
Workshop vervolgonderwijs

19.45 Inloop
20.00 Algemene presentatie

korte pauze
20.40 Klas 10a: DDD, aanmelding en plan van aanpak

Klas 11c: Samen in gesprek
21.10 Klas 10a: Samen in gesprek

Klas 11c: DDD, aanmelding en plan van aanpak
21.40 Centrale afsluiting
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Voorlichting 
vervolgonderwijs
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Geslaagd, wat nu?

Geslaagd?
• Toegang tot je gekozen vervolgopleiding

• Startkwalificatie halen!

Gezakt?
• Mogelijkheid tot uitbesteding aan vavo om alsnog diploma te halen 

(maximaal 1 jaar)
• Naar entree-opleiding (niveau 1 of soms in overleg niveau 2)
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Kiezen vervolgopleiding

Oriënteren
Verdiepen
Kiezen

Opties
• MBO
• Havo

Aanmelding op mbo-opleiding MOET, 
aanmelding voor havo-doorstroom MAG

Deelname aan loopbaanactiviteiten: 
• begeleidingslessen
• open dagen
• informatieavonden
• meeloopdagen
• stage
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Kiezen vervolgopleiding

• Wie ben ik? Wat kan ik? (kwaliteitenreflectie)
• Wat wil ik? Wat drijft mij? (motieven reflectie)

• Welk soort werk past bij mij? (werkexploratie)
• Wat wil ik worden? (loopbaansturing)

• Wie kan mij daarbij helpen? (netwerken)
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Naar het MBO

• Verschillende sectoren/werkvelden, met daaronder diverse richtingen en opleidingen
• Vier niveau’s: entree (1), 2, 3 en 4
• Twee leerwegen: BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) 

BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg)

• ROC’s
• Vakschool
• Speciale MBO-opleidingen
Zie mapje met drukwerk.
Opleiding 3 ,4 jaar.
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Naar het MBO

Er valt nog meer te kiezen…
• Basisdeel
• Profieldeel
• Keuzedeel:

• verdiepend 
• Verbredend
• Doorstroom oriënterend
• Remediërend (achterstanden wegwerken)

Afhankelijk van opleiding/onderwijsinstelling, wat mogelijkheden zijn.
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Naar het MBO

• Aanmelden vóór 1 april
• Sommige opleidingen nu al inschrijven!
• Toelatingsrecht

• Op gesprek bij opleiding

• Aanleveren DDD
• Gegevens in Intergrip 

Numerus Fixus 
• Vooral bij opleiding in de media, zorg 

en veiligheid.
Let op zo snel mogelijk aanmelden!
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Doorstroom naar de havo

• Doorstroomrecht

• Op het KGC
• 7e examenvak
• Ondersteuningsaanbod: verplicht doorstroomprogramma

• Andere school
• 7e examenvak?
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Doorstroom naar de havo

• Voorbereiding 
• Havo-wens doorgeven
• Profielkeuzeochtend havo bijwonen (10 november)
• Oriëntatie op havo door LOB-activiteiten

• Definitief aanmelden vóór 1 februari 
• Gesprek motivatie, profielkeuze, kunstvakken en advies college

• Start doorstroomprogramma (verplicht!)
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Begeleiding om tot keuze te komen

• Begeleidingslessen door de mentor sept-januari
PTA: Loopbaandossier

• Workshop mavo naar MBO oktober

• Bezoek MBO met mentor? november
• Verlof voor bezoeken open dagen en meeloopdagen (aanvragen bij decaan)
• Profielekeuzeochtend bijwonen 10 november

• Pitch ter afronding loopbaandossier: dec/jan/febr
• Individuele gesprekken (maak afspraak)
• Aanmelden mbo opleiding 1 april

• Digitaal Doorstroom Dossier (gelijk met je aanmelding) uiterlijk 1 april
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Begeleiding om tot keuze te komen

• Bezoek samen open dagen
• Ga naar informatieavonden
• Doe mee aan meeloop-of 

oriëntatiedagen
• Praat met mensen die een interessant 

MBO-beroep hebben
• Stel vragen aan MBO-leerlingen
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Inspiratie vragen 1. Hoe ben jij tot je studiekeuze gekomen?
2. Hoe bevalt het studentenleven?

3. Wat ervaar je als grootste verandering nu op het 
mbo?

4. Zijn er dingen die je extra leuk vindt aan het MBO?
5. Wat valt je tegen van het MBO en/of studeren? Of 

wat vind je lastig?

6. Hoe ziet een dag op het MBO er uit?
7. Welke kwaliteiten heb jij nodig in je opleiding?
8. Heb je tips voor mij om een goede keuze te kunnen 

maken?

9. Wie heeft jou geholpen om een keuze te maken?
10. Wist jij gelijk wat je wilde worden?

1. Waarom wilde jij graag de havo 
doen?

2. Wat is het grootste verschil 
tussen mavo en havo?

3. Welk profiel heb jij gekozen en 
waarom?

4. Hoe bevalt de havo jou tot nu 
toe?

5. Wat wil jij straks met je havo-
diploma gaan doen?
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