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WELKOM

Vervolgopleidingen
Gea van Dijk, decaan vmbo

• MBO en Havo

• Kiezen is een kunst 

• Aanmeldingsprocedure
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MBO: Middelbaar Beroeps Onderwijs 

• ROC’s = Regionale Opleidingen Centra

• AOC’s = Agrarische Opleidingen Centra (Helicon)

• Vakscholen (bijv. Sint Lucas in Boxtel of Nimeto

Utrecht)
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Vervolgonderwijs MBO of Havo
Entreeopleiding bijv. Winkelassistent

Niveau 2 bijv. Verkoper

Niveau 3 bijv. Eerste Verkoper

Niveau 4 bijv. Filiaalmanager

Niveau 4 geeft toegang tot het HBO. Onderling doorstromen kan.

Twee leerwegen binnen het mbo:

BOL= school + stage

BBL= werken + school



4Vervolgonderwijs MBO of Havo
Doorstroom naar havo 4

• Cijfergemiddelde van 6,8

• Positief advies van docenten

• Zelfstandig kunnen werken en goed kunnen plannen

• Een breed vakkenpakket aankunnen

Voor de kerstvakantie melden bij de mentor/decaan. We vragen 

ook een opleiding op het mbo te kiezen (plan B).

Tijdswinst? Tijdpad naar HBO korter ?

- Doorlopende leerlijn MBO-HBO (ong. 7 jaar)

- Route HAVO-HBO (6 jaar)



Welke opleiding past?

Kom in actie!
- Bezoek Open dagen

- Volg een meeloopdag

- Loop een dag

mee met een beroeps-

beoefenaar

- Informeer bij je 

ouders/mentor/

decaan
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Kiezen is een kunst

• Hulp noodzakelijk

• Wijze van hulp verschilt 

per persoon

• Tijd speelt een rol



7
Verschillende keuzestijlen

TIPS:

• Neem meer tijd om keuze goed te overdenken

• Verzamel meer objectieve informatie en argumenten
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Verschillende keuzestijlen

TIPS:

• Heb lef: hak de knoop door, ook al is er nog twijfel.

• Betrek je gevoelens bij een beslissing. Wat vind je fijn? Wat wil 

je graag?
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Aanmelden bij MBO 

https://www.youtube.com/watch?v=c0PesX6JVi
0&feature=youtu.be

Zelf digitaal aanmelden vóór 1 april

Al mogelijk vanaf 1 oktober

https://www.youtube.com/watch?v=c0PesX6JVi0&feature=youtu.be


Studiekeuze 

maak je 

zoveel 

mogelijk op 

VO

MBO biedt 

evt. 

studieadvies

 Ouders/mentor/decaan helpen bij 

het maken van een keuze.

 Belangrijk is dan om door te vragen 

n.a.v. een activiteit; bijvoorbeeld 

stage, bezoek Open dag, 

Meeloopdag. Vragenlijsten die kunnen 

ondersteunen komen op onze website. 

Zet ze in!

 Aangemeld bij ROC Nijmegen? 

Dan nog tot 1 april de tijd om het 

Digitaal Doorstroom Dossier op 

school compleet te maken.
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Beperkt aantal opleidingsplaatsen

ROC Nijmegen:

- Verpleegkundige, Doktersassistent, Tandartsassistent 

(niv. 4)

- Kapper (niv. 2)

- Medewerker Beheer ICT (niv. 3)

- Mediavormgever (niv. 4)

- VEVA opleidingen en Particulier Beveiliger (niv. 2 en 3)

https://www.kw1c.nl/opleiding/25480o10/mbo-verpleegkundige-

bol

https://www.kw1c.nl/opleiding/25480o10/mbo-verpleegkundige-bol


Digitaal 

Doorstroom 

Dossier 

(DDD)

 De plek om informatie over te 

dragen naar het mbo

 Maakt het mogelijk om voortijdig 

schoolverlaten goed in de gaten 

te houden. Kwalificatieplicht 

speelt namelijk nog.
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Digitaal 

Doorstroom 

Dossier 

(DDD)

 Leerling/ouder vult deel A in

 Mentor vult deel B in en stuurt dit naar de 

leerling terug.

 Leerling/ouder zorgt voor versturen aan 

mbo van keuze.

 Vanuit de regio afspraak met ROC 

Nijmegen: School begeleid bij invullen 

uitgebreid dossier. Zowel school als ouder 

bekijken of leerling past op de gewenste 

opleiding. Aparte inloggegevens volgen 

nog.
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Belangrijke activiteiten

• Bezoeken Open dagen en Meeloopdagen

 ROC Nijmegen: zaterdag 24 november

 KW1C Den Bosch: zaterdag 24 november

 ROC Rivor Tiel: donderdag 22 november

• Internet (beroepeninbeeld.nl; youchooz.nl) 

• Praat met beroepsbeoefenaars

(Beroepenavond is op dinsdag 23 januari)

• Stage (basis en kader)



Vragen??

 Wees welkom: G.vandijk@paxchristicollege.nl

 Zie informatie op website; bij decanaat vmbo

 Houd ouderbulletin in de gaten

mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl


Naar 

de mentor

Klas Mentor Lokaal

B4A Niels de Kruif D14

B4B Tineke Oosterbroek D18

B4C Frans Koemans D16

B4D Wim van Bon D20

K4A Ilja Doedel C17

K4B Marta van den Berg C04

K4C Thomas Harder C06

K4D Marije Jol C08

T4A Malou van Gruythuisen E01

T4B Sanne van der Lugt E03

T4C Annemiek v.'t Hoff & Mari v.d. Berg E05

T4D Gillis Thönissen E07

T4E Judith Ponsioen E09


