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WELKOM

Vervolgopleidingen
Gea van Dijk, decaan vmbo

• MBO en Havo

• Kiezen is een kunst 

• Aanmeldingsprocedure

Presentator
Presentatienotities
Hier vermelden dat er nog een vervolg moet komen, omdat zoon/dochter nog kwalificatieplichtig is; niveau 2 MBO of Havo
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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)

Presentator
Presentatienotities
ROC is een vaak grote instelling met verschillende opleidingsmogelijkheden. Sommige scholen kiezen ervoor om de titel ROC weg te laten, omdat dit bij sommige mensen een negatieve klank heeft. Denk aan Rijn IJssel en KW1C. Toch zijn gewoon een regionale opleider. ROC in onze regio:Sinds aug. 07: MBO College Land van Maas en Waal in Druten. Zij verzorgen verschillende opleidingen in de sector Economie en Zorg&Welzijn.ROC Nijmegen,ROC Rivor TielKW1C Den BosdhRijn IJssel ArnhemDe keuze voor een ROC is afhankelijk van de individuele keuze en indrukken die u en uw zoon/dochter krijgen bij bezoeken Open Dagen etc.AOC valt te denken aan Helicon Nijmegen. Zij verzorgen allerlei opleidingen op het gebied van Groen, landbouw en dierenVakscholen: Bijvoorbeeld Sint Lucas te Boxtel, Nimeto Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht (de Slagersvakschool te Houten).Samenwerkingsverbanden noemen zoals De Technische



3Vervolgonderwijs 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

Presentator
Presentatienotities
1= eenvoudige uitvoerende werkzaamheden (onder toezicht)2= uitvoerende werkzaamheden3= vakbekwaam + onafhankelijk verrichten van werkzaamheden4= verantwoordelijk + zelfstandig uitvoeren van een breed scala van taken. GEEFT TOEGANG TOT HBO!!!Doorstromen van het ene niveau naar het andere niveau kan! Zo kan een basisleerling vmbo toch niveau 4 mbo halen.In dit verband noemen van de kwalificatieplicht per 1 augustus 2007! �Behalve leerplichtig nu ook verplicht om tenminste mbo niveau 2 te halen of een havo/vwo diploma. Deze plicht geldt tot 18 jarige leeftijd.Duur van de verschillende niveaus is ongeveer net zo lang als het niveau aangeeft. Basis gaat naar niveau 2 Kader en theorie naar niveau 3 of 4



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)

Presentator
Presentatienotities
1= eenvoudige uitvoerende werkzaamheden (onder toezicht)2= uitvoerende werkzaamheden3= vakbekwaam + onafhankelijk verrichten van werkzaamheden4= verantwoordelijk + zelfstandig uitvoeren van een breed scala van taken. GEEFT TOEGANG TOT HBO!!!Doorstromen van het ene niveau naar het andere niveau kan! Zo kan een basisleerling vmbo toch niveau 4 mbo halen.In dit verband noemen van de kwalificatieplicht per 1 augustus 2007! �Behalve leerplichtig nu ook verplicht om tenminste mbo niveau 2 te halen of een havo/vwo diploma. Deze plicht geldt tot 18 jarige leeftijd.Duur van de verschillende niveaus is ongeveer net zo lang als het niveau aangeeft.



Welke opleiding past?

Kom in actie!
- Bezoek Open dagen

- Volg een meeloopdag

- Loop een dag
mee met een beroeps-

beoefenaar

- Informeer bij je 
ouders/vrienden/

mentor/decaan
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Kiezen is een kunst

• Hulp noodzakelijk

• Wijze van hulp verschilt 
per persoon

• Tijd speelt een rol



7Verschillende keuzestijlen

TIPS:
• Neem meer tijd om keuze goed te overdenken
• Verzamel meer objectieve informatie en argumenten

Presentator
Presentatienotities
Impulsief; kiezen vaak makkelijk, doen wat het eerste in hun opkomt of spontaan het beste lijkt. Gaan af op eerste indruk. Keuze bewust nog even uitstellen (niet te lang; want ze hebben een hekel aan getob en gedraai). Emotioneel; kiezen met hun hart en op gevoel (buikgevoel). Ga op zoek naar informatie en argumenten voor en tegen een beslissing. Ook weer niet te veel, want dan vinden ze het snel te zakelijk, technisch en onpersoonlijk worden en daar zijn ze allergisch voor



8Verschillende 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?

Presentator
Presentatienotities
Uitstellende; kiest het zekere voor het onzekere. Misschien komt er nog nieuwe informatie. Soms kun je beter daadkrachtig een keuze maken dan niets te doen. Zijn allergisch voor overhaast en ondoordachte beslissers.Logisch-rationeel; o.b.v. argumenten beslissen. Kan een kille onpersoonlijke beslissing worden. Gevaar dat ook zij informatie blijven verzamelen. Uitdaging is om meer ruimte te maken voor gevoelsargumenten; wat vind je fijn of 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

Presentator
Presentatienotities
Sectornamen van ROC zijn gelijk aan die van het VMBOVoorbeelden noemen:Techniek: opleidingen als automonteur, installatietechniek, ICT etc.Sector economie is onderverdeeld in handel en administratie (horeca)Sector zorg en welzijn bevat ook gezondheidszorg, uiterlijke verzorging, kappersopleiding etc.

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




Studiekeuze 
maak je 
zoveel 
mogelijk op 
VO

MBO biedt
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.

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:
- Kapper, Schoonheidsverzorging (alle niveaus)
- Mediavormgever (niv. 4)
- VEVA opleidingen (alle niveaus)

Koning Willem 1 College, Den Bosch:
- Half oktober bekend

Presentator
Presentatienotities
Sectornamen van ROC zijn gelijk aan die van het VMBOVoorbeelden noemen:Techniek: opleidingen als automonteur, installatietechniek, ICT etc.Sector economie is onderverdeeld in handel en administratie (horeca)Sector zorg en welzijn bevat ook gezondheidszorg, uiterlijke verzorging, kappersopleiding etc.



13Aanvullende eisen:
ROC Nijmegen:

Opleiding: Aanvullende eis:

Mediavormgever, 
niveau 4, BOL

Eis: voldoende creatieve en artistieke aanleg
De leerling krijgt intakegesprek en neemt het volgende mee:
• Een portfolio met 10 tot 15 producten die hij/zij heeft ontworpen.
• Daarnaast krijg de leerling een huiswerkopdracht. Deze ontvangt hij/zij 

voorafgaand aan het gesprek.
Er wordt vooral gelet op originaliteit en vindingrijkheid, gevoel voor 
compositie en presentatie/verzorging van het meegebrachte werk.

Opleidingen 
Sport & Bewegen

Eis: benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit
• Leerling neemt een referentiedocument van leraar lichamelijke 

opvoeding/sport vo mee naar intake-activiteit

Presentator
Presentatienotities
Sectornamen van ROC zijn gelijk aan die van het VMBOVoorbeelden noemen:Techniek: opleidingen als automonteur, installatietechniek, ICT etc.Sector economie is onderverdeeld in handel en administratie (horeca)Sector zorg en welzijn bevat ook gezondheidszorg, uiterlijke verzorging, kappersopleiding etc.



Digitaal 
Doorstroom 
Dossier 
(DDD)
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De plek om informatie over te dragen 
naar het mbo.

Start van het loopbaandossier op het 
mbo

Maakt het mogelijk om voortijdig 
schoolverlaten goed in de gaten te 
houden. Kwalificatieplicht speelt 
namelijk nog.

Presentator
Presentatienotities
http://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/beroepsopleidingen?id=11367-pedagogisch-medewerker-jeugdzorg



Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)
15

1) Leerling/ouder vult deel A in

2) Mentor vult deel B in en stuurt dit naar de 
leerling terug

3) Leerling/ouder zorgt voor versturen naar het 
mbo

Presentator
Presentatienotities
http://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/beroepsopleidingen?id=11367-pedagogisch-medewerker-jeugdzorg



16Belangrijke activiteiten
• Bezoeken Open dagen en Meeloopdagen
 ROC Nijmegen: zaterdag 23 november
 KW1C Den Bosch: vrijdag 29 en zaterdag
30 november
 ROC Rivor Tiel: donderdag 7 november

• Internet (kiesmbo.nl; youchooz.nl)
• Praat met/bezoek een beroepsbeoefenaar

(Beroepenavond is op dinsdag 21 januari)
• Stage (bij basis- en kader)

Presentator
Presentatienotities
Een gesprek met alle leerlingen voor de stageperiode. Basis, kader en theoretisch (met beroepsgericht vak) gaan op stage. De overige T leerlingen nietOpen Dagen:als deze ‘s avonds zijn dan geen verlof overdag.



Vragen??

 Wees welkom: G.vandijk@paxchristicollege.nl

 Zie informatie op website; bij decanaat vmbo

 Houd het ouderbulletin in de gaten

mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl


Naar 
de mentor

Klas Mentor Lokaal
B4A Frans Koemans D16
B4B Ilja Doedel D18
B4C Wim van Bon D20
K4A Bas de Jong C04
K4B Marta van den Berg C06
K4C Harry Baltussen leerlingen BWI C03

Marenke Hofstede leerlingen Z&W B04
K4D Dessie Kluijtmans C08
T4-1 Kim Foks E03
T4- 2 Malou van Gruythuisen E05
T4- 3 Chinouk Lafleur E07
T4- 4 Hans Kölzer E08
T4- 5 Ton Willems E09
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