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OPEN DAGEN KALENDER 2019-2020 én info over MEELOOPDAGEN 
 
Een opleiding kies je niet zomaar. Het is belangrijk om eerst goed te kijken of een opleiding bij je past. 
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken of een school bij je past. Het is verstandig om daarom eerst 
een aantal open dagen te bezoeken. In deze kalender zijn de open dagen opgenomen van de Regionale 
Opleidingscentra (ROC’s) in deze regio en van een paar vakscholen. Op een ROC worden veel 
verschillende opleidingen aangeboden. Het is te veel om al deze opleidingen in deze kalender op te 
nemen. Ga daarom voor het opleidingsaanbod naar de website van de verschillende scholen! Hou op 
school de posters van de open dagen in de gaten! Kijk voordat je naar een open dag gaat eerst nog even 
op hun website om te zien of de open dag voor de verschillende vestigingen geldt en waar je precies 
moet zijn.  
Open dag bezoeken onder schooltijd? Meestal is dit niet nodig en vinden de open dagen (ook) plaats 
buiten schooltijd. Neem zo nodig even contact op met je decaan.  
 
Meeloopdag 
MBO opleidingen organiseren voor vierdejaars leerlingen een mogelijkheid om een dag/dagdeel mee te 
lopen bij de opleiding. Aanmelden voor een dergelijke meeloopdag is altijd noodzakelijk. Informatie 
hierover vind je ook in deze open dagen kalender. We bieden je twee keer per jaar de mogelijkheid om 
een dergelijke meeloopdag te doen. Deze dagen gebruiken voor het meelopen met een 
beroepsbeoefenaar kan ook. Aanvragen van verlof doe je op het gele formulier bij de 
leerlingcoördinator.  
 
Tenslotte 
• Op de laatste pagina’s vind je informatie over het mbo: “Wegwijs in het mbo”. 
• Op dinsdagavond 21 januari 2020 is onze jaarlijkse Beroepenavond. Voor alle leerlingen klas 3 is 

dit een verplichte avond (handelingsdeel van het PTA). Ook de leerlingen uit klas 2 en 4 zijn van 
harte welkom. Wel even aanmelden via It's Learning. 

• Aanmelden bij een opleiding moet vóór 1 april, en kan al vanaf 1 oktober (voor sommige scholen 
vanaf 1 november). Aanmelden doe je via de website van de school. Bij twijfel over de toelating 
kan aanmelden bij nog een opleiding verstandig zijn.  

• Voor leerlingen uit klas 4 vmbo-T die overwegen om naar de Havo door te stromen geldt dat ze 
zich bij de mentor/decaan aanmelden vóór 1 december. Noteer dan ook vast de datum van 
woensdagavond 5 februari 2020 voor de vakkenvoorlichting profielkeuze havo 4. 

 
Vanzelfsprekend beantwoord ik graag je vragen over studie- en beroepskeuze. 
 
Gea van Dijk, 
Decaan vmbo, aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
G.vandijk@paxchristicollege.nl 
  

mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl


2 
 

ROC Nijmegen 
Website= www.roc-nijmegen.nl  
 
Open dagen/avonden 
Zaterdag 23 november 2019 Open dag 
Donderdag 12 maart 2020 Open dag/avond 
Dinsdag 21 april 2020 VAVO avond 
Maandag 15 juni 2020 Info avond 
 
Meeloopdag 
Bij de mbo-opleidingen van ROC Nijmegen kun je meelopen van november tot medio februari. 
Aanmelden voor meeloopdag 
Je kunt je vanaf half oktober aanmelden. Kijk op de website van ROC Nijmegen. Onder de opleiding van 
je keuze vind je 'een knop' meeloopdag om deel te nemen aan een meeloopdag. Meer informatie vind je 
ook op www.kiezenopmaat.nl.  Ben je een leerling uit klas 3 kaderberoepsgerichte of theoretische 
leerweg dan kun je dit jaar vast een meeloopdag bij Verpleegkunde plannen, zodat je je volgend 
schooljaar snel kunt aanmelden als deze opleiding goed bij je past. 
 
De Technische 
ROC Nijmegen kent een zogenaamde bedrijfsschool voor vakmanschap: De Technische. Dit is een 
initiatief van het lokale bedrijfsleven in de elektro-, installatie-, bouw- en schildersbranche.  
De samenwerkingsverbanden: Vrienden van Elektro, Opleidingsbedrijf Installatiewerk, Bouwmensen en 
Schilder^sCool, werken allemaal samen in De Technische. De Technische is gevestigd in de locatie 
Heyendaal van het ROC Nijmegen: Heyendaalseweg 98, 6525 EE Nijmegen. Vanzelfsprekend gelden 
dezelfde Open dagen en infoavond als voor de andere opleidingen van het ROC Nijmegen. Meer 
informatie op: www.detechnische.nl  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Radboud College Tour 
De Radboud College Tour is een unieke gelegenheid voor de leerlingen uit de vmbo theoretische leerweg 
(eventueel ook voor ‘goede’ kader leerlingen). Het Radboud biedt de mogelijkheid om kennis te maken 
mbo verpleegkundigen, doktersassistenten - en middelbaar analist.  
Gedurende de avond begeleiden medewerkers en studenten je in een levensechte situatie (apotheek, 
poli, verpleegafdeling en laboratorium). Studenten vertellen over hun vakgebied en de opleiding die ze 
volgen. Je krijgt de mogelijkheid om te ervaren wat de werkzaamheden zijn.  
De Kick-off is op woensdagavond 9 oktober 2019. Je kunt dan samen met je ouders kennismaken met 
verschillende zorgberoepen. De data voor de collegetours volgen medio oktober 2019.   
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: 
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/scholieren. 
 
  

http://www.roc-nijmegen.nl/
http://www.kiezenopmaat.nl/
http://www.detechnische.nl/
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/scholieren
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ROC Rivor Tiel 
Website= www.rocrivor.nl 
 
Open dag 
Donderdag 7 november 2019 (18.00-20.30 uur) 
Donderdag 6 februari 2020 (18.00-20.30 uur) 
 
Meeloopdag 
Bij de mbo-opleidingen van ROC Rivor kun je meelopen van oktober tot en met mei. Klik op de opleiding 
van jouw keuze om naar het aanmeldformulier te gaan. 
Na aanmelding neemt de docent contact met je op wanneer de eerstvolgende meeloopdag zal 
plaatsvinden. Tevens krijg je vooraf praktische informatie per mail toegestuurd. 
 
Opleidingscentrum Rivierengebied 
Website= https://www.opleidingscentrumrivierengebied.nl/ 
 
(Een samenwerkingsverband van Bouwmensen Rivierengebied, Schilder^sCOOL, Opleidingsbedrijf 
Installatiewerk en ROC Rivor). 
 
Opleidingscentrum Bouw Rivierengebied te Geldermalsen. Deze locatie zet haar deuren open voor 
iedereen die meer wil weten over opleidingen in de bouw, infra, timmeren, schilderen, metselen, 
tegelzetten en industriële lakverwerking, installatie- en elektrotechniek. Voor de open avonden zie de 
data genoemd onder ROC Rivor. Locatie: Poppenbouwing 3, Geldermalsen.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Rijn IJssel Arnhem 
Website= www.rijnijssel.nl 
 
Open dagen/avonden 
Dinsdag 26 november 2019: 16.00-20.00 uur   
Vrijdag 31 januari 2020: 16.00-20.00 uur   
Zaterdag 1 februari 2020: 10.00-14.00 uur    
Vrijdag 13 maart 2020: 16.00-20.00 uur    
    
Meeloopdagen 
Op de website van het Rijn IJssel kun je een formulier vinden om in te vullen. Daarop geef je aan dat je 
een meeloopdag wilt doen.  
 
  

http://www.rocrivor.nl/
https://www.opleidingscentrumrivierengebied.nl/
http://www.rijnijssel.nl/
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Laboratoriumonderwijs Nijmegen (Rijn IJssel) en Oss (De Leijgraaf)  
Graag je aandacht voor het Laboratoriumonderwijs in Nijmegen! Locatie is Laan van Scheut 2, 6525 EM 
Nijmegen. Informatie vind je op de website van het Rijn IJssel www.rijnijssel.nl.  
 
Open dagen/avonden 
Zaterdag 09 november 2019 (10.00-15.00 uur). Deze open dag is tegelijkertijd met de open dag van de 
HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen). 
Zaterdag 11 januari 2020 (09.00-14.00 uur). Deze open dag is tegelijkertijd met de open dag van de HAN 
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen). 
Zaterdag 4 april 2020 (10.00-14.00 uur). Deze open dag is tegelijkertijd met de open dag van de HAN 
(Hogeschool Arnhem en Nijmegen). 
 
Daarnaast organiseert MSD Animal Health, Boxmeer meeloopdagen gedurende het jaar. Als je 
geïnteresseerd bent graag even contact met je decaan opnemen.  
Overigens kun je laboratoriumonderwijs ook volgen in Oss. Kijk hiervoor op de website van ROC de 
Leijgraaf (www.leijgraaf.nl).  
_____________________________________________________________________________________ 
  
Koning Willem I College Den Bosch 
Website= www.kw1c.nl 
 
Open dagen/avonden 
Vrijdag 29 november 2019 (16.00 - 20.00 uur). Alle locaties. 
Zaterdag 30 november 2019 (10.00 - 14.00 uur). Alle locaties. 
Woensdag 29 januari 2020 (17.00-20.30 uur) 
 
Informatie momenten 
Woensdag 18 maart 2020 (18.00-20.00 uur) 
Dinsdag 16 juni 2020 (14.00-16.00 uur) 
 
Meeloopdag 
 Aanmelden doe je via de website, middels een aanvraagformulier. Je vindt dit formulier op: 
https://www.kw1c.nl/meeloopdagen 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ROC De Leijgraaf te Oss, Cuijk, Uden, Boxmeer, Veghel 
Website= www.leijgraaf.nl 
 
Open dagen/avonden 
Vrijdag 15 november 2019 (15.00-20.00 uur) 
Donderdag 6 februari 2020 (16.00-20.00 uur) 
Woensdag 25 maart 2020 (17.00-20.00 uur) 
 
Meeloopdag 
Het meelopen is mogelijk vanaf 1 november 2019. Op de website vind je een formulier voor een 
meeloopdag.  
 
  

http://www.leijgraaf.nl/
http://www.kw1c.nl/
https://www.kw1c.nl/meeloopdagen
http://www.leijgraaf.nl/
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Nimeto Utrecht 
Website= www.nimeto.nl (Smijerslaan 2, 3572 LP Utrecht) 
 
Heb jij een passie voor styling, kleur, vorm en materiaal? Ben je graag bezig met ontwerpen, inrichten, 
vormgeven, tekenen en schilderen? Dan is een creatieve opleiding bij Nimeto Utrecht iets voor jou! Op 
deze vakschool kun je een opleiding volgen in de richting die het best bij je past: Vormgeving & Styling, 
Creatieve Techniek of Vastgoed & Makelaardij.  
 
Open dagen/avonden: 
Vrijdag 29 november 2019 (16.00-20.00 uur) 
Zaterdag 30 november 2019 (10.00-13.00 uur)  
Vrijdag 17 januari 2020 (16.00-20.00 uur) 
Zaterdag 18 januari 2020 (10.00-13.00 uur) 
Donderdag 5 maart 2020 (16.00-20.00 uur) 
 
Meeloopdag 
Voor een meeloopdag stuur je een mailtje aan een afdeling/richting waarin jij geïnteresseerd bent. De 
verschillende email adressen vind je op de website.  
 
Oriëntatiedag 
Vanaf begin oktober 2019 kun je je aanmelden via de website. Tijdens een oriëntatiemiddag volg je een 
workshop (niveau 2, 3 of 4) naar keuze. Elke workshop is gerelateerd aan een Nimeto opleiding en heeft 
een maximaal aantal personen voor deelname. Wees er dus snel bij! Je kunt kiezen uit 9 verschillende 
workshops. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Grafisch Lyceum Utrecht 
Website= www.glu.nl (Vondellaan 178, 3521 GH Utrecht) 
 
Voor onder andere de volgende opleidingen: mediavormgever, mediamanagement, mediatechnologie, 
gamedesigner, allround dtp’er, specialisatie finishing, specialisatie press & print, medewerker dtp, 
printmedia, grafisch assistent. Bekijk de website voor informatie over deze opleidingen. 
 
Open dagen/avonden  
Zaterdag 9 november 2019 (10.00-15.00 uur) 
Zaterdag 25 januari 2020 (10.00-15.00 uur) 
Donderdag 12 maart 2020 (18.00-21.00 uur) 
 
Meeloopdag 
Wil je een ochtend of middag meelopen? Stuur een mail naae communicatie@glu.nl. Vermeld je naam, 
de opleiding waarvoor je belangstelling hebt en hoe ze je kunnen bereiken.  
 
  

http://www.nimeto.nl/
http://www.glu.nl/
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Sint Lucas  
Website= www.sintlucas.nl (kent twee locaties): 
 
• Eindhoven (Torenallee 75, 5617 BB Eindhoven); voor onder andere de opleidingen op het gebied 

van:  Vormgeven, Media & Technologie  en op het gebied van Evenementen – Management & 
Mediaproductie. 

• Boxtel (Burgakker 17 5281 CH Boxtel); voor opleidingen op het gebied van:  
Vormgeven & Ambacht en op het gebied van Vromgeven Communicatie & Ruimte. 

 
Open dagen/avonden 
Eindhoven en Boxtel:  
Zondag 6 oktober 2019 (10.00-16.00 uur) 
Zaterdag 25 januari 2020 (10.00-16.00 uur) 
 
Meeloopdag 
Op de website vind je een formulier waarmee je je voor een meeloopdag kunt aanmelden. 
In het najaar zijn meeloopdagen voor leerlingen in het eindexamenjaar van vmbo/havo. In het voorjaar 
krijgen de leerlingen uit 3 vmbo of 4 havo de kans om mee te lopen. De invulling verschilt per 
studierichting.  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Helicon opleidingen; Nijmegen, Geldermalsen, Den Bosch en Boxtel 
Website= www.helicon.nl. Hierop vind je ook de andere opleidingsplaatsen van het Helicon. 
 
Helicon, Nijmegen: 
Voor o.a. de opleidingen: Activiteitenbegeleider Natuur & Welzijn, Biotechniek, Bloem & Vormgeving, 
Dierverzorging, Handel & Dier, In-&Outdoor Design, Paardenhouderij, Paraveterinair 
(dierenartsassistent), Proefdierverzorging, Tuin, park en Landschap. 
 
Open dagen/avonden 
Zaterdag 5 oktober 2019: ‘Groen festival’ (12.30 - 17.00) 
Vrijdag 22 november 2019 (18.30-21.00) 
Zondag 26 januari 2020 (11.00-15.00 uur) 
Donderdag 12 maart 2020 (18.30-20.30 uur) 
Dinsdag 26 mei 2020 (18.00-20.00 uur) 
 
Helicon, Boxtel: 
Voor o.a. de opleidingen: Loonwerk, Monteur-chauffeur en Veehouderij. 
 
Open dag 
Zondag 24 november 2019 (11.00-15.00 uur) 
Woensdag 29 januari 2020 (17.00 - 20.00 uur) 
Dinsdag 17 maart 2020 (18.30 - 20.30 uur) 
 
  

http://www.sintlucas.nl/
http://www.helicon.nl/
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Helicon, Den Bosch: 
Voor o.a. de opleidingen: Bloem & Vormgeving, Hand & Design, Boom & Sierteelt en Wellness & 
Lifestyle. 
 
Open dagen/avonden 
Zondag 10 november 2019 (11.00-15.00 uur) 
Zaterdag 1 februari 2020 (11.00-15.00 uur) 
Donderdag 19 maart 2020 (18.30-21.00 uur) 
 
Helicon, Geldermalsen: 
Voor o.a. Dier, gezondheid en recreatie, Greenport business school (Greenport business en vakopleiding 
Plantenteelt), School voor Eco en Outdoor (Eco & wildlife studies, Outdoor & Adventure). 
 
Open dagen/avonden 
Donderdag 31 oktober 2019 (op afspraak! 16.00 - 18.00 uur) 
Dinsdag 26 november 2019 (18.30 - 20.30 uur) 
Vrijdag 24 januari 2020 (16.30 - 21.00 uur)  
Donderdag 12 maart 2020 (18.30 - 20.30 uur) 
Donderdag 9 april 2020 (16.00 - 18.00 uur 
Donderdag 14 mei 2020 (op afspraak! 16.00 - 18.00 uur) 
Dinsdag 23 juni 2020 (op afspraak! 16.00 - 18.00 uur) 
 
Meeloopdag 
Je kunt je aanmelden voor een meeloopdag op: https://www.helicon.nl/mbo/kennismaken/meelopen/ 

https://www.helicon.nl/mbo/kennismaken/meelopen/
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WEGWIJS IN HET MBO 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 
Het MBO-onderwijs wordt door de volgende instanties verzorgd: 

- Regionale Opleidingen Centra (ROC’s). Zij bieden een volledig pakket aan opleidingen in de 
sectoren Techniek, Zorg en Welzijn en Economie. In Nederland zijn er maar liefst zo’n 42 ROC’s 
waar je uit kunt kiezen. In onze regio kunt u denken aan: 
 ROC Nijmegen: www.roc-nijmegen.nl)  
 Rijn IJssel te Arnhem (www.rijnijssel.nl) 
 ROC Rivor te Tiel (www.rocrivor.nl) 
 Koning Willem I College te Den Bosch (www.kw1c.nl)  

- Agrarische Opleiding Centra (AOC’s). Dit zijn de zogeheten ‘groene opleidingen’. Zij verzorgen 
opleidingen op het gebied van voeding, dieren, natuur en milieu. In Nederland zijn er zo’n 11 
AOC’s te vinden. In onze regio kunt u denken aan:  
 Helicon Opleidingen te Nijmegen, Den Bosch, Geldermalsen (www.helicon.nl) 

- Vakscholen. Zij richten zich op het opleidingenaanbod voor één beroepenveld binnen één sector 
uit het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn in Nederland 13 vakscholen. Te denken valt aan: 
Grafisch lyceum Utrecht: www.glu.nl, Nimeto Utrecht; www.nimeto.nl, SintLucas te Boxtel en 
Eindhoven; www.sintlucas.nl. 

 
Niveaus binnen het MBO 
Het mbo bestaat uit drie niveaus: niveau 2, niveau 3 en niveau 4. Een mbo-opleiding duurt één tot 
maximaal vier jaar en daarvoor heb je een vmbo-diploma nodig. Als je geen diploma hebt, kun je wel een 
Entreeopleiding volgen. 

- Niveau 2: je leert een beroep, waarin je uitvoerend werk doet. Bijvoorbeeld als receptionist, 
beveiliger en verkoper. Deze opleidingen duren 1 tot 2 jaar. 

- Niveau 3:  je leert voor een beroep waarin je zelfstandig werkzaamheden uitvoert. Bijvoorbeeld 
als zelfstandig werkend kok, allround metselaar en verkoopspecialist. Deze opleidingen duren 2 
tot 3 jaar.  

- Niveau 4: je leert voor een beroep, waarbij je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse gang van 
zaken in een bedrijf of instelling. Bijvoorbeeld als sport- en bewegingscoördinator, 
werkplaatsmanager en filiaalmanager. De meeste niveau 4 opleidingen duren 3 jaar. Met een 
niveau 4-diploma kun je doorstromen naar het hbo.  

 
Entreeopleidingen 
Om naar het mbo te kunnen heb je een diploma nodig. Heb je nog geen diploma? Dan doe je eerst een 
entreeopleiding. Die kun je in verschillende richtingen volgen. Entreeopleidingen duren meestal 1 jaar. Je 
krijgt Nederlands, Engels en rekenen en je voert opdrachten uit. Daarnaast maak je uitgebreid kennis 
met de praktijk. Hierna kun je doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of naar een baan.  

BOL of BBL 
Op het MBO worden twee leerwegen aangeboden, de: 

- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl); je brengt minstens 60% van de tijd in een leerbedrijf door. 
Vaak moet dit leerbedrijf zelf gevonden worden! De overige tijd volg je onderwijs.  

- Beroepsopleidende leerweg (bol); de hoeveelheid praktijk varieert van 20% tot 60%. Meestal 
betekent dit dat je in een schooljaar 10 tot 12 weken stageloopt.  

 
 

http://www.roc-nijmegen.nl/
http://www.rijnijssel.nl/
http://www.rocrivor.nl/
http://www.kw1c.nl/
http://www.glu.nl/
http://www.nimeto.nl/
http://www.sintlucas.nl/
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Toelatingseisen op het MBO 
Als je de overstap naar het mbo maakt, moet je wel aan een paar eisen voldoen. Je hebt in ieder geval 
het juiste diploma nodig. Dat is een wettelijke eis. Soms zijn er extra eisen waaraan je moet voldoen. 
Daarnaast worden er activiteiten van je verwacht, zoals bijvoorbeeld het volgen van een meeloopdag of 
het voeren van een intakegesprek.  
 
Wettelijke eisen: 

- Voor een niveau 2-opleiding heb je een vmbo-diploma nodig in de basisberoepsgericht leerweg. 
- Voor een niveau 3 of niveau 4-opleiding heb je een vmbo-diploma kaderberoepsgericht, 

gemengde leerweg of theoretische leerweg nodig. Ook met een overgangsbewijs van havo 3 
naar havo 4 kun je worden toegelaten. Je kunt ook met een mbo-2 diploma verder op mbo 
niveau 3 of met een mbo-3 diploma verder op mbo niveau 4. 
 

Extra eisen: 
Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen. In de beveiligingsbranche kun je bijvoorbeeld 
alleen aan het werk als je geen strafblad hebt. Wil je Sport en bewegen (niveau 3 of 4) gaan doen, houd 
er dan rekening mee dat je een sporttest moet doen. Voor sommige opleidingen is bijvoorbeeld 
wiskunde verplicht. En zo kennen veel opleidingen extra eisen. 
 
Verschillende activiteiten 
Naast de officiële eisen is het voor de toelating ook belangrijk dat je mee doet met de verschillende 
activiteiten die scholen hebben. Zo kan het zijn dat een opleiding van je vraagt om een meeloopdag te 
doen of een intakegesprek te voeren. 
 
Aanmelden voor het mbo- stap voor stap 
Voordat je je gaat aanmelden voor het mbo, moet je weten welke opleiding je wilt gaan doen. Je hebt 
erover gepraat met je ouders, mentor of decaan. Ook heb je Open Dagen bezocht, informatie over je 
opleiding doorgenomen en heb je een meeloopdag gedaan of inmiddels gepland. Aanmelden voor een 
mbo-opleiding kan vanaf 1 november (soms al vanaf 1 oktober) en moet vóór 1 april in je examenjaar.  
 
Stap 1: Aanmelden: vul het digitale aanmeldingsformulier in. Dat staat op de website van de school waar 
je naartoe wilt. Houd wel je identiteitskaart (ID-kaart) bij de hand. Als je aanmelding is verzonden, krijg je 
automatisch een e-mailbericht terug. Check dit bericht, want misschien staat er belangrijke informatie in.  
Stap 2: Papierwerk: voordat je een uitnodiging voor een intakegesprek krijgt, heeft de mbo-school eerst 
een ingevuld doorstroomformulier nodig. Je mentor vult dit voor je in. Vaak moet je dit formulier 
opsturen, maar het kan ook zijn dat je het mee moet nemen naar je intakegesprek. Wat je ook moet 
meenemen is een kopie van je laatste schoolrapport of schoolonderzoek en een geldig legitimatiebewijs.  
Stap 3: Soms test, opdracht, vragenformulieren, gesprek: In principe laat het mbo je toe als je het 
papierwerk goed hebt afgerond en aan de activiteiten hebt meegedaan. Soms vragen ze je echter nog 
meer te doen.  
Stap 4: Inschrijving: Nadat je de eerste drie stappen hebt doorlopen hoor je bericht te krijgen of je 
geplaatst bent op de opleiding. Ben je op meer dan één opleiding toegelaten? Meld je dan af bij de 
school waar je niet naartoe gaat. Als je niet geplaatst bent, krijg je meestal het advies een 
beroepskeuzetest te doen en in gesprek te gaan met je decaan. 
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Hoe kies je een opleiding? 
Een mbo-opleiding kiezen kan heel lastig zijn. Want hoe weet je of een opleiding bij je past? Straks valt 
het tegen. Of je komt erachter dat jouw beeld van het beroep niet klopt met de praktijk. Misschien is de 
opleiding wel veel zwaarder dan je dacht. Of juist veel te makkelijk en daardoor niet uitdagend 
genoeg….help!  
Als je een mbo-opleiding kiest, houd dan ook rekening met de kans op werk. Het zou jammer zijn als je 
straks wél een diploma hebt maar géén baan. Kijk op www.kiesmbo.nl. Hier staat achter elke opleiding 
wat de kans op stage/werk is. 
 
Hopelijk helpt deze checklist: 
□ Praat over je studiekeuze, denk aan ouders, vrienden, mentor, decaan. 
□ Bekijk handige websites zoals hieronder vermeld 
□ Bezoek de website van de school en hun Open Dag 
□ Bereid je bezoek aan een school voor! Welke opleidingen wil je in ieder geval bezoeken? En 
   welke vragen heb je? Maak een vragenlijstje. 
□ Neem je ouders en/of vrienden mee naar een Open Dag 
□ Let op de sfeer op een mbo-school en kijk naar de reistijd 
□ Plan een meeloopdag of een oriëntatiemoment bij de opleiding die je aanspreekt. 
□ Maar een afspraak met je decaan als je twijfelt. 
□ Vertrouw op jezelf! 
 
Interessante websites 
Om je een beetje op weg te helpen bij je zoektocht naar een goede opleiding/beroep hierbij een paar 
interessante websites. Allereerst een algemene website: www.studeermeteenplan.nl. 

- www.kiesmbo.nl ; een site waarop je nog een beroepentest kunt maken (test je talent) en 
waarop veel leuke beroepenfilmpjes te zien zijn. Deze filmpjes geven je een indruk van een 
beroep. 

- www.youchooz.nl; een websites waarop allerlei informatie te vinden is over werken en 
opleidingen in de sector zorg en welzijn.  

- www.roc.nl; voor veel informatie over opleiding- en beroep op mbo en hbo. Met ook weer een 
mogelijkheid voor een beroepentest en beroepenfilmpjes. 

- www.tkmst.nl; voor veel informatie over opleidingen op mbo en hbo niveau.  
- www.watt.nl; voor opleidingen en beroepen bij energiebedrijven. Denk aan monteur elektra, gas 

of warmte, werktuigbouwkundige, werkvoorbereider, uitvoerder. 
- www.technovium.nl; informatie over technische opleidingen bol en bbl op het gebied van 

bouw,infra en interieur, ict, engineering, media en design, mobiliteit en logistiek  in Nijmegen en 
omgeving. Informatie over de Born bouwopleiding, Installatiewerk Achterhoek Rivierenland, 
Schilders^s COOL.  

- www.werkenvakmanschap.nl; voor bbl-opleidingen in de metaal-, elektro-, installatie-, proces-, 
infra- en voertuigentechniek. 

- www.opleidingscentrumrivierengebied.nl; voor opleidingen in de bouwtechniek (Geldermalsen). 
- Voor de uniformberoepen kunnen je kijken op de websites:www.werkenbijdefensie.nl (voor 

luchtmacht, marine, marechaussee, landmacht) , www.kombijdepolitie.nl. 
 
Hulp nodig? 
Heb je hulp nodig, of zit je met vragen. Neem gerust contact met mij op: 
Gea van Dijk 
Decaan VMBO, aanwezig op: dinsdag, donderdag en vrijdag G.vandijk@paxchristicollege.nl  

http://www.beroepeninbeeld.nl/
http://www.studeermeteenplan.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.youchooz.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.watt.nl/
http://www.technovium.nl/
http://www.werkenvakmanschap.nl/
http://www.bouwrivierengebied.nl/
http://www.werkenbijdefensie.nl/
http://www.kombijdepolitie.nl/
mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl
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