
Voorbereiding op studiekeuze



Inhoud

 Terugblik leerjaar 3

 Leerjaar 4

 Profielen – hoe zit dat ook alweer?

 Na het mbo…

 Kiezen – hoe doe je dat?

 Waarin ondersteunen/faciliteren wij als school?

 Waarin zijn u en uw zoon/dochter aan zet?

 Een interessante opleiding gevonden – en nu?



Terugblik leerjaar 3

 LOB – waar doen we het voor?
 Loopbaancompetenties

 Opleidingenmarkt

 Vakkenpakketkeuze (3T)

 Open dagen bezoeken

 Qompas



Leerjaar 4

 LOB PTA

 Leerjaar 3 en 4 (B, K en GT)

 Verschijnt per 1 oktober

 Moet volledig voldaan zijn voor aanvang Centraal Examen, net als bij CKV 

 Voorbereiding op studiekeuze

 Aanmelden 

 Vanaf 1 november – vóór 1 april (m.u.v. Helicon: 1 oktober)

 Via website mbo school & via Digitaal Doorstroom Dossier (m.u.v. Summacollege)



Profielen – hoe zit dat ook alweer?

 Incl. één van de volgende profielvakken: Wiskunde, Nask, Biologie en/of Economie

Profielen Afdelingen / beroepsgerichte programma’s  
(B / K/ G)

Techniek - PIE: Produceren, Installeren en Energie
- BWI: Bouw, Wonen en Interieur

Wi
Nask

Zorg & Welzijn - Zorg & Welzijn Bio 

Economie - Economie & Ondernemen Eco

Landbouw/Groen n.v.t. Wi



Na het vmbo…



Kiezen – hoe doe je dat?

 Zelfbeeldontwikkeling
 Wie ben ik?

 Wat wil ik?

 Wat kan ik?

 Werkbeeldontwikkeling 
 Wat is er mogelijk?

 Hoe ziet dat er uit?

 Past dat bij mij?

 Waar kan ik dat vinden?

 Wie kan mij daar bij helpen?

STAP 1:
Oriënteren

STAP 2: 
Verkennen 

STAP 3: 
Verdiepen

STAP 4: 
Beslissen



Waarin ondersteunen/faciliteren wij als 
school?

Programma’s 

 Qompas

 Opdrachten, tests, LOB dossier

Testen

 LC-data test

 Icares test 

 Via decanen 

 Qompas



Waarin ondersteunen/faciliteren wij als 
school (leerjaar 3 en 4)?

Activiteiten door het BHC

 Opleidingenmarkt 30 oktober 2019 (leerjaar 3 en 4)

 Gesprek met mentor of decaan over studiekeuze

Activiteiten door het MBO

 Open dagen

 Onderwijsbeurs 27 & 28 september 2019

 Meeloopdagen



Opleidingenmarkt 

 30 oktober 2019

 18.30 – 21.00 uur

 3 rondes 

 Mbo scholen en leerwerkbedrijven uit de regio vertellen over hun 
opleidingsaanbod

 Digitaal aanmelden via uitnodiging Magister mail leerling

 Verplicht voor ieder die dit niet heeft gedaan in leerjaar 3



Onderwijsbeurs

 27 & 28 september 2019

 Jaarbeurs Eindhoven

 Mbo – hbo – wo opleidingen

 Gesprek met een studiekeuzeadviseur

 Voorbereiding onderwijsbeurs / open dagen: 

 Lesmateriaal VMBO

 https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl/plattegrond

 video.onderwijsbeurzen.nl

https://www.onderwijsbeurszuid.nl/sites/default/files/inline-files/Werkboekje_VMBO_interactief.pdf
https://www.onderwijsbeurszuid.nl/nl/plattegrond
http://video.onderwijsbeurzen.nl/


Waarin zijn u en uw zoon/dochter aan 
zet?

 Opleidingenmarkt 30 oktober 2019

 Open dagen / onderwijsbeurs bezoeken

 Meeloopdagen op MBO’s

 Toestemming vereist van teamleider

 De leerling gaat in gesprek met…

 Ouders 

 Mensen uit eigen netwerk (familie, kennissen met een bepaald beroep)

 Decaan / mentor

 Testen maken (Qompas, LC-Data, Icares, enz.)

 Oriënteren via websites (www.kiesmbo.nl)

STAP 1:
Oriënteren

STAP 2: 
Verkennen 

STAP 3: 
Verdiepen

STAP 4: 
Beslissen

http://www.kiesmbo.nl/


Waarin zijn u en uw zoon/dochter aan 
zet?

 Ouder en kind in gesprek over studiekeuze
 https://www.youtube.com/watch?v=uByGiX3Rv8E&t=6s

 (s)t(r)ipboek voor ouders over studiekeuze 
 Gericht op hbo/uni, maar strekking is hetzelfde

 https://www.wur.nl/upload_mm/6/5/9/180d6624-d3f2-4428-b085-
ee21558931fe_Studiekeuze%20Stripboek.pdf

 Webinar: ouders, hoe ondersteun je je kind bij een studiekeuze?
 medio oktober

 Aanmelden vereist, terugkijken is mogelijk

 https://www.studiek.net/webinar/

https://www.youtube.com/watch?v=uByGiX3Rv8E&t=6s
https://www.wur.nl/upload_mm/6/5/9/180d6624-d3f2-4428-b085-ee21558931fe_Studiekeuze%20Stripboek.pdf
https://www.studiek.net/webinar/


“Ze hoeven niet te weten wat ze willen, als ze 
maar weten wat de volgende stap is en wie ze 
hierbij kan helpen”



Een interessante opleiding gevonden 
– en nu?

 Waar ga je studeren?

 BOL of BBL?

 BOL: 5 dagen school met stageperioden

 BBL: 4 dagen werken en 1 dag naar school

 Zonder erkend leerbedrijf niet aangenomen

 https://www.stagemarkt.nl/Zoeken (incl. tips)

 Aanmelden bij het MBO

https://www.stagemarkt.nl/Zoeken


Aanmelden

 Vanaf 1 november – vóór 1 april (Helicon is 1 oktober) 
 1e week van oktober krijgen leerlingen voorlichting

 In 2 stappen:
 Via website mbo EN

 Via Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)
 (alleen bij Summacollege hoeft dit niet, DDD = aanmelding)

 https://vimeo.com/237454138

 Let op:
 Sommige opleidingen zitten snel vol

 Spreid je kansen

 Zorg dat je in februari ingeschreven staat

 Na 1 april mogen leerlingen geweigerd worden

https://vimeo.com/237454138


Of toch havo?

 Reden (HBO wens of weet je het nog niet?)

 Drempelloos, maar niet zonder risico

 Veel zelfstandigheid vereist

 Vakkenpakket moet aansluiten bij profiel havo – gesprek decaan

 Adviesformulier vakdocenten

 Open dag JRL



Laatste tips

 Webinar: studiefinanciering mbo, hoe werkt het?

 https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-mbo.jsp

 Ga mee in de zoektocht: 

ZOEK, ERVAAR, ZIE, BELEEF, HELP, LUISTER, VRAAG, PRAAT!

https://duo.nl/webinar/studiefinanciering-mbo.jsp


Vragen?
Mevr. A. van Abeelen: a.v.abeelen@bhc.nl

Dhr. M. Koelink: m.koelink@bhc.nl

mailto:a.v.abeelen@bhc.nl
mailto:m.koelink@bhc.nl
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