
Dinsdag 7 februari 2017

Welkom bij de informatieavond 3e klas



Reclame



• Welkom, tijdpad, theoretische leerweg, 

profielen, keuzeformulier, de mavo in 

klas 4, na de mavo, afsluiting.

Agenda



• Toekomstplannen, loopbaankeuze, de weg 

vinden, zelfkennis, interesses, 

vakkenpakketkeuze, studiekeuze.

Wat doet de decaan?



 Half  jaar decaanles :

 Qompas

 informatie

 uitzoeken wat de leerling past

 Opleidingsavond november

 Beroepenstage januari

 Advies van vakleerkracht in maart

Wat hebben we gedaan?



• Informatieavond (vanavond)

• Decaangesprekken met leerlingen (maart/april)

• Bezoek open dag MBO

• Gespreksavonden week 14 en 15 (start 3 april)

• Definitief  vakkenpakket 14 april

Wat gaan we doen?



Gemeenschappelijk en verplicht deel

Theoretische leerweg in profielen

Economie
Zorg en 

Welzijn
Techniek Groen

Vrije deel: 2, eventueel 3 vakken

Middelbaar Beroeps Onderwijs

economie, kunst, 

sociaal, talen

natuur, groen, 

techniek



Wat gaan we kiezen?

Profiel Gemeenschappelijk Verplicht Profiel deel Vrij

Techniek Ne, En ma, lo, CKV* wi, nask1 2 vakken

Zorg & Welzijn Ne, En ma, lo, CKV* bi, kies uit wi, gs, ak 2 vakken

Economie Ne, En ma, lo, CKV* ec, kies uit wi, Du, Fa 2 vakken

Groen Ne, En ma, lo, CKV* wi, kies uit bi, nask1 2 vakken

Vrij: twee nog niet gekozen vakken uit Fa, Du, gs, ak, ec, bi, nask1, nask2, wi en bte!

* Schoolexamen in leerjaar 3!



Zie hand-out

• Stap 1: kies het profiel

• Stap 2: kies 2 vakken uit profieldeel

kies 2 vakken uit het vrije deel

• Stap 3: een extra vak?

• Stap 4: ondertekening

Keuzeformulieren



• Motivatie, uitdaging, voorwaarden (7,2), rooster, 

voordeel extra vak, goedkeuring vakdocent.

Extra vak?



Drie schoolexamens:

• november - februari - april (SE)

• Sectorwerkstuk

• Centraal Schriftelijk Examen mei (CSE)

De mavo in klas 4



• Eindexamen in 6 vakken.

• Maatschappijleer.

• Lichamelijke opvoeding.

• Levensbeschouwing 5 maanden.

De mavo in klas 4



• Eén 5, de rest 6.

• Maximaal twee cijfers 5 of  één cijfer 4.

• Compensatie: cijfer 7 of  hoger.

• Gemiddeld CSE cijfer 5,5 of  hoger.

• Nederlands: niet lager dan een 5.

• Rekentoets moet gemaakt zijn.

De mavo in klas 4



• Oriënteren op het vervolgonderwijs.

• Informatie bij decaan en vakdocenten.

• Gesprekken met decaan, maar vooral:

bezoek open dagen en meeloopdagen.

• Schrijf  in voor 1 april.

De mavo in klas 4



• Partiële leerplicht.

• Startkwalificatie.

Na de mavo



Na de mavo

MBO (middelbaar beroeps onderwijs):

• BBL: beroepsbegeleidende leerweg (leren en werken)

• BOL: beroepsopleidende leerweg (leren en stage)

HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs):

• instromen in havo 4

• toelatingseisen

• MHBO, sprint-opleiding

• Jaar studeren in het buitenland

• Particulier onderwijs



Vier opleidingsniveaus:

• Niveau 1: assistentenopleiding

• Niveau 2: basisberoepsopleiding

• Niveau 3: vakopleiding

• Niveau 4: middenkaderopleiding/specialistenopleiding

Middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO)



Administratie, handel, dienstverlening, ondernemen

(geld, winkels, kopen, banken, juridisch, marketing, horeca, 

toerisme, secretariaat).

MBO profiel economie: 
Nederlands, Engels, wiskunde, economie, Frans, Duits.



grond-, weg- en waterbouwkunde, elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde, transport en logistiek, 

technische informatica, bouwkunde, 

motorvoertuigentechniek, installatietechniek, 

proces- en milieutechniek, laboratoriumonderwijs

(cijfers, rekenen, onderzoek, apparatuur, computer)

MBO profiel techniek: 
Nederlands, Engels, wiskunde, nask1.



gezondheidszorg, verpleging, verzorging, 

uiterlijke verzorging, sociaal pedagogisch werk, 

facilitaire dienstverlening, onderwijsassistent, sport, 

veiligheid (schoonheid, verzorgen, communicatie, helpen, 

met mensen of  kinderen bezig zijn)

MBO profiel zorg en welzijn: 
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, 

aardrijkskunde.



bloemen, planten, tuinen, veehouderij, dierenverzorging,

groente en fruit, levensmiddelentechnologie

(hovenier, met dieren werken, buiten)

MBO profiel Groen: 
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, nask1.



Regionale opleidingscentra (ROC)

ROC TOP/ MBO Utrecht 

(Amsterdam/ Utrecht)

www.roctop.nl

www.mboutrecht.nl

ROC Midden Nederland

(Utrecht, Houten)

www.rocmn.nl

Wellant college

(Amsterdam, Aalsmeer, 

Houten, Gouda)

www.wellant.nl

ROC van Amsterdam

(Hilversum, Amsterdam, 

Amstelveen)

www.rocva.nl

ROC NOVA College

(Hoofddorp, Haarlem, 

Beverwijk)

www.novacollege.nl

ROC ID College

(Woerden, Alphen, 

Gouda)

www.idcollege.nl



Waar vind ik de MBO’s?



Voorwaarden VeenLanden College:

• positief  studieadvies

• motivatiebrief

• gemiddeld cijfer examenlijst: 6,5

• bezoek open dag MBO

• profiel vmbo-t moet aansluiten op havo profiel

• denk aan profielen: CM, EM, NG, NT

• wiskunde

Havo



• Voor goede mavo leerlingen

• Studieduurverkorting op HBO

• Ook wel MBO+ of  sprint genoemd

• Vooral economie en recht

• Aanvullende eisen

MHBO



• Gesprek met decaan? Maak een afspraak!

• Ga naar open dagen of  open avonden

• Onderschat MBO niet!

• Zelfstandigheid

• Reistijd

• Twee keer doubleren mavo > naar het MBO

Tips?



Vragen?

• Mijdrecht:

studiekeuze: Emil Hoogstad (hst@hetvlc.nl)

overgangsnormen: Iris Versteeg (ves@hetvlc.nl)

• Vinkeveen:

studiekeuze: Roos de Lang (lan@hetvlc.nl)

overgangsnormen: Hildy van Anken (ank@hetvlc.nl)

Hartelijk dank voor uw aandacht!



OPEN DAGEN 2016-2017  Kijk altijd op de website voor je een open dag bezoekt!

Soms is inschrijven voor een open dag of open avond noodzakelijk.

datum MBO-opleiding tijd locatie(s) / adres/ info

za 11 feb 2017 ROC Nova College 10.00 - 14.00 uur extra openhuis maritiem 

za 11 feb 2017 MBO Utrecht nog onbekend alleen Herman Brood Academie

woe 15 feb 2017 Mediacollege Amsterdam 15:00-20:30 Contactweg 36

za 11 feb 2017 Wellant College 10.00 - 14.00 uur Amsterdam, Boelelaan

za 11 mrt 2017 Grafisch Lyceum Utrecht 10.00 - 15.00 uur Vondellaan 178

ma 6 mrt 2017 ID College Woerden 16.00 - 17.00 uur Polanerbaan 15  iday 

woe  08 mrt 2017 ROC Midden Nederland 18.00 - 21.00 uur alle locaties

woe 08 mrt 2017 ROC Nova College 18.00 - 21.00 uur Hoofddorp en Haarlem, geen CIOS

di 07 mrt 2017 MBO Utrecht nog onbekend alleen Herman Brood Academie

do 16 mrt 2017 ROC van Amsterdam 16.00 - 20.00 uur

MBO College Amsterdam, Amstelveen, 

Hoofddorp en Hilversum

do 09 mrt 2017 MBO Utrecht 18.00 - 21.00 uur alle locaties behalve HermanBroodAc.

vrij 10 mrt 2017 Nimeto Utrecht 16.00-  20.00 uur Smijerslaan 2

za 11 mrt 2017 Nimeto Utrecht 10.00 - 13.00 uur Smijerslaan 2

do 09 mrt 2017 ROC TOP Amsterdam 16:00 - 20.00 uur alle locaties  

woe 29 mrt 2017 Wellant College 18.00 - 21.00 uur Aalsmeer

za 18 mrt 2017 Hout Meubel College 10.00 - 14.00 uur Amsterdam

ma 03 apr 2017 ID College Woerden 16.00 - 17.00 uur Polanerbaan 15* Iday zie website

ma 10 apr 2017 MBO Midden Nederland 18:00-21:00 uur alle locaties*

di 18 apr 2017  Mbo college Hilversum 18.00 - 21.00 uur alle locaties*

do 20 apr 2017 MBO Utrecht 18:00 - 21:00 uur alle locaties *behalve Hermann Brood A.

do 1 jun 2017 Mbo college Hilversum 16:00 - 21:00 uur Hilversum* 

woe 07 jun 2017 Wellant College 18.30 - 21.00 uur Amsterdam*

do 08 jun 2017 MBO Utrecht 18.00 - 21.00 uur alle locaties* Australielaan

di 13 jun 2017 ROC Midden Nederland 18.00 - 21.00 uur alle locaties*

Particulier
vrij 16 mrt 2017 Kappersakademie 14.00 - 19.00 uur Amsterdam

websites

ROC Nova College www.novacollege.nl

MediaCollege www.ma-web.nl

Grafisch Lyceeum www.glu.nl

Vakschool Schoonhoven www.vakschoolschoonhoven.nl

ROC van Amsterdam www.rocva.nl

Nimeto www.nimeto.nl

ROC TOP www.roctop.nl

MBO Utrecht www.mboutrecht.nl

ID College www.idcollege.nl

Hout Meubel College www.hmcollege.nl

ROC Midden NL www.rocmn.nl

Wellant College www.wellant.nl

IMKO www.imko.nl

IVA Driebergen www.iva-driebergen.nl

TIO www.tio.nl

Kappersakademie www.kappersakademie.nl

Schoevers www.schoevers.nl

studiekeuzebeurs www.studiekeuzebeurs.nl

kijk ook eens op: www.zoekjouwmbo.nl www.mbostart.nl www.ikkiesmbo.nl

http://www.novacollege.nl/
http://www.ma-web.nl/
http://www.glu.nl/
http://www.vakschoolschoonhoven.nl/
http://www.rocva.nl/
http://www.nimeto.nl/
http://www.roctop.nl/
http://www.mboutrecht.nl/
http://www.idcollege.nl/
http://www.hmcollege.nl/
http://www.rocmn.nl/
http://www.wellant.nl/
http://www.imko.nl/
http://www.iva-driebergen.nl/
http://www.tio.nl/
http://www.kappersakademie.nl/
http://www.schoevers.nl/
http://www.studiekeuzebeurs.nl/
http://www.zoekjouwmbo.nl/
http://www.mbostart.nl/
http://www.ikkiesmbo.nl/


Wat zeggen 
anderen dat 
jij goed kan?

Welke 
eigen schappen
vind je 
belangrijk?

Wat vond 
je moeilijk 
vandaag?

Wat kan 
je goed?

Wat heb je  
vandaag
geleerd

Waar ben 
je trots op  
vandaag?  

Aantal deelnemers 
minimaal 2 (ouder en 
een kind), maar het liefst 
met het hele gezin.  

Locatie 
aan de keukentafel. 

Tijdstip  
vlak voor of na het eten. 
Veel plezier!



Wat vind je later  
belangrijk in je werk?

EEN PRETTIG 
GESPREK!
AAN DE KEUKENTAFEL

Waar doe jij 
moeite voor?

Het reflectie recept
1.  Warm het gesprek op 

met een compliment
2.    Meng vervolgens 

uw zoon of dochter’s  
kwaliteiten met een  
paar eetlepels vertrouwen

3.  Stel een handje open  
vragen en luister goed 
naar de antwoorden 
van je kind

4.  Maak het gesprek 
af met een snufje 
informatie over  
eventuele vervolgstappen

5. Serveer met een glimlach
 Succes!

Wat zijn jouw  interesses?

Wie vind jij  

inspirerend?

YOUR
PLACE-TO- 

BE-MAT
WAAR WIL  

JIJ ZIJN?

Deze placemat is een uitgave van Project Stimulering 
LOB van de VO-raad, de sectororganisatie van het 
voortgezet onderwijs.

Waar ben jij goed in?


