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Beste 4e–klasser, 

Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten met een diploma. Zet ‘m op, want 
voor je het weet is het schooljaar om! Dit schooljaar moet je ook een keuze maken voor je toekomst ná het 
vmbo. Deze flyer is bedoeld om je op weg te helpen, want kiezen is moeilijk. Het is een doolhof van 
vervolgopleidingen en scholen, waardoor alles nog veel lastiger wordt. Wij wensen je veel succes bij het maken 
van je keuze! 

Mevrouw Veenstra 

Wat kun je zelf doen om je te oriënteren?: 

• Voorlichtingsmateriaal bij de decaan ophalen en  doorlezen; 
• Onderwijsbeurzen bezoeken;  
• Regionale voorlichtingsdagen bezoeken; 
• Open dagen van diverse ROC’s bezoeken;  
• Je oriënteren tijdens een beleefdag, doedag, infomarkt of 

informatieavond op Friesland College, Friese Poort, Nordwin 
College of een ander ROC buiten onze regio; 

• Zoeken op internet; 
• Kijken op de website YouChooz.nl, studiekeuze123.nl, 

mbostad.nl, mbostart.nl, beroepeninbeeld.nl.; 
• Bedrijfsbezoeken; 
• Meedoen aan buitenschoolse activiteiten; 
• Stage. 

Mbo-scholen: 

In onze regio: 
• Friesland College – Heerenveen / Leeuwarden 
• Friese Poort – Sneek / Drachten / Emmeloord / Dokkum / 

Leeuwarden 
• Nordwin College – Heerenveen / Leeuwarden / Sneek 

Verder nog: 
• Deltion College Zwolle 
• Noorderpoort College 
• Alfa College 
• Landstede 
• Drenthe College 
• Cibap Zwolle 
• IVA Driebergen 

• NOVA (Maritieme academie (zeevaartschool)) 
• Particuliere opleidingen 
• SOMA College (techniek) Harderwijk 
• Vakschool Schoonhoven 

 
De niveaus op het mbo: 
Je kunt instromen op niveau 1 t/m 4. 

Niveau 1 -Entreeopleiding (zonder vmbo-diploma) 
Toelating na toetsing door middel van een intakegesprek. 

Je werkt onder begeleiding en leert eenvoudige uitvoerende 
werkzaamheden die je nodig hebt om in een bedrijf aan de 
slag te gaan in een assisterende functie. De opleiding duurt 
een half jaar tot een jaar. Na afronding van niveau 1 ben je 
toelaatbaar op niveau 2 
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Niveau 2 -Basisberoepsopleiding 
Met een mbo-opleiding op 
niveau 2 word je opgeleid tot 
een baan waarbij je 
uitvoerende werkzaamheden 
kunt verrichten. De opleiding 
duurt 2 jaar. Je moet in het 
bezit zijn van een 
basisdiploma of niveau 1-
diploma. 

Niveau 3 -Vakopleiding 
Bij de mbo-opleidingen op niveau 3 word je opgeleid tot een 
beroep waarbij je volledig zelfstandig verschillende 
werkzaamheden kunt uitvoeren. Een mbo-opleiding op 
niveau 3 duurt vaak 3 jaar. Om te kunnen starten met een 
opleiding op niveau 3 is het noodzakelijk dat je in het bezit 
bent van een kader-diploma of niveau 2-diploma. 

Niveau 4 -Leidinggevend (middenkader) 
Mbo-niveau 4 is het hoogste niveau in het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs. De mbo-opleidingen niveau 4 leiden je op 
tot een baan waarbij je zelfstandig specialistische, 
uitvoerende taken kunt verrichten. Je bent breed inzetbaar 
en draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van 
zaken. De mbo-opleiding duurt gemiddeld 3 jaar. Om te 
kunnen starten met een opleiding op niveau 4 moet je 
minimaal een kader- of theoretisch diploma hebben, of een 
diploma op niveau 3. Wil je na een opleiding op niveau 4 
doorstuderen op het hbo, dan kan dat. 

Drie manieren van leren: 

In het mbo kun je op verschillende manieren onderwijs 
volgen: 

BOL = Beroeps Opleidend Leren 
• Je gaat 5 dagen per week naar school 
• Meer theoretisch, iets minder praktisch 
• Je volgt regelmatig stages van meerdere weken of 

maanden 
• Opleidingen op niveau 3 en 4 zijn in het algemeen voltijd 

(=BOL). 

BBL = Beroeps Begeleidend Leren (werkend leren) 
• Als je meer praktisch dan theoretisch ingesteld bent, kun je 

voor deze vorm kiezen 
• Je moet minimaal 16 jaar zijn 
• Je moet zelf zorgen voor een dienstverband bij een erkend 

leerbedrijf* 

• Je gaat 1 dag per week naar school en gaat 4 dagen per 
week werken 
• Er is intensief contact tussen docenten en 
praktijkopleider in het bedrijf waar je werkt. 

Praktijkroute 
• Jij bent een enthousiaste, ondernemende en 
verantwoordelijke student die graag de handen uit de 
mouwen steekt. 
• Je wilt leren door te doen. • Vanaf je eerste 
studiedag ben je als ‘collega in opleiding’ te vinden op de 

werkvloer bij één van de deelnemende bedrijven.  
Hier volg je ook het grootste gedeelte van je lessen, vaak in 
de vorm van workshops en in werkplaatsen.  

• Werknemers van het bedrijf of de instelling én docenten 
van het mbo verzorgen de begeleiding.  

*Een erkend leerbedrijf wordt gecertificeerd door alle 
organisaties die een verbinding vormen tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Dit is afhankelijk van de branche waaronder 
het bedrijf valt. Alleen het bedrijf kan deze certificering 
aanvragen.   

Toegelaten worden tot een mbo-
opleiding: 

Wat speelt er mee om toegelaten te worden? 
Als je zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, meld je 
dan zo snel mogelijk aan. In ieder geval vóór 1 april. Dit doe 
je via de website van het ROC. Als je je aanmeldt voor 1 april 
heb je recht op toelating. Je moet dan wel voldoen aan een 
juiste vooropleiding en deelnemen aan verplichte intake-
activiteiten. Ook kun je vragen om een extra studieadvies.  

Wat speelt nog meer mee? 
• Je niveau waarop je in het vmbo examen hebt gedaan, 

dus basisberoepsgerichte- kaderberoepsgerichte- of 
theoretische leerweg  

• Je eindcijferlijst bij je diploma 
• Je persoonlijke geschiktheid 
• Je vaardigheden (competenties) 
• Je motivatie, werkhouding en inzet 
• De plaatsingsmogelijkheden 
Je ontvangt eerst een bevestiging van je aanmelding per mail. 
Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek op het 
mbo.  
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Leren in het mbo is meestal heel anders dan in het 
voortgezet onderwijs. 
Er wordt veel zelfstandigheid van je verwacht. Bij veel 
opleidingen heb je geen lesrooster meer van uur tot uur, 
maar een aanwezigheidsverplichting. Bij sommige vakken 
heb je nog wel gewoon klassikaal les, afhankelijk van de 
opleiding die je volgt. 

Je werkt vaak in blokken van 10 weken rond een afgesproken 
thema. Je werkt dan zelfstandig of krijgt een opdracht met 
een groepje. 

In het open-leer centrum (OLC) moet je zelf informatie 
zoeken, verslagen maken enz. 
Je houdt presentaties en volgt gastcolleges. In plaats van je 
oude vertrouwde lesrooster krijg je nu overwegend 
begeleide- en niet begeleide dagdelen. 

PAS OP: niet begeleide dagdelen betekent NIET dat je vrij 
bent!!!!! 

Op het mbo heb je een studieweek van ongeveer 40 uren. Je 
was overwegend gewend aan klassikale lessen; die krijg je 
minder op het mbo. Ook zijn er lessen met een docent ‘op 
loopafstand’. Jij werkt dan zelf aan je opdracht en vraagt pas 
hulp als dat nodig is. Die opdracht heet ‘prestatie’. Je 
aanwezigheid wordt op de meeste mbo’s geregistreerd  door 
een pasje. 

De verantwoording voor je leerproces ligt veel meer bij 
jezelf. 

Als je naar het havo wil: 
Voor leerlingen die in TL 4 aangegeven hebben een 
havo-wens te hebben volgen wij de volgende 
richtlijnen:  
• Je hebt Duits, Frans of wiskunde in je pakket.  
• Om in te stromen in de Natuurprofielen heb 

je Nask in je pakket.  

• Je hebt 7 vakken en een positief advies van de 
afleverende vakdocenten en profielkeuzes 
worden gemaakt i.om. de decaan.  

  
De vakken die als moeilijk ervaren worden zijn: 
geschiedenis, Engels, wiskunde B en scheikunde. 
Leeraanbod in deze vakken wordt gegeven op de 
havo ná het vmbo-examen en vóór de 
zomervakantie.  

  

 
 

IBC 
IBC (International Business College) in havo 4/5; 
voor instromende vmbo-tl leerlingen een 
aantrekkelijke optie!  
  

Het IBC is een programma, speciaal voor de bovenbouw 
(klas 4 en 5) van de havo. Leerlingen volgen het reguliere 
havo-programma, dat is aangepast aan het IBC-model en 
verdiepen zich één dag in de week in ondernemerschap in 
de breedste zin van het woord.  

 IBC staat voor:  
• International: ondernemen wordt steeds 

internationaler. Leerlingen ontvangen naast 
het gebruikelijke taalonderwijs een meer op 
handel gericht taalonderwijs. En we gaan op 
uitwisseling bij een partnerschool in 
Duitsland.   

• Business: leerlingen zijn bezig met allerlei 
vormen van ondernemerschap; belangrijk 
onderdeel is het opzetten van een eigen 
bedrijf. Wat komt daar bij kijken en hoe 
verdien je eigenlijk geld…? De winst gaat 
jaarlijks voor een goed doel.  

• College: het gaat niet om een klassieke 
schoolsituatie; er zijn veel flexibele 
activiteiten in de vorm van stages bij 
bedrijven, excursies, workshops, lezingen  
en modules.  

  
Het IBC is toegankelijk voor leerlingen met een 
vmbo-diploma in de economische sector.  
  
Let op: aanmelding voor het havo gaat via de decaan van 
Sevenwolden Buitenbaan AVO Plus en mavo-4  
mevr. S. Veenstra.  
 

>>> 
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Belangrijk om te weten: 
Welke mbo-opleidingen worden er aangeboden binnen de  
verschillende ROC’s en wanneer zijn er voorlichting van 
havo?  De mogelijkheden kun je vinden op de sites van de 
desbetreffende scholen en natuurlijk is het belangrijk om 
naar de open dagen te gaan! 
 

Vanwege de huidige situatie 
omtrent corona gaan de reguliere 
onderwijsbeurzen, de meeloopdag 
IBC én de voorlichtingsdagen van 
mbo-opleidingen vooralsnog niet 
door in de huidige vorm. Er wordt 
een alternatief geboden, welke te 
vinden is op de site van de diverse 
opleidingen van de diverse scholen, 
dit geldt ook voor IBC havo.  

Als je iets wilt weten over een andere 
school/onderwijsinstelling, vraag het aan je decaan of 
download gratis de Open Dagen App via 
www.tkmst.nl/opendagenapp    

Wil je weten hoe het zit met studie- en reiskosten? 
Voor meer informatie kun je bellen met “Groningen”: DUO 
Infolijn 050 – 5997755 of kijk op de website van Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen: www.duo.nl  
           

 

 

 

Tot slot 

Voor alle vragen over opleidingen, beroepen en werkvelden 
kun je terecht bij de decaan. 

Aarzel vooral niet te vragen, want deze flyer is waarschijnlijk 
lang niet toereikend om op alle vragen antwoord te vinden. 

Oriënteer je tijdig op wat je wilt en ga kijken op de site van de 
verschillende ROC’s (scholen waar mbo-onderwijs wordt 
gegeven).  

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken bij de decaan, met 
of zonder je ouders, als je vragen hebt over je 
toekomstplannen en advies nodig hebt. 

Veel succes met je examen en met het maken van je keuze! 
 

Decaan Buitenbaan AVO Plus en mavo-4 

Mevrouw S. Veenstra  
Tel.:06-18029463 
E-mail: sy.veenstra@sevenwolden.nl 
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