
Voorlichting 
vervolgonderwijs



Programma

Examen gehaald, wat nu? 15.45 – 16.15

Aanmaken profiel Intergrip 16.15 – 16.30

Plan van aanpak maken 16.30 – 17.00 



Examen gehaald, wat nu?

o Gezakt?

o Kiezen vervolgopleiding 

o Inschrijven



Gezakt, wat nu?

Gezakt?
• Mogelijkheid tot uitbesteding aan vavo om alsnog diploma te halen 

(maximaal 1 jaar)

• Naar entree-opleiding (niveau 1)

Geslaagd?
• Kiezen van een vervolgopleiding

• Startkwalificatie halen!



Kiezen vervolgopleiding

Oriënteren

Verdiepen

Kiezen

Opties
• MBO

• Havo

Aanmelding op mbo-opleiding MOET, 

aanmelding voor havo-doorstroom MAG

Deelname aan loopbaanactiviteiten: 
• begeleidingslessen
• open dagen
• informatieavonden
• meeloopdagen
• stage



Kiezen vervolgopleiding

• Wie ben ik? Wat kan ik? (kwaliteitenreflectie)

• Wat wil ik? Wat drijft mij? (motieven reflectie)

• Welk soort werk past bij mij? (werkexploratie)

• Wat wil ik worden? (loopbaansturing)

• Wie kan mij daarbij helpen? (netwerken)



Naar het MBO

• Verschillende sectoren/werkvelden, met daaronder diverse richtingen en 
opleidingen

• Vier niveau’s: entree (1), 2, 3 en 4

• Twee leerwegen: BOL/BBL

• ROC

• Vakschool: specifieke mbo-opleiding, bijv dans, grafisch, zilversmeden

• Speciale MBO-opleidingen: defensie, TIO



Naar het MBO

Er valt nog meer te kiezen…

• Basisdeel

• Profieldeel

• Keuzedeel:
• verdiepend 

• Verbredend

• Doorstroom oriënterend

• Remediërend (achterstanden wegwerken)

Dus afhankelijk van opleiding, wat mogelijkheden zijn.



Naar het MBO

• Aanmelden vóór 1 april
• Sommige opleidingen nu al inschrijven!

• Toelatingsrecht

• Op gesprek bij opleiding
• Bindend studieadvies

• Aanleveren DDD
• Gegevens in Intergrip 

Nummerus Fixus 
• Vooral bij opleiding in de media, zorg 

en veiligheid.

Let op zo snel mogelijk aanmelden!



Doorstroom naar de havo

• Doorstroomrecht
• GEEN cijfereisen

• GEEN extra voorwaarden

• Wel
• 7e examenvak

• Ondersteuningsaanbod (doorstroomprogramma)



Doorstroom naar de havo

• Voorbereiding 
• Havo-wens doorgeven

• Profielkeuzeochtend havo bijwonen (5 november)

• Oriëntatie op havo door LOB-activiteiten

• Definitief aanmelden vóór 1 maart (ook andere havo-school)
• Gesprek motivatie, profielkeuze, kunstvakken en advies college

• Start doorstroomprogramma (verplicht!)



Begeleiding om tot keuze te komen

• Begeleidingslessen door de mentor (en decaan) sept-januari
PTA: Loopbaandossier→ YUBU

• Workshop mavo naar MBO oktober

• Verlof voor bezoeken open dagen en meeloopdagen (aanvragen bij decaan)

• Profielekeuzeochtend bijwonen 5 november

• Digitaal loopbaandossier/portfolio: (YUBU) februari

• Individuele gesprekken (maak afspraak)

• Aanmelden mbo opleiding 1 april

• Doorstroom Dossier 1 mei



Begeleiding om tot keuze te komen

• Bezoek samen open dagen

• Ga naar informatieavonden

• Doe mee aan meeloop-of 
oriëntatiedagen

• Praat met mensen die een interessant 
MBO-beroep hebben

• Stel vragen aan MBO-leerlingen



Belangrijke data

• oktober: informatie middag/avond
• november: start open dagen mbo en aanmeldingen
• december: beroepenavond 
• januari: mbo-avond op Montessori 
• februari: start meeloopdagen mbo (verlof via decaan) 
• Voor 1 februari: afronden LOB-dossier (YUBU)
• Voor 1 maart: aanmelding havo-doorstroom 
• Voor 1 april: aanmelding mbo 
• mei: examens
• juni: doorstroomvergadering havo



ZIJN ER NOG VRAGEN?



Programma

Examen gehaald, wat nu? 15.45 – 16.15

Aanmaken profiel Intergrip 16.15 – 16.30
• Mediatheek

• Volg instructieformulier

Plan van aanpak maken 16.30 – 17.00 
• Zoeken op internet

• Invullen formulier ‘plan van aanpak’

• Check out bij mentor/decaan

• Inleveren bij mentor


