
Twijfel je over de havo? Dan kan je hier goed terecht voor een overzicht van scholen: 

www.scholenopdekaart.nl

 

Op deze website kan je een overzicht van alle scholen in onze regio vinden: 

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/scholen/mbo

Hier kan je filmpjes bekijken van verschillende MBO scholen:

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/bekijk-je-toekomst-

na-de-zomer

E E N  V E R V O L G O P L E I D I N G
K I E Z E N  N A  H E T  V M B O  ( T L )

Stap 1. Welke scholen zijn er eigenlijk?
Waarschijnlijk heb je wel een aardig idee van 

de scholen die er in de buurt zijn. Als je naar 

het MBO gaat, krijg je ook een OV-kaart. Dat 

betekent dat je ook naar scholen buiten jouw 

bekende regio kan gaan. Heb je wel eens gedacht 

aan studeren in Leiden of Rotterdam? Met het OV zijn deze steden vanuit Den Haag

prima bereikbaar. Op deze website kan je een overzicht van alle scholen in onze regio

vinden: 

 

Hoe kies je een vervolgopleiding die bij je past? Wordt het MBO of toch

de havo? Met zo’n 500 verschillende MBO opleidingen is zo’n beslissing

niet eenvoudig! Volg deze 5 stappen om tot een goede keuze te komen

en download de handige checklist voor de open dagen op MBO scholen. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/scholen/mbo
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/lobbox-vmbo/bekijk-je-toekomst-na-de-zomer


Stap 2. En welke opleidingen zijn er?
Het middelbaar beroepsonderwijs is onderverdeeld in diverse niveaus. Met een TL

diploma kan jij doorstromen naar een niveau 3 of niveau 4 opleiding op het MBO.

Sommige opleiding gaar maar tot niveau 2 (beveiliger bijvoorbeeld). Ook doorstromen

naar de havo hoort tot de mogelijkheden. Na de havo kan je naar het HBO. Ook na het

MBO, niveau 4 kan je doorstromen naar een HBO opleiding. Dat kan je hier in de

afbeelding goed zien: 

Nu je weet dat je op het MBO kan kijken naar niveau 3 en 4, kan je op zoek naar een

passende opleiding. Daarvoor kan je de volgende websites gebruiken:

Hier vind je ook een handig filter systeem (wat vind ik leuk/niet leuk).

Per opleiding kan je filmpjes bekijken, je kan zien wat je met de opleiding

kan worden, hoe lang de opleiding duur en waar de opleiding wordt

aangeboden. TIP: Let goed op kans op werk! 
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www.bekijkjetoekomstnu.nl/opleidingen/mbo

Een goede website voor meer informatie over het mbo. Om te beginnen

met algemene informatie over de duur van opleidingen,

doorstroommogelijkheden (wist je dat ongeveer 40% van de niveau 4

studenten doorstroomt naar het hbo), BBL of BOL optie en nog veel meer. 

Inclusief interessetest.

www.kiesmbo.nl

https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/opleidingen/mbo
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/opleidingen/mbo


Stap 3. Ga naar de open dagen 
(en gebruik de checklist)
In de school, bij de ingang, hangt een grote poster 

waarop alle Open Dagen in de omgeving Den Haag 

af te lezen zijn. Handig zo’n overzicht, neem ze over in je agenda! 

Een open dag biedt je een kans om de sfeer op het MBO te proeven. Dat heb je toch

ook gedaan toen je een VO school uitzoekt? Vergelijken zorgt ervoor dat jij de beste

school en opleiding uitkiest die bij je past. Neem je ouders mee, zij kennen jou het best.

Laat de kans niet liggen, dat zou zonde zijn!

Het bezoeken van een open dag kan een enorme indruk achter laten. Waar moet je

eigenlijk op letten? Wat voor vragen kan je stellen en hoe beoordeel je de school? Hier

vind je een handige checklist voor het bezoeken van de open dagen.

Ga niet alleen naar de school of opleiding kijken waarvan jij denkt dat die interessant is

maar ook naar een school of opleiding die minder voor de hand ligt. Tijdens het bezoek

kom je erachter of de school/opleiding bij je past. Had je het bij het goed eind en is zo’n

school/opleiding inderdaad niet geschikt, dan heb je jouw vermoedens bevestigd

gekregen. Ook dat is wat waard bij zo’n ingewikkelde keuze. 

Stap 4. Kies zelf!
Natuurlijk moet je er nu niet aan denken dat je zonder je vrienden/ vriendinnen kan

maar toch is iedereen anders. Ook jij hebt andere kwaliteiten en interesses dan je

klasgenoten. Je kan natuurlijk samen op ontdekkingstocht maar nieuwe

vriendschappen ontstaan snel. Het is dus niet slim om jouw keuze af te stemmen op

anderen, het draait om jou! 

Datzelfde geldt natuurlijk voor broer en zussen. Ook die zijn niet vergelijkbaar met jou.

Net als je ouders. Alle ouders willen het beste voor hun kind! Maar het zijn niet je ouders

die drie of vier jaar lang, vijf dagen per week naar het MBO gaan of die twee jaar lang

moeten zwoegen op vier en vijf havo. Jij moet het zelf doen. Neem je ouders dus mee in

de beslissing, praat erover met je ouders maar uiteindelijk, beslis jij. Voor jezelf! Voor

jouw eigen toekomst. 



Praat met je mentor of LOB coördinator (decaan). 

Je coach en LOB-coördinator zijn goede aanspreekpunten.

Zij zijn nauw betrokken bij jouw loopbaandossier. 

Kijk in een bedrijf

Natuurlijk heb jij een passende stage gekozen om je goed te

oriënteren op verschillende beroepen. Het gaat er niet alleen

om dat je je studie interessant vindt, het is natuurlijk kook

vooral belangrijk dat je het werk leuk vindt dat je na de

studie zal gaan doen. Je stage kan je daarbij helpen! Wil je

nog een dagje meelopen en kan je dat zelf regelen? Maak

het bespreekbaar.

Denk vooruit

Okee, het is al moeilijk genoeg om een keuze te maken uit

alle opleidingen die er zijn maar het kan geen kwaad om

ook nog even verder vooruit te kijken. Misschien wil jij na je

opleiding nog verder leren. Zijn er dan HBO opleidingen die

aansluiten? Kijk dus ook nog even waar je uiteindelijk

naartoe zou kunnen met je opleiding. 

Check je studiekeuze advies

Alle studenten die zich voor 1 april aanmelden bij een mbo-

opleiding, hebben recht op een studiekeuzeadvies door de

mbo-instelling. Dan kijkt de school of de door jou gekozen

opleiding bij je past. Ze kijken nar je achtergrond, motivatie

en interesses. Misschien vinden ze dat een andere opleiding

beter passen. Het advies is niet bindend, je hoeft je er dus

niet aan te houden. Het is aanvullend op de lob- en

studiekeuzeactiviteiten die je op het vmbo al hebt

doorlopen. 

E N  W A T  K A N  J E
V E R D E R  N O G
D O E N ?

 



Doe een test

In Qompas vind je diverse testen. Zo kan je er nogmaals een

beroepskeuze test maken en ook een competentietest. Is dat

niet genoeg? Dan zijn er op internet veel studie- en

beroepskeuzetesten te vinden. Deze zijn vaak snel en

makkelijk om je te oriënteren. Kom je er echt niet uit? De

meeste ROC’s hebben een studieloopbaancentrum waar je

testen aan kan vragen. 

Praat met een professional 

Heb je al allerlei stappen ondernomen en weet je het nog

steeds niet? Of twijfel je enorm? Dan kan een studieloopbaan

adviseur je misschien wel verder helpen. Zo’n adviestraject

kan je aanvragen bij mevrouw Bleeker, de loopbaan

coördinator. 

Loop een dagje mee

Bij de meeste MBO-opleidingen kan je een dagje meelopen.

Je volgt een paar lessen en je kunt vragen stellen aan de

studenten die al op de opleiding zitten. Zo ervaar je alvast

hoe een dagje school er voor jou uit zal zien en of je dat

bevalt. 

https://www.rocmondriaan.nl/proefstuderen-bij-roc-

mondriaan

https://mborijnland.nl/proefstuderen/

Maar ook scholen als het grafisch lyceum, HMC, STC, Zadkine

en andere scholen in de omgeving bieden proefstuderen

aan. Neem contact op en bedenk; je krijgt er aan dagje vrij

voor van school!

E N  W A T  K A N  J E
V E R D E R  N O G
D O E N ?

 

https://www.rocmondriaan.nl/proefstuderen-bij-roc-mondriaan
https://mborijnland.nl/proefstuderen/

