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Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kun je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of BBL:  
• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 

stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 

voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te  

sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



Een creatieve student: 

• houdt van dingen maken 

• denkt out-of-the-box 

• is ondernemend 

• probeert dingen uit 

• zet alle zintuigen op scherp 

  



Systemen ontwerpen op PC’s 
Applicatie- en mediaontwikkelaar / industrieel 
product ontwerper / technicus mechatronicus / 
werktuigbouwkundige / international engineer 

je kunt goed samenwerken / je bent creatief /  
je bedenkt graag oplossingen 



Apps / games / sites ontwerpen 
Game artist / Software development / 
mediavormgever  

je programmeert graag op een computer / je werkt 
nauwkeurig / je bent creatief / je wil meer weten over 
virtual reality 



Wonen & Design 
Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer/ 

interieuradviseur / Ruimtelijk vormgever / 
Productpresentator 

Je bent geïnteresseerd in trends / je werkt graag met je 
handen /Je werkt een idee uit tot product, presentatie  
of interieur 

 

 



Ambacht 
Creatief vakman (glas, keramiek)  
Decoratie- en restauratieschilder   

Je werkt graag met je handen / je bent geïnteresseerd in 
materialen en hoe iets is gemaakt / je bent creatief /  
je bedenkt graag oplossingen 



Groen 
Bloemist/stylist 
je bent creatief en klantvriendelijk /je bent 
geïnteresseerd in groen en in trends 



Voeding 
Kok/Patissier/Banketbakker  

Je houdt van koken, nieuwe smaken 
ontdekken 



Foto & Film & Ontwerp Media 
Audiovisueel (film) / Fotograaf /Media-vormgever 
/ Creatieve technologies 

Je kan een idee vertalen naar beeld 
Je combineert creativiteit en techniek 
 

 

 

 



Marketing / communicatie / events 
(Marketing) communicatiemedewerker/  
Media- Evenementenorganisator 

Je bedenkt (marketing)acties, je organiseert events,  
Je werkt samen in een team 



Artiest & podiumtechniek 
Podium- en evenemententechnicus 

Muziek maken en schrijven 
licht, geluid bij concerten 

 

 

 

 



Fashion & accessoires 
Medewerker of specialist mode/Maatkleding 
Junior projectmanager fashion/Stylist                  
Creatief vakman leer & textiel   

Je houdt van trends en mode / je werkt graag met  

je handen/ je werkt precies 



Je kunt voor een creatieve opleiding terecht bij: 



Hoe kom je meer te weten?   
• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 


