
Van vmbo naar mbo 
Hoe helpt u uw kind kiezen? 

 
 



Waar gaan we het met u over hebben? 

 

 

• Het keuzeproces en uw rol als ouder 
• Het mbo is anders dan het vmbo 
 



Over wie gaan we het hebben? 

 

Pubers: 

 

- Wie/wat zijn pubers? 

- Wat gebeurt er met pubers? 

- Hoe kunnen ‘wij’ er mee omgaan? 

 



Dit zijn pubers….. 

 



Maar eigenlijk… 
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En wie zijn dan in hun ogen? 

 
 



 

Kiezen 

Ik (zelfbeeld) 

- wie ben ik (niet) 

- wat wil ik (niet) 

- wat kan ik (niet) 
 

 

 

Beïnvloeding 

door vrienden, ouders, 

economie, lichamelijke 

factoren, media 

Beroepen en 

opleidingen 

overzicht krijgen in de 

jungle van beroepen 

en opleidingen 

Planning en realisatie 

- hoe en waar 

aanmelden 

- regels en 

maatregelen 

Keuze 



Uw rol als ouder 

 

Verwacht niet het rolmodel van uw 

kind te zijn als het gaat om 

kledingkeuze...  

maar bij studiekeuze worden 

volwassenen en ouders als 

voorbeeld gezien!!  

 

 

43% van de jongeren ziet zijn 

ouders als belangrijkste hulp. Zij 

geven u hiervoor een 7,8.  

(achteraf, dat dan weer wel….) 



Van laten - leren kiezen 

 

 

• Bied structuur  

• Begeleid 

• Steun 

• Stel vragen (bewustwording) 

 

• Neem het proces niet over. Twijfelen is niet erg, heb geduld en vertrouwen.  

     Help ze om te leren kiezen.  

• Waar wordt uw kind enthousiast van en wat zijn/haar drijfveren? 

 

• Observeer, je eigen wensen zijn nu even niet van belang… 



Help met kiezen op basis van kennis en gevoel 

 

Er zijn meer 
dan 300 mbo 
opleidingen! 

• Stimuleer betekenisvolle ervaringen (loopbaan 
ouder) 

• Sluit aan bij de voorkeuren, kwaliteiten, talenten en 
interesses van uw kind 

• Ga na hoe de keuze tot stand is gekomen 

• Maak vijf vragen waarop je antwoord zoekt 

• Bied alternatieve opleidingen aan 

• Twijfelen is niet erg, geef ze ruimte daarvoor 

• Heb vertrouwen dat het goed komt!  
 

 



Wat als uw kind het niet weet? 

 

• Schakel in ieder geval de decaan in 

• Zorg voor brede ervaringen: bezoek open dagen, studiebeurzen, meeloopdagen, 

beroepeninterview Bereid uw kind op deze activiteiten voor 

• Wegwijzer kan zorgen voor een eerste schifting 

• Maak eventueel gebruik van studiekeuzetesten op  

internet (icares.nl) of bij een professioneel  

bureau 

• Onderzoek de verschillende domeinen  

(www.mbostad.nl) 

 

http://www.mbostad.nl/


Checklist 

 

Een handige hulpmiddel voor uw kind is deze checklist: 

• Ik heb een open dag bezocht 

• Ik heb een dag meegelopen en/of een student gesproken 

• Ik heb vergelijkbare opleidingen bezocht 

• Ik voldoe aan de toelatingseisen 

• Ik heb mijn studiekeuze met anderen besproken 

• Ik weet welke van mijn kwaliteiten voor deze opleiding nodig zijn 

• Ik weet welke vakken ik tijdens deze opleiding krijg 

• Ik heb een goed indruk van een lesweek 

• Ik weet welke beroepen ik kan gaan doen na deze opleiding 

• Ik heb een goed gevoel over mijn studiekeuze 

• Ik heb er zin in! 
 



Het mbo is anders dan het vmbo 

 

 

• Het is middelbaar beroepsonderwijs: we leiden op om 
een beroep te leren  

• Veel verschillende studierichtingen 

• Veel praktijk en dus ook praktijkexamens  

• Vakken zijn geïntegreerd 

• Je werkt zelfstandig(er) 

• In het vmbo ben je een leerling, in het mbo heet je 
student    

 



Hoe werkt de instroom in het mbo? 

 

 Entree opleidingen:  

 instromen zonder diploma 

 

 Leerniveau 2:  

 diploma basisberoepsgerichte leerweg 

 

 Leerniveau 3 en 4:  

 diploma kader (kijk bij vooropleidingseisen)  

 diploma gemengde of theoretische leerweg 
    
Na het afronden van niveau 4 kun je doorstromen naar 
het hbo.  

 
 

 

 

   

 

 



BOL of BBL? Het zit het ook alweer? 

 

 

bol: beroepsopleidende leerweg 

  leren & stage 

 

bbl: beroepsbegeleidende leerweg 

  werken & leren 



Jaarplanning 

 

• Inschrijven voor meeloopdagen. Doen! 

 

• Bezoek de open dagen. Doen! 

 

• Aanmelden voor een opleiding, vanaf wanneer? 

Informeer in de stand van het mbo omdat dit wisselt per mbo. 

Bij voorkeur vóór 1 april. 

 



Studiefinanciering (DUO) 

 

Vanaf 01-01-2016 ook OV voor studenten jonger 

dan 18 jaar (let op: prestatiebeurs!) 

 

Studiefinanciering vanaf 18 jaar, uitsluitend bij 

een 

bol-opleiding 

 

niveau 1-2: gift 

 

niveau 3-4: prestatiebeurs 

 


