
Beste vierdejaars leerlingen,  

Van jouw mentor ontvang je deze week of 
volgende week het boekje wegwijs in het MBO, 
want voordat je het weet, sta je met je diploma in 
je hand en ga je naar jouw vervolgopleiding! 

In dit boekje staat alle informatie over het MBO. 
Daarnaast sturen wij jullie ook een overzicht van 
de open dagen. 

Mocht jij jouw vervolgopleiding al weten dan 
adviseer ik je om je digitaal aan te melden bij twee 
MBO opleidingen, want vol = vol en wie het eerst 
komt, heeft meer garantie op een plek.  

Uiterlijke inschrijfdatum is 1 april 2022 en daarna neemt leerplicht contact met je op. Jij 
moet je digitaal aanmelden via de website van de MBO opleiding.  

Zie voor meer informatie omtrent jouw doorstroomrecht: 
https://www.expertisepuntlob.nl/doorstroomrechten 

Als jij nog geen idee hebt voor een nieuwe opleiding dan maak je zo snel mogelijk een 
afspraak met je mentor. Komen jij en je mentor er niet uit dan maak je een afspraak met de 
decaan. De heer Meijer is decaan bij de Mavo en Mevrouw Uhlenbeck is decaan bij kader. 

Bij het inschrijven van je nieuwe opleiding, moet er een doorstroomformulier en LOB-
paspoort worden ingevuld. 
Het doorstroomformulier vult je mentor in een digitaal systeem in, genaamd VOROC en alle 
MBO opleidingen in onze regio kunnen dan jouw doorstroomformulier inzien als jij bent 
ingeschreven bij die opleiding. Jouw mentor mailt ook het doorstroomformulier naar jouw 
privé mail dus zorg dat je mailadres klopt in magister. 
 
Het LOB-paspoort moet je zelf invullen (hieronder de link) en zo spoedig mogelijk mailen 
naar je mentor. Jouw mentor verstuurt dan digitaal jouw LOB-paspoort en 
doorstroomformulier in VOROC. 

Wanneer jij jouw LOB-paspoort wilt aanpassen kan dit altijd, moet ook als je die wil 
aanpassen voor jouw tweede keuze MBO-opleiding. Je past je LOB-paspoort aan door 
opnieuw in te loggen en aan te passen. Neem dus altijd zelf een print mee van jouw laatste 
versie van het LOB-paspoort.  
 
In de bijlage vind je een voorbeeld van een ingevuld LOB-paspoort.  
Hierbij de link om jouw LOB-paspoort te maken: 

http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/overstap-naar-het-mbo/lob-paspoort 

https://www.expertisepuntlob.nl/doorstroomrechten
http://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox/overstap-naar-het-mbo/lob-paspoort


Neem zelf, voor het intakegesprek, ook altijd een print mee van jouw doorstroomformulier 
en LOB-paspoort! 
 
Indien je vragen of opmerkingen hebt, ga dan eerst langs bij je mentor. 

Succes! 



 
Met vriendelijke groet, 

 
  
T. Meijer – Decaan Mavo 
M.P. Uhlenbeck – Decaan Kader 


