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Handig bij het gebruik van deze gids:

LOBBOX VMBO

Lobbox
opdracht

YouTube
filmpje

Als je dit ziet, kun je op
bekijkjetoekomstnu.nl een
opdracht vinden in de
lobbox.

Als je de titel intikt op
YouTube, kun je een filmpje
bekijken. In de digitale gids
kun je op dit logo klikken.

Tips en
informatie

Handige extra tips
en informatie.

Als dit symbool bij een
beroep staat, heb je een
grotere kans op werk
na je studie.
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Ruben (20)

Hoe kiest
Ruben?

Ruben
koos voor de
opleiding Allround
medewerker facilitaire
dienstverlening
(niveau 3)

“Tijdens snuffelstages op basisscholen
vond ik het leuk om met kinderen
te werken. Daarom koos ik voor
de opleiding Onderwijsassistent.
Maar na een jaar kwam ik erachter dat het te zwaar voor me
was. Dus ging ik met een speciaal
traject opnieuw uitzoeken wat bij
mij paste. Facilitaire dienstverlening
sloot het beste aan; je werkt ook met
mensen en het is heel breed.”

Esmee (18)
“Eerst wilde ik paardrij-instructrice worden, maar
daar kun je niet van leven. In de horeca verdien
je meer en zijn er meer mogelijkheden, zei mijn
moeder. Ik heb beroepenfilmpjes bekeken
en ben naar een Open Dag geweest. Daar
vertelden ze over de opleiding Gastvrouw.
Toen hoefde ik er niet lang meer over na
te denken. Hierna wil ik doorstromen naar
de niveau 3-opleiding Zelfstandig werkend
gastheer/gastvrouw.”
2
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Hoe kies t
Esmee?

Esmee
koos voor
de opleiding
Gastheer/Gastvrouw
(niveau 2)

Demi (19)
Hoe kies t
Demi?

Demi
koos voor de
opleiding
Maatschappelijke
zorg (niveau 4)

“Door mijn familie kwam ik al jong in aanraking met de zorg. Ik wilde graag helpen
en ging samen met mijn moeder op zoek
naar een geschikte opleiding. Eerst heb
ik de opleiding Helpende zorg en welzijn gedaan. Daarna wilde ik doorleren
en twijfelde tussen Onderwijsassistent
en Maatschappelijke zorg. Toch koos ik
uiteindelijk voor Maatschappelijke zorg,
want het is mooi om te zien hoe mensen
zich ontwikkelen.”

Bahri (17)
“Mijn stiefvader werkt in de bouw en nam
me wel eens mee naar een klus. Daar
zag ik wat een uitvoerder doet en dat
wilde ik ook. Samen met hem heb ik
opleidingen op internet bekeken. In
het vierde jaar ben ik met een groepje
vrienden naar een Open Dag geweest.
We gingen langs verschillende techniek
opleidingen en toen koos ik definitief
voor Bouw en infra. Infra lijkt me het leukst
want dat is heel afwisselend.”

Hoe kie
st
Bahri?

Bahri koos voor
de opleiding
Middenkader
functionaris infra
(niveau 4)
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Hoe kies je een opleiding die bij jou past?
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☞

Pak je kansen na het vmbo!

Startkwalificatie
Tussen 5 en 16 jaar ben je leerplichtig. De leerplicht
loopt af ná het schooljaar waarin je 16 jaar bent
geworden. Daarna geldt de kwalificatieplicht. De
kwalificatieplicht houdt in dat je naar school blijft
gaan tot je 18e verjaardag. Een startkwalificatie
betekent dat je alles probeert om minimaal een
mbo niveau 2-diploma of havo/vwo-diploma te
halen.
Je kunt dus niet stoppen met leren na het vmbo.
Met een startkwalificatie vergroot je de kans op
een leuke baan.
Niet stoppen, pak je kans!
Als je regelmatig spijbelt of te laat komt, moet de
school dit melden aan de leerplichtambtenaar. Bij de
eerste melding krijgen je ouders of verzorgers een
waarschuwingsbrief. Verandert er niets? Dan moet
je misschien een taakstraf doen en krijgen je ouders
een boete. Deze maatregelen zijn bedoeld om het
schoolverzuim tegen te gaan. Ga dus naar school en
pak je kans!
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Hoe kiest
Ruben?

Ruben:
“Na de niveau 3-opleiding
Allround medewerker
facilitaire dienstverlening
stroom ik door naar niveau 4.
Misschien ga ik daarna wel
naar het hbo.”

1

Hoe maak je een studiekeuze?

Wat ga je doen na het vmbo? Kijk eens op
bekijkjetoekomstnu.nl. Hierop vind je beroepen
filmpjes en informatie over opleidingen,
stages en scholen in de regio Haaglanden en
omgeving. Je vindt hier ook de LOBBOX VMBO
met filmpjes, opdrachtkaarten en lessen. LOB
betekent loopbaanoriëntatie en -begeleiding.

Studiekeuze
mbo

Niveaus
in het mbo

Studierichtingen
mbo

Leerwegen
in het mbo

LOBBOX VMBO

LOBBOX VMBO

Jouw
leerroute

Sterker
naar het
mbo

LOBBOX VMBO

LOBBOX VMBO

Maak je eigen
LOB Paspoort

Wat weet
jij over
techniek?

LOBBOX VMBO

LOBBOX VMBO

Wat is de
creatieve
sector?

Wat houdt
de zorg in?

bekijkjetoekomstnu.nl
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Kijk hoe andere vmbo'ers een
mbo-opleiding hebben gekozen
LOBBOX VMBO

Alle filmpjes zijn te vinden op YouTube-kanaal Bekijkjetoekomstnu

Hoe kiest Nora?

Hoe kiest Cheik?

Nora koos voor elektro

Cheik koos voor logistiek

Hoe kiest Daan?
Daan koos voor toerisme

Hoe kiest Mounier?
Mounier koos voor beveiliging
8
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Hoe kiest Mitchell?
Mitchell koos voor onderhoud

Hoe kiest Chelle?
Chelle koos voor groen

Hoe hebben
andere vmbo'ers
gekozen?

Hoe kiest Dainara?
Dainara koos voor zorg

Hoe kiest Saraï?
Saraï koos voor ICT

Hoe kiest Brenda?
Brenda koos voor handel

Hoe kiest Dave?

Hoe kiest Jill?

Hoe kiest Bahri?

Dave koos voor hout

Jill koos voor dieren

Bahri koos voor infra

Hoe kiest Miquel?
Miquell koos voor zorg

Hoe kiest Lianne?
Lianne koos voor horeca

Hoe kiest Michelle?

Hoe kiest Tobias?

Michelle koos voor sport

Tobias koos voor food

Hoe kiest Wafa?
Wafa koos voor zorg

Hoe kiest Mascha?
Macha koos voor carrosserie

Hoe kiest Demi?
Demi koos voor welzijn

Hoe kiest Esmee?
Esmee koos voor horeca

Hoe kiest Ruben?
Ruben koos voor facilitair
9
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Ga naar de Bekijk Je Toekomst Nu beurs:
veel scholen en bedrijven bij elkaar

Op deze opleidingen- en beroepenbeurs kun je
overal rondneuzen. Iedereen neemt de tijd om
jouw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Mensen van bedrijven en instellingen uit de
regio vertellen hier over hun vak. Ze laten zien
wat de praktijk inhoudt, zodat je een beeld krijgt
van hun werk. Ook mbo-scholen uit de regio
zijn aanwezig. Voorlichters leggen uit wat de
opleidingen inhouden en geven folders mee.
Iedereen neemt de tijd om jouw vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden.
Of je zelf nog iets gaat doen? Jazeker! Er zijn
workshops en je krijgt de kans om met mbo’ers
te praten. Zo ontdek je welke opleidingen en
beroepen er allemaal zijn.
De Bekijk Je Toekomst Nu beurs is voor
leerlingen in het derde en vierde leerjaar van het
vmbo. Scholen ontvangen nader bericht over de
organisatie van de beurs.
De live beurs wordt gehouden op:

maandag 13 en dinsdag 14 december 2021
World Forum The Hague
Churchillplein 10 - Den Haag
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LOBBOX VMBO

Bekijk Je
Toekomst Nu
beurs

4

Ga naar Open Dagen en proef de sfeer
TIPS!

Een opleiding kiezen doe je niet zomaar. Tijdens
Open Dagen krijg je de kans om met mensen van
de school te praten en informatie te verzamelen.
Je bekijkt de school en je kunt de sfeer proeven.
Stel je vragen
Mbo-scholen geven uitgebreid voorlichting over de
opleidingen die je daar kunt volgen. Voorlichters en
studenten leggen alles goed uit en beantwoorden
al je vragen. Maak van tevoren een vragenlijstje en
durf je vragen te stellen. Overal liggen folders, die
je thuis rustig kunt doorlezen. Kijk voor alle Open
Dagen op de achterkant van deze gids. Wil je meer
weten? Bijvoorbeeld het adres? Online of live?
Kijk dan op de websites van de mbo-scholen.

of l
e
n
i
l
n
O

Kijk voor Open Dagen achterop deze gids.
•
Vraag je ouders en/of vrienden mee.
•
Maak van tevoren een vragenlijstje.
•
Zorg dat je op tijd bent.
•
Stel je vragen aan voorlichters
en studenten.
•
Neem folders mee naar huis.
•
Schrijf op wat je wilt onthouden.

ive?

s
website
e
d
p
o
Kijk
len.
o-scho
van mb
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Vraag informatie bij de mbo-scholen

Wil je meer weten over een opleiding of heb je
twijfels over je studiekeuze? Mbo-scholen willen je
hiermee graag helpen.

met een loopbaanadviseur. Als je minderjarig bent,
worden je ouders ook uitgenodigd. Je mentor of
decaan kan jou opgeven voor een loopbaanadvies.

Website en sociale media
Elke mbo-school heeft een website met informatie
over alle opleidingen, studiekosten, leslocaties en
de aanmeldprocedure. Scholen zetten ook allerlei
berichten, foto’s en filmpjes over hun opleidingen
op Facebook en andere sociale media.

Rondleiding
Veel mbo-scholen organiseren rondleidingen.
Samen met je klas loop je door de school en kijk
je in de theorie- en praktijklokalen. Jouw school
meldt zich daarvoor aan bij de mbo-school.

Loopbaanadvies
Bij grote mbo-scholen zoals ROC Mondriaan en
mboRijnland kun je loopbaanadvies krijgen. Je
maakt dan een test en daarover heb je een gesprek

Rapportcijfers
Wil je weten welk rapportcijfer een opleiding heeft
gekregen? Hoeveel studenten er geslaagd zijn?
Hoe groot de kans op werk is? Ga dan naar de
website van de school waar je naartoe wilt. Kijk bij

Proefstuderen
Doe mee met proefstuderen. Dan kun je zelf kijken
of de opleiding die je gekozen hebt, goed bij je
past.

de gekozen opleiding naar Studie in cijfers. Deze
informatie vind je ook op kiesmbo.nl. Zoek eerst
de opleiding op en kijk dan bij de school waar je
naartoe wilt.

Meer
weten over
mbo-scholen
?

Ga dan naar

de blauwe
pagina's acht
er
in deze gids.
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Ga proefstuderen op een mbo-school

Proefstuderen betekent dat je meeloopt op
een mbo-school. Je kijkt goed rond en krijgt
veel informatie van docenten en studenten.
Soms mag je meedoen met een les en een
praktijkopdracht maken. Zo weet je beter of
een opleiding goed bij je past.
Meedoen?
Bij de meeste mbo-scholen kun je proef
studeren. Wil je meedoen? Vraag dan aan je
mentor of die je wil opgeven of doe het zelf
via de website van de school.

Tip van Lotte:
“Ga sfeerproeven,
want dan krijg je veel
persoonlijke aandacht!”

Waarom ging Lotte proefstuderen?
“Eerst wilde ik de zorg in, maar mijn moeder
adviseerde me om ook bij toerisme te gaan
kijken. Ik bezocht open dagen van mboRijnland
en ROC Mondriaan en een jaar later besloot
ik voor de zekerheid te gaan proefstuderen bij
Hospitality. Want zijn de lessen wel leuk? En
wat is de sfeer? Ik wilde graag een schooldag
meemaken.”
“We werden in een klein groepje op sleeptouw
genomen door twee studenten. Ze namen ons
overal mee naartoe. Eerst naar een Travel-les
over de Thalys en Eurostar en daarna naar een
Leisure-les over skivakanties. We mochten ook
meekijken hoe je met een reserveringsysteem
werkt en konden tussendoor al onze vragen
stellen. Daarna heb ik me aangemeld en
daar heb ik nog steeds geen spijt van!”
Lotte maakt deel uit van het promotieteam
van de School voor Toerisme en Recreatie.
Ze laat vmbo-leerlingen sfeerproeven in
plaats van proefstuderen. “Elke leerling
wordt dan aan een student gekoppeld die
hem of haar overal mee naar toe neemt. Op
deze manier is het coronaproof en krijg je lekker
veel persoonlijke aandacht.”

13
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Wat is de kans op werk
met de opleiding die je wilt doen?

Als je een mbo-opleiding kiest, kijk dan ook
of er genoeg werk in te vinden is. Want
het zou jammer zijn als je straks wèl een
diploma hebt, maar geen baan. Je maakt
(nog) meer kans op werk met de juiste houding
en met ICT-vaardigheden.
Juiste houding
Voor elke baan heb je sociale en
communicatieve vaardigheden nodig. Kun
je goed samenwerken met je collega’s?
Ben je flexibel? Ben je vriendelijk en
servicegericht? Hoe beter je hierin bent,
hoe groter jouw kans op werk is!
ICT-vaardigheden
Of je nu bij een installatiebedrijf, in de
zorg of op kantoor werkt: overal krijg je
met computers te maken. Bedrijven hebben
mensen nodig die gegevens kunnen invoeren
en rapportages kunnen maken. Ben je handig
op de computer? Dan scoor je hoog!

Bahri: “Na mijn opleiding ga ik
een baan zoeken als uitvoerder of
middenkaderfunctionaris. Misschien
lukt dat wel bij de BAM. Daar doen ze
grote infraprojecten.”
14
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Techniek is top
In de technieksector kun je zo aan de
slag. Bijvoorbeeld in de elektroen installatietechniek, de
procesindustrie of de
automatisering. Techniek is top
en je verdient er goed mee.
Bouw en infra
Ook in de bouw en infra
zijn veel mensen nodig.
Denk aan de huizenbouw
en de aanleg van wegen en
tunnels. Ben je een aanpakker
en werk je graag in een team?
Ga dan de bouw in.

Hoe kies t
Bahri?

Banen in de zorg
De vraag naar personeel in de zorg is groot. Er zijn
zorgmedewerkers nodig in de thuiszorg, de ouderenzorg
en de gehandicaptenzorg. Wil je graag mensen helpen?
Kies dan voor de zorg.
Administratie
Administratieve beroepen zijn populair, maar het aantal
banen op niveau 2 en 3 is beperkt. In de handel of
horeca kun je met een niveau 2- of 3-opleiding wel goed
terecht.
Actuele informatie
Op bekijkjetoekomstnu.nl vind je actuele informatie
over de kans op werk. Kijk bij de opleiding waarover je
meer wilt weten. Hier staan sterretjes bij, die iets zeggen
over de kans op werk. Je kunt ook op kiesmbo.nl kijken.

In deze sectoren maak je veel kans op
een baan in de regio Haaglanden

Afbouw en onderhoud
Bouw en infra
Detailhandel
Economie en administratie
Horeca
Techniek
Zorg en welzijn

Meer weten

de kans op
stage? Kijk

over

werk of
da n op

kiesmbo.nl
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Praat met je ouders
(en laat ze deze pagina zien)

Op het vmbo maakt uw kind keuzes die bepalend
zijn voor zijn of haar toekomst. U speelt daarbij een
belangrijke rol. Ga met uw kind op onderzoek uit
en kom naar school om over de studiekeuze van uw
kind te praten.
Wat kunt u allemaal doen?

• Praat met uw kind over zijn of haar hobby’s en
interesses.

• Schrijf samen op waar uw kind goed in is.
• Bekijk samen beroepen en opleidingen op
bekijkjetoekomstnu.nl

• Breng uw kind in contact met mensen die over
hun beroep willen vertellen.

• Ga samen naar Open Dagen van mbo-scholen.
• Maak een afspraak met de mentor of decaan als
uw kind geen studiekeuze kan maken.

Op het mbo

Als uw kind eenmaal op het mbo zit, blijf dan
betrokken. Want uw kind lijkt misschien wel
zelfstandig, maar is dat ook zo? Kom naar
voorlichtingsbijeenkomsten en neem contact op
met de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) als u wilt
weten hoe het gaat.

Help uw kind op weg
Radjen Thakoer heeft veel met zijn dochter
Sandhya gepraat over haar studiekeuze.
“Vragen stellen is altijd goed. Vraag
bijvoorbeeld wat je kind leuk vindt en waar het
goed in is. Help je kind ook een beetje. Breng
het in contact met mensen die het leuk vinden
om over hun beroep te vertellen.”

Beste
ouders!
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Voldoe je aan de toelatingseisen?

Als je naar het mbo wilt, heb je het juiste
diploma nodig. Dat is een wettelijke eis. Ook de
intake telt mee voor de toelating.
Wettelijke eisen

• Voor een niveau 2-opleiding

heb je een vmbo-diploma
basisberoepsgerichte leerweg
(bbl) of entree-diploma nodig.

• Voor een niveau 3-opleiding heb je een

vmbo-diploma kaderberoepsgerichte
leerweg (kbl), gemengde leerweg (gl)
of theoretische leerweg (tl) nodig.
Ook met een mbo 2-diploma of een
overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
kun je worden toegelaten.

• Als je een niveau 4-opleiding wilt

doen, heb je een vmbo-diploma kbl,
gl of tl nodig (soms is een kbl-diploma
niet genoeg). Een mbo 3-diploma of
overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 is ook
voldoende.

18
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Aanvullende eisen
Bij een aantal opleidingen gelden
aanvullende eisen. Voor de opleiding
Sport en bewegen moet je
bijvoorbeeld een sporttest doen. En
bij de opleiding Musicalperformer
doe je eerst auditie.
Intake telt ook mee
Naast de officiële eisen
is het belangrijk hoe de
intakeprocedure verloopt. Zorg
dat je goed voorbereid bent. Kijk
voor meer informatie op pagina
22 en 23.

Demi:
“Bereid je goed voor
op de intake. Wat is
je motivatie voor de
opleiding die je hebt
gekozen?”

LOBBOX VMBO

Sterker
naar
het mbo

10

Meld je aan
Aa n m

e ld e n
het m voor
bo

Stap 1	Digitaal aanmelden
Eerst meld je je digitaal aan op de website van de mbo-school waar je naartoe wilt. Dat
doe je vóór 1 april. Je geeft ook je burgerservicenummer op. Dat staat op je ID-kaart.
Verzamel alvast de papieren die je moet meenemen naar de intake. Dat is: een kopie
van je laatste schoolrapport of schoolonderzoek en een geldig legitimatiebewijs (kopie
van je paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning).

1

Stap2 De intake
Stap
Dan krijg je een uitnodiging om mee te doen aan verplichte intake-activiteiten. Je
moet bijvoorbeeld een vragenformulier invullen, een test maken of een opdracht
uitvoeren. Zo weet de opleiding wat jouw niveau is en wat je kunt. Wat je precies moet
doen? Dat kan per opleiding verschillen.

2

Stap
Stap3 Het intakegesprek
Daarna heb je een intakegesprek met een docent of studieloopbaanbegeleider van de
opleiding die je gekozen hebt. Dat is vooral om te kijken wat voor persoon je bent en of
de opleiding goed bij je past. Neem je LOB-paspoort of je portfolio mee. Na dit gesprek krijg je bericht of je bent aangenomen.

3

Meld je
aan vóór
1 april!
19
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De intake

Het intakegesprek is een belangrijk onderdeel
van de toelating. De mbo-school wil graag
weten wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.
Vertel zoveel mogelijk over jezelf en waarom
je deze opleiding wilt doen.
Voorbereiding
Na je aanmelding laat de school weten
aan welke intakeactiviteiten je verplicht
moet meedoen. Je moet bijvoorbeeld een
vragenformulier invullen, een motivatiebrief
schrijven, een test maken en/of een opdracht
uitvoeren.
Het intakegesprek
De docent of studieloopbaanbegeleider van
de opleiding probeert erachter te komen of je
een goede studiekeuze hebt gemaakt.

Heb je een portfolio
gemaakt? Neem die dan
mee naar het intakegesprek.
Jouw motivatie

Waarom kies je voor deze opleiding? Denk
hierover goed na. Je motivatie heeft te maken
met wat je leuk vindt, waar je veel over weet
en waar je goed in bent.
Jouw vragen
Tijdens het intakegesprek kun je ook zèlf
vragen stellen. Bijvoorbeeld:

• Wat is het lesrooster?
• Moet ik mijn stage zelf regelen?
Maak een vragenlijstje zodat je niets vergeet!

Vragen die je tijdens het intakegesprek kunt
krijgen zijn bijvoorbeeld:

• Waar ben je goed in?
• Wat vind je interessant aan deze opleiding?
• Waarom vind je jezelf geschikt?
• Hoe ziet jouw toekomst eruit?
20
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Intakegesprek
voor het mbo

LOBBOX VMBO

De
intake

Tips voor het intakegesprek
Tijdens
het gesprek

Van tevoren
Meld je af als je
niet kunt komen

?
!

Maak een
vragenlijstje

!?
?

Neem je
uitnodiging mee
Denk aan je
paspoort/ID-kaart

Kom op tijd
Doe je jas uit
Zet je tas naast je stoel

?!
Geef een stevige handdruk

!
?

Stel jezelf duidelijk voor
Vergeet je LOBpaspoort
en/of portfolio niet!
Trek nette
kleren aan
Denk goed na over
je motivatie

Zit rechtop in je stoel

Wees eerlijk over jezelf
Kijk iemand aan
als je iets vertelt
21
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Wat zijn de kosten voor een opleiding

Lesgeld

Extra kosten

• Ben je jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen

• De school betaalt wat je nodig hebt om de

lesgeld te betalen.

• Ben je 18 jaar of ouder en doe je een BOL-

opleiding (beroepsopleidende leerweg)? Dan
betaal je € 608,-* lesgeld.

• Kies je voor een BBL-opleiding

(beroepsbegeleidende leerweg)? Dan is het
cursusgeld € 126,50* voor entree- en niveau
2-opleidingen. Voor niveau 3- en niveau
4-opleidingen is het cursusgeld € 306,-*.

*Deze bedragen gelden voor 2021-2022.

opleiding te kunnen volgen en examen te
doen. Gereedschap zoals koksmessen en
kappersscharen krijg je in bruikleen.

• Je betaalt zelf voor bijvoorbeeld boeken, een

laptop, sportkleding en deelname aan excursies.
Reiskosten naar school en naar je stage betaal je
ook zelf.

• Wil je weten welke kosten je maakt? Kijk dan op
de website van de mbo-school bij de opleiding
die je wilt volgen.
Voorbeelden
van
opleidingen m
et
extra kosten
zijn:
Sport- en bew
egingsleider
Kapper
Kok
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...en krijg je studiefinanciering?

Jonger dan 18 jaar

Lening of gift

• Volg je een voltijd BOL-opleiding? Dan heb

• Volg je een entree- of niveau 2-opleiding? Dan

je geen recht op studiefinanciering. Je kunt
wel een ‘tegemoetkoming ouders’ aanvragen.
Alleen ouders met een laag inkomen komen
hiervoor in aanmerking.

• Volg je een BBL-opleiding? Dan verdien je geld

en krijg je geen studiefinanciering. Je hebt ook
geen recht op een ‘tegemoetkoming ouders’.

Ouder dan 18 jaar

• Volg je een voltijd BOL-opleiding? Dan heb je

recht op studiefinanciering in de vorm van een
basisbeurs. Je komt alleen in aanmerking voor
een aanvullende beurs als je ouders een laag
inkomen hebben. Vraag een aantal maanden
voordat je 18 wordt studiefinanciering aan.
Dan is alles op tijd geregeld.

is de studiefinanciering altijd een gift.

• Volg je een niveau 3- of niveau 4-opleiding?

Dan wordt jouw studiefinanciering pas een
gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Dit
heet een prestatiebeurs. Een prestatiebeurs
krijg je voor 4 jaar.

Gratis reizen

• Volg je een voltijd BOL-opleiding niveau 1 of
2? Dan kun je gratis reizen.

• Volg je een voltijd BOL-opleiding niveau 3 of

4? Dan krijg je een lening, waarmee je gratis
kunt reizen. Deze lening wordt pas een gift als
je binnen 10 jaar je diploma haalt.

• Kijk op: studentenreisproduct.nl

• Volg je een BBL-opleiding? Dan verdien je geld
en krijg je geen studiefinanciering.

Studiefinancierin
g
Kijk op:
duo.nl

23
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Wat moet je weten over het mbo?

Over het
mbo

Niveaus
in het mbo

Hoe leer jij
het best?
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BOL:
stage lopen

BBL:
werken bij een
leerbedrijf

Doorstromen
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Over het mbo
Niveaus
in het mbo

Mbo betekent middelbaar beroepsonderwijs. Met
een mbo-opleiding leer je een vak of een beroep.
Je hebt een vmbo-diploma of een overgangsbewijs
van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 nodig om de
overstap naar het mbo te kunnen maken.
Opbouw
Elke mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, een
profieldeel en een of meerdere keuzedelen.

• Het basisdeel is breed en bestaat uit Nederlands,
Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
Engels geldt alleen voor niveau 4-opleidingen.

• Met het profieldeel leer je specifieke kennis

en vaardigheden over het beroep dat je
gekozen hebt. Bij de opleiding Timmerman
leer je bijvoorbeeld alles over timmeren en
houtverbindingen. En bij de opleiding Mboverpleegkundige leer je mensen te verplegen en
te verzorgen.

• Met de keuzedelen krijgt jouw diploma een plus.

Je kiest zelf vakken om je kennis te verbreden of
te verdiepen. Hiermee kun je beter doorstromen
naar werk of een opleiding op hoger niveau.

26
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Niveaus
In het mbo leer je op niveau 1 (entree), niveau 2,
niveau 3 of niveau 4. Hoe hoger het niveau, hoe
langer de opleiding meestal duurt.
Doorstromen
Je kunt in het mbo doorstromen van een lager
naar een hoger niveau. Bijvoorbeeld van de niveau
2-opleiding Logistiek medewerker naar de niveau
3-opleiding Logistiek teamleider.
Als je doorstroomt naar een hoger niveau, duurt de
tweede opleiding soms korter. Je volgt bijvoorbeeld
de niveau 3-opleiding Office assistent van 2 jaar.
Daarna stroom je door naar de niveau 4-opleiding
Management assistent. In plaats van 3 jaar hoef je
dan nog maar 1 jaar naar school.
Bij sommige opleidingen kun je niet doorstromen
naar niveau 4. Deze opleidingen gaan maar tot
niveau 3. Voorbeelden daarvan zijn schilder en
autospuiter.
Bindend studieadvies
Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend
studieadvies (BSA). Je hoort dan of je wel of niet
mag doorgaan met de opleiding.

Hoe zit het mbo in elkaar?
Leerwegen
in het mbo

Entree

BBL

Niveau 1

BOL

Niveau

2

BBL 1of 2 jaar
BOL 1 of 2 jaar

vmbo
Niveau

3

BBL 2 of 3 jaar
BOL 2 of 3 jaar

werken
Niveau

4

BBL 3 of 4 jaar
BOL 3 of 4 jaar

hbo

wo
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Niveaus in het mbo
Niveau

1
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Niveaus
in het mb
o

Niveau

Entreeopleiding

2

Basisberoepsopleiding

Met deze opleiding kun je eenvoudig
uitvoerend werk doen. Bijvoorbeeld als
assistent bouwen, wonen en onderhoud of als
assistent verkoop/retail.

Met deze opleiding kun je uitvoerend
werk doen. Bijvoorbeeld als monteur,
logistiek medewerker of kok. Deze opleiding
duurt 1 tot 2 jaar.

Deze opleiding duurt meestal 1 jaar. Daarna kun je
doorstromen naar een niveau 2-opleiding of gaan
werken.

Met een niveau 2-diploma heb je een
startkwalificatie. Hiermee maak je meer kans
op een baan. Je kunt ook doorstromen naar een
niveau 3-opleiding.

Entree is:

Niveau 2 is:

• Eenvoudig uitvoerend werk

• Uitvoerend werk

• 1 jaar naar school

• 1 tot 2 jaar naar school

• Daarna werken of doorstromen naar niveau 2

• Daarna werken of doorstromen naar niveau 3

Wegwijs in het mbo 2022

Niveau

3

Niveau

Vakopleiding

Met deze opleiding kun je zelfstandig
werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld
als verzorgende IG, hovenier of financieel
administratief medewerker.
Met een niveau 3-diploma kun je gaan werken of
doorstromen naar een niveau 4-opleiding.

4

Middenkader- of
specialistenopleiding

Met een middenkaderopleiding kun je volledig zelfstandig werken. Bijvoorbeeld als uitvoerder bouw, doktersassistent of software developer. Middenkaderopleidingen duren 3 tot 4 jaar.
Met een specialistenopleiding kun je zelfstandig
specialistische taken uitvoeren. Het is een
kopstudie van 1 jaar bovenop de vakopleiding.

Niveau 3 is:

Niveau 4 is:

• Zelfstandig werken
• 2 tot 3 jaar naar school

• Volledig zelfstandig werken,
3 tot 4 jaar naar school

• Daarna werken of doorstromen naar niveau 4

• Specialistische taken, 1 jaar naar school
• Daarna werken of doorstromen naar het hbo
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Hoe leer jij het best?
Let op:

Vind je het leuk om naar school te gaan? Of
leer je liever in de praktijk? In het mbo heb je
voor beide manieren van leren een leerweg.

30

Leerwegen
in het mbo

Vóórdat de school
begint, moet je een
leerbaan hebben.
Begin dus op tijd met
zoeken!

BOL

BBL

...is leren op school

...is leren in de praktijk

Leer je het liefst op school? Kies dan voor een
BOL-opleiding.

Als je liever in de praktijk leert, kies dan voor een
BBL-opleiding.

BOL betekent: beroepsopleidende leerweg. Het
is een combinatie van theorie- en praktijklessen
op school en stage lopen in de praktijk. Je gaat
de hele week naar school en loopt één of meer
periodes per jaar stage bij een leerbedrijf. Het
kan ook zijn dat je één dag in de week stage
loopt.

BBL betekent: beroepsbegeleidende leerweg.
Vanaf de eerste dag werk je bij een leerbedrijf.
Daarnaast ga je één dag in de week naar school.
Je hebt een leerbaan en verdient geld. Sommige
opleidingen kun je alleen als BBL-opleiding
volgen. Vaak zijn dat technische beroepen,
bijvoorbeeld onderhoudsmonteur of metselaar.

Wegwijs in het mbo 2022

BOL: Stage lopen
Tip
Begin op tijd met

zoeken
naar een stagepl
ek.
Kijk ook op
stagemarkt.nl en
bekijkjetoekomstn
u.nl

Als je een BOL-opleiding hebt gekozen, krijg
je praktijklessen op school. Daarnaast ga je
op stage. Hier doe je alvast praktijkervaring
op. In het mbo heten stages ook wel
beroepspraktijkvorming (BPV).
Wat houdt stage lopen in?
In het begin loop je meestal mee. Je
maakt kennis met het beroep. Je hoort
en ziet veel. Zo ontdek je of het werk
bij jou past. Na een aantal weken krijg
je meer verantwoordelijkheid. Je
wordt steeds zelfstandiger.
Waar kun je stage lopen?
In Nederland zijn er meer dan 200.000
erkende leerbedrijven waar je stage
kunt lopen. Sommige scholen hebben ook
stageadressen in het buitenland.
Moet je zelf een stage regelen?
Je gaat zelf op zoek naar een stage. Als je
geen stage kunt vinden, krijg je hulp van je
studieloopbaanbegeleider (SLB’er) of mentor.
De meeste scholen hebben stageadressen van
erkende leerbedrijven.

Esmee:
‘Mijn eerste stage heb ik zelf geregeld. Ik ben gaan
zoeken en langsgeweest bij een restaurant dat ik leuk
vond. Daar loop ik nu stage en werk ik ook nog een dag
in het weekend. Zo doe ik veel ervaring op.”
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BBL: werken bij een leerbedrijf

Met een BBL-opleiding leer je het beroep voor een groot deel in
de praktijk. Op school krijg je aanvullende theorielessen. Aan het
begin van het schooljaar moet je wel een leerbaan hebben.
Wat houdt een leerbaan in?
Je werkt 4 dagen per week bij een bedrijf en ontvangt salaris. Op
de werkvloer leer je alle vaardigheden die je nodig hebt voor jouw
opleiding. Je krijgt goede begeleiding en maakt opdrachten voor
school.
Hoe vind je een leerbaan?

• Kijk op bekijkjetoekomstnu.nl of stagemarkt.nl
• Bel, mail of bezoek bedrijven. Misschien vind je een leerbaan

via een opleidingsbedrijf zoals Installatiewerk Zuid-Zuidholland
of STL (vrachtwagenchauffeur).

• Vraag om hulp aan je mentor.
• Maak een goed cv.
• Doe je best tijdens je vmbo-stage, zodat je
misschien mag blijven.

Maak een goed cv
Stages in het vmbo zijn belangrijk als voorbereiding op een leerbaan in het mbo. Kijk dus goed om je heen als je stage loopt. Is dit
een plek waar je straks zou willen werken? Presenteer jezelf goed
en maak een duidelijk cv. Zet erop wat je hobby’s en bijbaantjes
zijn. En bewaar je cv voor een volgende keer!
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Dainara
“Ik heb voor een BBL-opleiding
gekozen, omdat ik wilde leren en
werken. Een leerbaan is meestal
een mooi opstapje naar een echte
baan.”

Erkend leerbedrijf

Hoe Sheraaz een leerbaan vond

Je mag alleen stage lopen of een leerbaan
hebben bij een erkend leerbedrijf. Zo’n
leerbedrijf voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.
Je krijgt bijvoorbeeld begeleiding van een
praktijkopleider. En je werkt met collega’s die jou
zo goed mogelijk proberen te helpen.

“Mijn opa was heel technisch en volgens mijn vader
heb ik zijn handen. Dat klopt ook wel.” Daarom koos
Sheraaz in het tweede jaar op het Roemer Visscher
College voor het profiel Produceren, Installeren en
Energie (PIE).

Leerwerkmakelaar
Wil je een BBL-opleiding doen en heb
je extra hulp nodig? Klop dan aan bij de
Leerwerkmakelaar in Den Haag. Je krijgt
begeleiding bij het vinden van een leerbaan in de
techniek, administratie, bouw of horeca.
Voor meer informatie:


leerwerkmakelaar@denhaag.nl
Leer Werkmakelaar

Toch naar een BOL-opleiding?
Soms is het moeilijk om een leerbaan
te vinden. Meld je daarom ook aan voor
een BOL-opleiding. Dan weet je zeker
dat je naar het mbo kunt.

In de vierde ging hij naar een open dag van
Installatiewerk Zuid-Holland, een opleidingsbedrijf
voor de installatiebranche. Hier maakte hij kennis
met de praktijk. “Je krijgt goede hulp van vaklui en
je leert zelfstandig werken. Dat sprak me wel aan.”
Omdat hij meer van werken dan van leren houdt,
besloot Sheraaz voor een BBL-baan te gaan. “In
januari deed ik al een toelatingstoets, want ik wilde
op tijd zijn. Je krijgt ook een gesprek met vragen
over jezelf zoals: wat doe je door de week en wat
zijn je hobby’s.” Over zijn toekomst
zegt Sheraaz: “Ik wil een ervaren
elektromonteur worden!”

Tip van Sheraaz:
“Bedenk in het derde jaar
al of je een BBL-opleiding
wilt doen.”
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Doorstromen na het vmbo

De meeste leerlingen gaan van het vmbo naar
het mbo.
Heb je een mbo 4-opleiding gedaan? Dan kun je
daarna eventueel doorstromen naar het hbo. Dat
heeft Doha gedaan.
Na het vmbo kun je ook naar de havo gaan. Voor
deze weg heeft Pieter gekozen.
En als je op de havo zit, en je voelt je niet op
je plek? Dan kun je vanuit havo-3 of havo-4
overstappen naar het mbo. Deze route past goed
bij Taneia.

MBO

Download de Overstapp
en doorloop 4 stappen
naar het mbo.
Onderweg kom je overal
informatie, filmpjes en
opdrachtjes tegen.
Bij stap 4 maak je jouw
studiekeuze en meld je je
aan voor het mbo!

HAVO

MBO
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Overstapp
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HBO

HAVO

VMBO

MBO

MBO

HBO

Pieter: “Ik moest leren hoe je moet leren.”

Als Pieter van de basisschool naar de brugklas havo/vwo
op het St. Maartenscollege overstapt, gaat het niet zo
goed. “Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik moest
leren hoe je moet leren. Huiswerk maken en toetsen
voorbereiden kende ik niet.” Daarom gaat hij in het tweede
jaar naar de mavo en krijgt huiswerkbegeleiding. “Ik leerde
hoe je moest plannen en dat je ook vragen mag stellen aan
docenten.”
Gemiddeld een zeven
“In de derde gingen we naar het mbo kijken. Er zaten wel
een paar geschikte opleidingen bij, zoals opleidingen aan
de International Hotel and Management School. Maar ik
wilde eigenlijk wel naar de havo en mijn cijfers waren goed
genoeg. Aan het begin van de vierde nam ik me voor om
gemiddeld een zeven te halen en dat is gelukt.”
Mijn doel
“Op de havo moet je wel zelfstandig kunnen
werken en meer zelf doen. Mijn doel
is om daarna naar het hbo en de
universiteit te gaan. Misschien ga ik
wel rechten studeren. Twee neven
doen dat ook, op een familiedag
heb ik een college op hun school
gevolgd. Dat vond ik leuk en
interessant!”

MAVO/TL

HAVO

Als je van de mavo/tl
naar de havo wilt:
• k ies je geen 6 maar 7 vakken, die
passen in een havoprofiel;
• moet je geschikt zijn om de havo
aan te kunnen;
• m
 oet je ook een mbo-opleiding
kiezen;
• k rijg je op de havo een gesprek.
Daarin wordt gekeken naar je inzet,
werkhouding, motivatie en cijferlijst.

Pieter:
“Maak je huiswerk,
want dan begrijp je
de lesstof beter.”
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Taneia: “Met een mbo-opleiding kun je voor jezelf beginnen.”

HAVO

MBO

Als je van de havo naar
het mbo wilt:
• h
 eb je een overgangsbewijs van
havo-3 naar havo-4 nodig;
• k un je instromen naar een mboopleiding op niveau 4;
• k un je ook na je havo-diploma
doorstromen naar een mbo-opleiding. Sommige scholen hebben
versnelde opleidingen. Meestal
scheelt dat een jaar. Neem
hierover contact op met de
school waar je een opleiding wilt volgen.

Taneia:
“Doe je werk op school
en kom op tijd!”
36
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Na de basisschool verhuisde Taneia naar Saba, een tropisch
eilandje in Caribisch Nederland. Daar ging ze naar de havo.
Drie jaar later keerde ze terug en kwam in een havo-4 klas
van het Edith Stein College terecht. “Dat vond ik wel pittig,
want alles was nieuw. Ik kreeg voor het eerst aardrijkskunde
en wiskunde was heel moeilijk. Hier is het niveau gewoon
veel hoger.” In februari 2019 wist ze: ‘dit ga ik niet halen’.
Personal trainer
“Ze zagen dat ik het wel kon, maar ik had in Saba een
achterstand opgelopen. Iemand vertelde toen over het
mbo.” Ze bekeek opleidingen in de bouw en de fitness.
Misschien wilde ze net als haar vader wel metselaar of
schilder worden. Maar een opleiding tot personal trainer leek
haar ook wel wat. “Op de havo wilde ik hbo bedrijfskunde
gaan doen, maar met een mbo-opleiding
ben je sneller klaar en kun je voor jezelf
beginnen.”
Volwassen worden
Taneia stroomde door naar de
opleiding Sport en bewegen bij
mboRijnland en merkte dat het
daar heel anders is dan op de
havo. “Je moet zelf dingen doen,
de docenten gaan hier niet achter
je aan rennen. Je wordt serieuzer
en meer volwassen op het mbo.”

Doha: “Ik ben mezelf wel tegengekomen.”

Op de basisschool kreeg ze een basis-kaderadvies. Maar de
moeder van Doha zag dat ze meer kon en uiteindelijk liet de
juf haar naar een mavo/havo brugklas gaan. Ze kwam op een
kleine en prettige school terecht, waar ze in het eerste jaar
enorm haar best deed voor de havo. Dat lukte niet en ze ging
naar de mavo.

VMBO

MBO

HBO

Als je van het vmbo via het
mbo naar het hbo wilt:

Mensen onderschatten het mbo
“Ik wilde heel graag psycholoog worden. Dus toen ik naar de
mavo ging, had ik een motivatieprobleem. Uiteindelijk moest
ik het tweede jaar overdoen.” Daarna koos Doha voor de
mbo-opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.
“Mensen onderschatten het mbo vaak, terwijl het heel goed
is voor je eigen ontwikkeling. Ik liep stage bij verstandelijk
gehandicapten en kreeg een baantje in een verzorgingshuis.”

• heb je een mbo 4-diploma nodig;

Dingen overdragen
“Gaandeweg kwam ik erachter dat psychologie
niets voor mij was, maar dat ik het wel heel
leuk vond om dingen over te dragen.
Docenten van Zadkine zeiden dat ik
een goede docent kon worden. Dat
triggerde me en zo besloot ik me aan
te melden voor de lerarenopleiding
van Hogeschool Rotterdam.
Omdat ik wel van exact hou, koos
ik voor biologie. Ik ben mezelf wel
tegengekomen, maar zo heb ik mezelf
ook beter leren kennen.”

• kun je ook kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding, de Associate Degree. Daarna kun
je doorstromen naar de
hbo-bachelor.

• k un je een vierjarige hbo-opleiding
(hbobachelor) volgen;
• k un je een verkort of versneld traject volgen. Hbo-scholen beoordelen zelf of je voor zo’n traject in
aanmerking komt;

Doha:
“Als je weet waar je
goed in bent, kun je
beter kiezen.”
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Welke mbo-opleidingen zijn er?

Entree
Entreeopleidingen

Afbouw, hout
en onderhoud

Ambacht en
laboratoriumtechniek

Pagina 42

Pagina 44

Bouw en infra

Economie en administratie

Pagina 46

Pagina 48

Handel en
ondernemerschap

Pagina 40

Pagina 52

Horeca en bakkerij
Pagina 54

Informatie en
communicatietechnologie
Pagina 57
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Media en vormgeving
Pagina 58

In het MBO zijn de opleidingen onderverdeeld in domeinen. Als je kijkt op de pagina van het domein, kun
je zien of jouw vmbo-profiel daar op aansluit.

Mobiliteit en voertuigen
Pagina 60

Techniek en
procesindustrie

Toerisme en recreatie
Pagina 68

Pagina 62

Transport, scheepvaart
en logistiek

Uiterlijke verzorging

Veiligheid en sport

Pagina 73

Pagina 74

Pagina 69

Voedsel, natuur
en leefomgeving

Zorg en welzijn
Pagina 79

Pagina 76
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Entreeopleidingen
Als je naar het mbo wilt, heb je een vmbodiploma nodig of een overgangsbewijs van de
derde naar de vierde klas havo. Heb je geen
vmbo-diploma, dan kun je in aanmerking komen
voor een entreeopleiding. Entreeonderwijs
kan ook een opstap zijn voor leerlingen uit
het praktijkonderwijs. Er zijn in totaal negen
entreeopleidingen.

ASSISTENT BOUWEN, WONEN EN ONDERHOUD Je helpt met
schilderen, timmeren, bouwen en tegelzetten. Je werkt in een werkplaats, op een bouwplaats of buiten.

Een entreeopleiding duurt meestal een jaar.
Je gaat naar school en krijgt Nederlandse
taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en
praktijklessen. Je loopt ook stage in de richting die
je gekozen hebt. De lesgroepen zijn wat kleiner en
je krijgt veel aandacht en loopbaanbegeleiding.
Na vier maanden krijg je een bindend studieadvies.
Als je doorgaat en je diploma haalt, kun je
doorstromen naar een mbo 2-opleiding of de
arbeidsmarkt opgaan.

ASSISTENT INSTALLATIE- EN CONSTRUCTIETECHNIEK
Je helpt de technisch vakman en steekt je handen uit de mouwen. Je
werkt aan gasinstallaties, cv-ketels en andere installaties.

Entreeopleidingen kun je volgen bij:
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rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

lentiz.nl

Pagina 84

Pagina 84

Pagina 85

mbo-stc.nl

svo.nl

techniekcollege
rotterdam.nl

Pagina 86

Pagina 86

Pagina 87
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ASSISTENT PROCESTECHNIEK Je bedient machines en apparaten.
Je controleert of het productieproces goed verloopt en lost kleine
storingen op.

ASSISTENT MOBILITEITSBRANCHE Je voert onderhoudswerkzaamheden uit aan auto’s, campers, scooters en fietsen. Je werkt in
een garage, autoverhuurbedrijf of bij een fietsenmaker.

ASSISTENT HORECA, VOEDING OF VOEDINGSINDUSTRIE

ASSISTENT LOGISTIEK Je werkt mee aan het verzamelen en
verzendklaar maken van goederen. Je helpt met laden en lossen en
zorgt dat het magazijn opgeruimd is.

ASSISTENT VERKOOP EN RETAIL Je werkt in een winkel of groot

ASSISTENT PLANT OF (GROENE) LEEFOMGEVING Je werkt in
plantsoenen en parken. Je helpt met de aanplant, verzorging en
onderhoud van bomen, planten en bloemen.

Je helpt bij de voorbereidingen in de keuken, de bakkerij of het
restaurant. Je zorgt dat alles klaarstaat en helpt met opruimen en
schoonmaken.

warenhuis. Je vult de vakken, ruimt het magazijn op en helpt klanten
bij hun aankoop.

ASSISTENT DIENSTVERLENING EN ZORG Je verzorgt mensen op
allerlei plekken. Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, de thuiszorg,
bij een kapper of in de horeca.
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Afbouw, hout
en onderhoud
Onder het domein Afbouw, hout en onderhoud
valt alles wat met het onderhouden en
opknappen van gebouwen te maken heeft.
Ook het maken van meubels en de inrichting
van gebouwen valt hieronder. Je vindt het leuk
om te ontwerpen en met bouwtekeningen,
materialen en allerlei technieken bezig te zijn.
Het analyseren van problemen en op zoek gaan
naar slimme oplossingen is echt iets voor jou. Je
hebt technisch en ruimtelijk inzicht en je steekt
graag je handen uit de mouwen.

Werken met hout
De hout- en meubelbranche biedt veel
mogelijkheden. Je kunt kiezen voor het werken met
en het bewerken van hout. Daarbij maak je gebruik
van moderne houtbewerkingsmachines. Je kunt ook
een opleiding volgen op het gebied van meubileren,
stofferen en inrichten van woningen en bedrijven.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Bouwen, wonen en interieur
of een ander technisch profiel
Deze opleidingen kun je volgen bij:
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ONDERNEMEND MEUBELMAKER/(SCHEEPS) INTERIEURBOUWER NIV 4 BOL/BBL Je ontwerpt en maakt meubels op maat.
Je maakt ook kasten, balies of betimmeringen voor woonhuizen,
kantoren of stuurhutten op een schip.

WONING-/PROJECTSTOFFEERDER NIV 2 BBL Je

INTERIEURADVISEUR NIV 4
BOL Je geeft klanten advies

richt kantoren en woonhuizen
in met vloerbedekking en
raambekleding. Je stoffeert
ook trappen.

over de juiste materialen,
kleuren en meubelen. Dit
doe je aan de hand van een
ontwerp.

Strak in de lak

Onderhoud

Schilders, lakspuiters en stukadoors werken
nauwkeurig en precies. Ze zorgen dat voorwerpen,
woningen en gebouwen goed in de lak staan en mooi
afgewerkt zijn.

Je verricht onderhoudswerkzaamheden aan bouw- en
renovatieprojecten zoals woonhuizen, scholen,
ziekenhuizen en bedrijfsgebouwen. Hierin is altijd wel
werk te vinden!

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

SCHILDER NIV 2 BOL/BBL
Je schildert kozijnen, deuren
en ander houtwerk. Dingen
die je doet zijn: schuren, plamuren en het aanbrengen van
grond- en laklagen.
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creatie
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GEZEL STUKADOOR NIV 3
BOL/BBL Je werkt muren en
plafonds af met een pleisterlaag en maakt oude muren en
plafonds als nieuw. Je werkt in
de bouw of bij mensen thuis.

ALLROUND VAKKRACHT ONDERHOUD- EN KLUSSENBEDRIJF
NIV 3 BOL/BBL Je zorgt voor het onderhoud in en rondom gebouwen. Je voert reparaties uit en onderhoudt installaties voor gas,
centrale verwarming of water.

SERVICEMEDEWERKER
GEBOUWEN NIV 2 BOL/BBL
Je verricht onderhoudswerkzaamheden op het gebied van
de bouw, elektro- en installatietechniek.
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Ambacht,
laboratorium en
gezondheidstechniek
Binnen het domein Ambacht, laboratorium- en
gezondheidstechniek heb je veel mogelijkheden.
Als je voor een ambachtelijk beroep kiest, maak
je of onderhoud je gebruiksvoorwerpen. Denk
bijvoorbeeld aan schoenen, glaswerk of sieraden.
Vind je het leuk om in een laboratorium of
onderzoekscentrum te werken? Ga dan voor
een opleiding in de laboratoriumtechniek. Ben
je meer geïnteresseerd in gezondheidstechniek?
Kies dan voor optiek.

Ambachtelijk werk
Je vindt het leuk om creatief bezig te zijn en een
ambacht te leren. Ben je in staat uit te gaan van de
wensen van de klant? En kun je zelfstandig werken?
Kies dan voor een ambachtelijke opleiding zoals goudof zilversmid, juwelier of uurwerktechnicus.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
JUWELIER NIV 4 BOL Je kunt goed met klanten overweg en weet
veel over de artikelen die je verkoopt, zoals ringen, halskettingen,
armbanden en horloges. Je doet deze kennis op in de vakken goudsmeden, uurwerktechniek, graveren en edelsteenonderzoek.

Bouwen, wonen en interieur
Dienstverlening en producten
Deze opleidingen kun je volgen bij:
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ZILVERSMID NIV 4 BOL Je
ontwerpt, maakt en repareert
sieraden van zilver, kunststof
en natuurlijke materialen. Je
werkt in opdracht of op eigen
initiatief.
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Wegwijs in het mbo 2022

MEDEWERKER UURWERKTECHNIEK NIV 3 BOL Je
repareert en restaureert klokken. Heb je een passie voor
horloges, kies dan voor het
traject kleinwerkspecialist.

Laboratorium- en gezondheidstechniek

f,
Ben je creatie
en
nauwkeurig
?
klantvriendelijk

In een laboratorium werk je mee aan het ontwikkelen
van nieuwe materialen, voedingsmiddelen of
geneesmiddelen. Of je assisteert bij het opsporen
van erfelijke ziektes, giftige stoffen of sporen van
misdaad. Kies je voor gezondheidstechniek, dan
help je mensen die een bril of contactlenzen nodig
hebben.
Voorbeelden van opleidingen

Kun jij
analyseren
en ond
erzoeken
en ben
je
nauwk
eurig?

CHEMISCH-FYSISCH
ANALIST NIV 4 BOL Je voert

ALLROUND MEDEWERKER
OPTIEK NIV 3 BOL Je doet

tests, metingen en analyses
uit bij chemische bedrijven, de
levensmiddelenindustrie en
ziekenhuizen.

oogmetingen en adviseert
klanten over monturen,
onderhoud van brillen en
lenzen.

ALLROUND LABORANT NIV 3 BOL Je werkt in een laboratorium
en voert dagelijks analyses en tests uit. Je controleert bijvoorbeeld
etenswaren, monsters uit het milieu of bloed van patiënten.
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In de bouw

Bouw en infra
Alles wat met het ontwikkelen van gebouwen
en infrastructuur te maken heeft, valt onder
Bouw en infra. Denk aan het bouwen van
huizen, fabrieken en kantoren. Infra houdt
in: het aanleggen van wegen, waterwegen en
ondergrondse netwerken.
De sfeer op de werkvloer is eerlijk en recht voor
zijn raap. Je hebt technisch inzicht en ruimtelijk
voorstellingsvermogen nodig. Oplossingen
bedenken vind je een uitdaging. En je weet van
aanpakken!

Samenwerken is heel belangrijk in de bouw. Het
werk is afwisselend, want je gaat telkens naar een
ander bouwproject. Je krijgt met nieuwbouw,
verbouwingen of restauratiewerk te maken. In de
bouw kun je doorgroeien van beginnend vakman naar
ondernemer.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Bouwen wonen en interieur
of een ander technisch profiel

TIMMERMAN NIV 2 BOL/BBL Je maakt constructies van hout
voor gebouwen. Bijvoorbeeld betonfunderingen, scheidingswanden
en plafonds. Je monteert ook ramen en deuren. En je doet allerlei
aftimmerwerkzaamheden.

Deze opleidingen kun je volgen bij:
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Wegwijs in het mbo 2022

ALLROUND TEGELZETTER
NIV 3 BBL Je werkt met

MIDDENKADERFUNCTIONARIS BOUW NIV 4 BOL Je

v erschillende soorten lijm,
specie en tegels. Je maakt
strakke tegelwanden en 
–vloeren.

bent betrokken bij bouwprojecten. Je maakt planningen,
bouwkundige tekeningen,
begrotingen en offertes.
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Infra
De infrastructuur in Nederland bestaat uit wegen,
kanalen, bruggen, viaducten, spoorlijnen, vliegvelden,
bruggen en tunnels. Ondergronds zijn kabels en
leidingen aangelegd voor gas, water, elektriciteit,
riolering en internet. Je werkt met moderne
meetapparatuur en zware machines.

Voorbeelden van opleidingen

MIDDENKADERFUNCTIONARIS INFRA NIV 4 BOL Je leert alles
over het bouwen van wegen, tunnels, bruggen en andere infraprojecten. Je werkt binnen of buiten en altijd in een team. Je krijgt te
maken met allerlei vakmensen, aannemers en architecten.

VAKMAN GWW (GROND,
WATER- EN WEGENBOUW)
NIV 2 BBL Je helpt bij de
aanleg van rioleringen en
wegverhardingen. Je verricht
het grondwerk.
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Puzzelen met cijfers

Economie en
administratie
Economie en administratie gaat over
dienstverlening aan bedrijven en consumenten.
Je verzamelt en verwerkt gegevens die nodig zijn
om een organisatie goed te laten functioneren.
Je kunt je ontwikkelen op secretarieel,
financieel, administratief of juridisch gebied.
Ben je klantgericht en commercieel ingesteld?
Vind je organiseren leuk en heb je goede
communicatieve vaardigheden? Kies dan voor
Economie en administratie.
In het schooljaar 2021-2022 krijgen de
opleidingen van Economie en administratie
andere namen. Kijk op de websites van de mboscholen.

Heb je iets met cijfers en vind je het leuk om op de
computer te werken? Houd je ook wel van een beetje
puzzelen? Dan past een administratieve baan vast
bij jou. Je leert nauwkeurig werken en kunt goed
samenwerken.

Voorbeelden van opleidingen

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NIV 3
BOL/BBL Je controleert rekeningen en maakt facturen.
Je houdt bij aan wie geld moet
worden betaald.

MEDEWERKER (FINANCIËLE)
ADMINISTRATIE NIV 2 BOL
Je hebt veel contact met
klanten en controleert of ze
hun financiële gegevens goed
hebben ingevoerd.

Past goed bij vmbo-profiel:
Economie en ondernemen
Dienstverlening en producten
Deze opleidingen kun je volgen bij:
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BEDRIJFSADMINISTRATEUR NIV 4 BOL/BBL Je controleert alles
wat met geld te maken heeft: facturen, rekeningen, declaraties en
urenoverzichten. Je maakt rapportages en zorgt dat het bedrijf waar
je werkt op de hoogte is van de financiële situatie.

Vlotte babbel
Kies je voor een commerciële opleiding? Dan heb
je een vlotte babbel nodig. Je vindt het leuk om te
adviseren en te verkopen. Ook kun je goed inspelen
op de wensen van de klant. Het werk is afwisselend
en de omgeving is dynamisch.

Voorbeelden van opleidingen

JUNIOR ACCOUNTMANAGER NIV 4 BOL Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van diensten en producten. Je hebt contact
met belangrijke klanten (accounts) van het bedrijf waar je werkt. Je
maakt ze enthousiast voor een (financieel) product of dienst.
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COMMERCIEEL MEDEWERKER NIV 3 BOL Jouw doel is de omzet
en de klanttevredenheid te vergroten. Je hebt veel telefonisch
contact en als de klant het aanbod goed vindt, stel je een verkoopcontract of orderbevestiging op.
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Ben jij communicatief, taalvaardig en kun je
organiseren?
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Wegwijs in het mbo 2022

Organisatietalent

Regelaar

Kun je goed organiseren en ben je flexibel ingesteld?
Houd je van het organiseren van grote projecten
en evenementen zoals concerten, festivals, beurzen
en open dagen? Kies dan voor marketing en
communicatie.

Ben je goed in organiseren en regelen? Kun je
informatie opzoeken en overbrengen? En ben je
ook sociaal en communicatief ingesteld? Kies dan
voor een ‘regelbaan’ in de secretariële of juridische
richting.

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

OFFICE ASSISTENT NIV 3
BOL/BBL Je werkt voor een
MEDEWERKER EVENEMENTENORGANISATIE NIV 4 BOL
Je assisteert bij de organisatie van grote evenementen zoals beurzen en festivals. Je helpt met het programma, de communicatie, de
publiciteit en het aansturen van mensen.

afdelingshoofd, teamleider of
manager. Je schrijft brieven
en e-mails, neemt de telefoon
op en ontvangt bezoekers.

JURIDISCH-ADMINISTRATIEF DIENSTVERLENER
NIV 4 BOL/BBL Je krijgt te
maken met bezwaarschriften
en vergunningen en helpt
mensen met problemen.

MEDEWERKER MARKETING EN COMMUNICATIE NIV 4 BOL

MEDEWERKER SECRETARIAAT EN RECEPTIE NIV 2 BOL/BBL Je

Je brengt producten en diensten bij bestaande en nieuwe klanten
onder de aandacht. Je helpt met het opstellen van marketingplannen en campagnes en werkt ze ook uit.

neemt de telefoon op, verzorgt de post, notuleert tijdens vergaderingen, maakt afspraken en werkt het archief bij. Hierdoor draag je
eraan bij dat alles binnen het bedrijf op rolletjes verloopt.

Je vindt nog meer opleidingen economie en administratie op bekijkjetoekomstnu.nl
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De klant is koning

Handel en
ondernemerschap
In de handel is geen dag hetzelfde. Of je nu
in een winkel of voor een groothandel of
multinational werkt: je krijgt altijd met de
dynamiek van de markt te maken. Belangrijk
is dat je oog hebt voor de klant. Je bent
commercieel en servicegericht ingesteld. Zoek
de branche die bij je past, bijvoorbeeld mode,
textiel, interieur, elektronica of voeding.

In de detailhandel werk je met producten die direct
worden gekocht door de klant. Denk aan voedsel of
kleding. Als verkoper ga je met klanten om en is je
gedrag heel belangrijk. Je bent in staat mensen te
adviseren en allerlei vragen te beantwoorden. Als je
bij een groothandel werkt, heb je veel contact met
buitenlandse bedrijven.
Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Economie en ondernemen
Dienstverlening en producten

VERKOPER NIV 2 BOL/BBL Je werkt in een winkel en zorgt dat de
producten overzichtelijk gepresenteerd zijn. Je vindt het leuk om
klanten te helpen en wilt dat ze tevreden de deur uitgaan. Je bent
betrouwbaar en gaat nauwkeurig met geld om.

Deze opleidingen kun je volgen bij:

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

hmcollege.nl

Pagina 84

Pagina 84

Pagina 93

svo.nl
Pagina 86

52

Wegwijs in het mbo 2022

VERKOOPSPECIALIST NIV 3 BOL/BBL Je weet veel over de
producten die je verkoopt. Als klanten advies nodig hebben, kunnen
ze bij jou terecht. Je hebt oog voor winkelpresentatie en weet hoe je
artikelen op een aantrekkelijke manier neerzet.

Leidinggeven

Mode en interieur

Als manager run je een eigen winkel of filiaal van
een grote supermarkt, bouwmarkt of parfumerie. Je
bent verantwoordelijk voor de omzet en coördineert
de werkzaamheden van je collega’s. Je kunt goed
met klanten en medewerkers omgaan en houdt van
leidinggeven.

In de mode-, interieur- en textielbranche kun je
zowel de productie- als de verkoopkant op. Heb je
oog voor mode en ben je creatief? Kies dan voor
het ontwerpen en maken van kleding. Ben je meer
geïnteresseerd in productiebegeleiding, adviseren en
verkopen? Richt je dan op de commerciële kant.

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

MANAGER RETAIL NIV 4 BOL/BBL Je werkt in de retail (verkoop),
dus in de food- of de non-foodsector. Je geeft leiding aan een filiaal
van een winkelketen of een afdeling van een grootwinkelbedrijf. Je
hebt goed contact met de medewerkers en klanten.

ONDERNEMER RETAIL NIV 4 BOL/BBL Je hebt een eigen zaak in
de food- of non-foodsector. Je bent verantwoordelijk voor de productkeuze, verzorging van de winkel en het contact met de klanten.

JUNIOR STYLIST NIV 4 BOL Je werkt bij een modebedrijf op de
afdeling styling. Je assisteert de hoofdstylist bij het ontwikkelen van
nieuwe collecties. Je bent creatief en op de hoogte van de nieuwste
trends. Van ontwerpschetsen maak je technische tekeningen.

ALLROUND MEDEWERKER
MODE/MAATKLEDING
NIV 3 BOL Je hebt gevoel
voor mode en ruimtelijk
inzicht. Je maakt zelfstandig
kostuums en andere kleding.

Je vindt nog meer opleidingen handel en ondernemerschap op bekijkjetoekomstnu.nl
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Bakken

Horeca en
bakkerij
In het domein Horeca en bakkerij is jouw werk
erop gericht andere mensen een leuke tijd te
bezorgen. Vind je het bereiden van eten en
drinken leuk en wil je het mensen graag naar de
zin maken? Ben je klantgericht, dienstverlenend
en stressbestendig? Dan is werken in de horeca,
bij een (banket)bakkerij of in de facilitaire
dienstverlening echt iets voor jou.

Als brood- en banketbakker maak je allerlei soorten
brood, taarten, gebakjes, koekjes en hartige
lekkernijen. Je koopt grondstoffen in en zorgt voor
leuke garneringen en decoraties. Ook maak je
iets speciaals met de feestdagen en haak je in op
specifieke wensen van de klant.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Horeca, bakkerij en recreatie
Dienstverlening en producten
Economie en ondernemen

UITVOEREND BAKKER NIV 2 BOL/BBL Je maakt allerlei soorten
brood en banket zoals taarten, gebakjes, koekjes en hartige lekkernijen. Je werkt onder leiding van een ervaren bakker, maar je kunt
ook zelfstandig aan de slag.

Deze opleidingen kun je volgen bij:
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PATISSIER NIV 4 BBL Je werkt bij een banketbakkerij of patisserie
en maakt allerlei soorten gebak en zoete lekkernijen. Je bent creatief en bedenkt de nieuwste banketproducten. Je beoordeelt alles
op kwaliteit en smaak.

Ondersteunen

Horeca

Een bedrijf of (zorg)instelling kan niet zonder facilitair
medewerkers. Taken van een facilitair medewerker
zijn bijvoorbeeld: toezicht houden op de sfeer en de
veiligheid, extra hulp bieden op een afdeling, post op
tijd bezorgen en zorgen dat de koffieautomaten het
doen.

Er komt heel wat bij kijken voordat gasten kunnen
genieten van een drankje op het terras, een speciaal
gerecht of een schone hotelkamer. Achter de
schermen zijn mensen druk bezig met de inkoop, de
bereiding van gerechten en het personeelsbeleid.
Alles is strak geregeld en goed samenwerken is heel
belangrijk. Meestal werk je als andere mensen vrij zijn.

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

MEDEWERKER FACILITAIRE DIENSTVERLENING NIV 2 BOL Het
werk is heel gevarieerd. Je maakt het eten klaar, serveert de maaltijden en doet onderhoudsklusjes. Je helpt ook mee bij de receptie en
bij het inrichten van vergaderzalen voor presentaties.

GASTHEER/GASTVROUW
NIV 2 BOL/BBL Je ontvangt

ZELFSTANDIG WERKEND
KOK NIV 3 BOL/BBL Je

gasten in een restaurant en
zorgt dat ze zich thuis voelen.
Je neemt bestellingen op en
serveert die uit.

maakt allerlei gerechten
klaar en zorgt dat ze er mooi
uitzien. Je denkt ook mee
over de menukaart.

FACILITAIR LEIDINGGEVENDE NIV 4 BOL Je
zorgt dat alles perfect geregeld is: beveiliging, schoonmaak, catering, verlichting,
inrichting en apparatuur.

MANAGER/ONDERNEMER HORECA NIV 4 BOL Je bent leidinggevende in een restaurant of hotel en hebt een scherp oog voor de
wensen van de gasten. Je krijgt te maken met hotelmanagement en
reserveringssystemen en let op de kwaliteit van de dienstverlening.

Je vindt nog meer opleidingen horeca en bakkerij op bekijkjetoekomstnu.nl
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Wegwijs in het MBO 2019

Computers

Informatie en
communicatietechnologie (ICT)

In de ICT krijg je te maken met onderhoud en
beheer van hardware, software en het netwerk. Het
is belangrijk werk om deze systemen draaiend te
houden. Wil je liever programmeren? Dan zit je goed

In bedrijven en kantoren zijn computers,
netwerken, besturingssystemen en software
onmisbaar. Vind je het leuk om hard- en
softwareproblemen aan te pakken? Zit je net
zolang achter je beeldscherm tot je alles hebt
opgelost? Ga dan aan de slag in de ICT-sector.

bij applicatieontwikkeling.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Media, vormgeving en ICT
of een ander technisch profiel
Deze opleidingen kun je volgen bij:
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MEDEWERKER ICT
SUPPORT NIV 2 BOL

IT SYSTEMS AND DEVICES
NIVEAU 3/4 BOL Je bent

Je installeert hard- en software en legt pc-, telefonie- en
netwerkbekabeling aan. Je
controleert de installaties.

bezig met onderhoud en beveiliging van de IT infrastructuur en apparatuur. Je zorgt
dat alles up-to-date blijft.

NETWERK- EN MEDIABEHEERDER/CLOUD ENGINEER NIV 4
BOL Alles 'hangt' in de Cloud. Je bent de 'spin in het web' voor een
gestroomlijnde communicatie tussen alle apparaten in de Cloud.
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Ben ik in beeld?

Media en
vormgeving
Binnen het domein Media en vormgeving
draait alles om het ontwerpen en produceren
van media. Van posters en tijdschriften tot
videoclips en games. Je bent creatief en
ondernemend, hebt technisch inzicht en een
goed inlevingsvermogen. Met een diploma kun
je straks op allerlei plekken terecht. Bijvoorbeeld
bij reclamebureaus, bureaus voor webdesign,
game-ontwikkelbedrijven en (facilitaire)
mediabedrijven.

Kies je voor beeldtechniek? Dan werk je met
televisiecamera’s, fotocamera’s en geluidsopname
apparaten. Je maakt reclamecommercials,
muziekregistraties of fotoreportages. Kies je voor
podium- en evenemententechniek? Dan zorg je dat
licht en geluid tijdens de voorstelling goed geregeld
zijn.
Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Media, vormgeving en ICT
Dienstverlening en producten

AV-SPECIALIST NIV 4 BOL Je bent iemand die denkt in verhaallijnen. Je werkt met camera's en schiet pakkende beelden, die je
digitaal bewerkt en monteert tot een goed eindproduct. Je werkt bij
een media- of productiebedrijf of je gaat zelfstandig aan de slag.

Deze opleidingen kun je volgen bij:

glr.nl

mborijnland.nl

albeda.nl
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PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNICUS NIV 3 EN 4 BOL/BBL
Je zorgt voor de opbouw en bediening van geluids- en belichtingsinstallaties. Je doet ook de beeldtechniek en helpt mee met het
plaatsen van decors, podia en vloeren.
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Kijk om je heen

Aandacht vragen

Kranten, advertenties, huisstijlen, posters, brochures,
en websites zijn ontworpen door vormgevers. Deze
ontwerpen worden uitgevoerd met behulp van
opmaakprogramma’s zoals InDesign en Illustrator.
Soms zijn de ontwerpen heel groot. Denk aan
reclameborden op gevels en langs snelwegen.

Sterke beelden trekken de aandacht. Dat kunnen
logo's en verpakkingen zijn, maar ook websites, apps,
visuals, games en animaties. Bij mediavormgeven
kun je kiezen voor de grafische, audiovisuele en/of
interactieve kant.

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

ALLROUND MEDIAMAKER NIV 3 BOL Van de ontwerpen van
vormgevers maak je mooie lay-outs voor printmedia en internet. Je
bewerkt teksten, foto's en illustraties en brengt kleuren en speciale
effecten aan.

MEDEWERKER SIGN NIV 2 BOL/BBL Sign is het Engelse woord
voor teken. Je maakt beletteringen en andere signproducten voor
winkelgevels, en auto’s, reclameborden, bewegwijzering, vlaggen en
spandoeken. Je werkt met hightech apparatuur.

MEDIAVORMGEVEN NIV 4 BOL Je maakt ontwerpen voor logo's
en huisstijlen, brochures, websites, apps, visuals, verpakkingen,
games en animaties. Je bent creatief en werkt mee aan mediacampagnes.

MEDIAMANAGEMENT NIV 4 BOL Je begeleidt de productie van
grote mediaprojecten zoals tijdschriften, apps, games en televisiecommercials. Je bent de spin in het web en houdt van samenwerken,
organiseren en regelen.

Je vindt nog meer opleidingen media en vormgeving op bekijkjetoekomstnu.nl
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De buitenkant

Mobiliteit en
voertuigen
In Nederland rijden zo’n 8 miljoen
personenauto’s, 1 miljoen bedrijfsauto’s, meer dan
20 miljoen fietsen en bijna 1 miljoen motorfietsen
rond. We leggen miljoenen kilometers af en
dat vraagt nogal wat onderhoud aan onze
voertuigen. Vakmensen zijn nodig om ze op de
weg te houden, nieuwe systemen te bedenken en
reparaties uit te voeren. Heb je technisch inzicht?
Ben je handig en kun je nauwkeurig werken? Kies
dan een opleiding binnen het domein Mobiliteit
en voertuigen.

De carrosserie is het omhulsel van vervoermiddelen
zoals auto’s, bussen en vrachtwagens.
Carrosseriebouwers, autospuiters en autoschadeherstellers maken of herstellen de buitenkant van
vervoermiddelen. Daar komt heel wat bij kijken:
uitdeuken, onderdelen vervangen, plaatwerk lassen,
plamuren en spuiten.
Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Mobiliteit en transport
of een ander technisch profiel

AUTOSCHADEHERSTELLER NIV 2 BOL/BBL Je repareert
beschadigde deuren en spatschermen. Je maakt motorkappen en
andere onderdelen weer als nieuw. Als je klaar bent, geef je uitleg
aan klanten wat je met hun auto gedaan hebt.

Deze opleidingen kun je volgen bij:

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

techniekcollege
rotterdam.nl

Pagina 84

Pagina 84

Pagina 87

EERSTE AUTOSPUITER NIV 3 BBL Je schuurt en plamuurt de
c arrosserie van auto’s en bussen en brengt laklagen aan. Kleine
schade zoals deuken en krassen herstel je zelf. Je werkt nauwkeurig
en neemt zelfstandig beslissingen.
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De binnenkant
In de mobiliteitstechniek krijg je te maken met
elektronica in auto's en mobiele werktuigen. Denk
aan motormanagement systemen, automatische
deurvergrendeling en alarmsystemen. Er zijn steeds
meer elektrische fietsen en auto’s die onderhoud
vragen en gerepareerd moeten worden.

Voorbeelden van opleidingen

AUTOTECHNICUS NIV 2 BOL/BBL Je weet alles over de elektronica in auto’s. Je gebruikt digitale testers en meetapparatuur om
storingen op te zoeken en te verhelpen. Je voert zelfstandig
reparaties en onderhoudsbeurten uit.

EERSTE FIETSTECHNICUS
NIV 3 BBL Je onderhoudt en

TECHNISCH SPECIALIST BEDRIJFSAUTO’S NIV 4 BBL Je

repareert (elektrische) fietsen. Adviseren en verkopen
hoort ook bij je vak. Je kunt
goed omgaan met klanten.

lost moeilijke technische storingen op bij bedrijfsauto’s. Je
wisselt technische informatie
uit met externe specialisten.

Ben ji
j
onder
zoeke
nd,
een p
roble
oploss emer en
servic
egeric
ht ?

Je vindt nog meer opleidingen mobiliteit en voertuigen op bekijkjetoekomstnu.nl
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Machines besturen

Techniek en
procesindustrie
Binnen het domein Techniek en procesindustrie
valt alles wat te maken heeft met het maken
en onderhouden van gebruiksvoorwerpen,
gereedschappen, machines en procesinstallaties.
Je let op de kwaliteit en veiligheid van de
productie en hebt oog voor het milieu. Je vindt
het leuk om zelf producten te bedenken en bent
geïnteresseerd in gereedschappen, technieken
en materialen. Je hebt technisch en wiskundig
inzicht, werkt nauwkeurig en bent een echte
teamspeler.

Cola, kleding en scooters. Zomaar drie dingen die
worden geproduceerd aan de hand van mechanische
en chemische processen. De machines die deze
producten maken, worden op afstand in de gaten
gehouden door een procesoperator. Sommige
machines kun je alleen met de hand bedienen.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Produceren, installeren en energie
Maritiem en techniek

PROCESOPERATOR A NIV 2 BOL/BBL Je zorgt dat het productieproces goed verloopt en verhelpt storingen aan de machines.
Je kunt omgaan met computers, hebt technisch inzicht en weet het
nodige over chemie. Je werkt in de proces/maakindustrie.

Deze opleidingen kun je volgen bij:
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rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

techniekcollege
rotterdam.nl
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PROCESOPERATOR C NIV 4 BOL/BBL Je bedient ingewikkelde
apparaten, machines en installaties. Als er iets mis gaat, grijp je in
of stuur je bij. Je hebt de leiding over een team van operators in de
proces/maakindustrie.

Elektro
Bijna alles werkt op stroom: geldautomaten,
computers, satellietschotels, verkeerslichten,
telefoon- en beveiligingssystemen. Monteurs en
technici zorgen ervoor dat deze systemen goed
worden afgesteld, ingeregeld en onderhouden.

Voorbeelden van opleidingen

MONTEUR ELEKROTECHNISCHE INSTALLATIES NIV 2 BOL/
BBL Je legt elektrische installaties aan voor verlichting, gebouwen,

EERSTE MONTEUR ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIËLE INSTALLATIES EN SYSTEMEN NIV 3 BBL Je maakt en onderhoudt

datanetwerken, telecommunicatie en verkeerssignalering. Je zorgt
voor de bedrading en installeert panelen en schakelkasten.

producten voor besturingssystemen van sorteermachines,
industriële apparaten, liften, datanetwerken en telecominstallaties.

EERSTE MONTEUR ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES WONING EN UTILITEIT NIV 3 BBL Je installeert elektrotechnische in-

TECHNICUS ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES WONING EN
UTILITEIT NIV 4 BOL/BBL Je bent bezig met elektrotechniek, elek-

stallaties en maakt die gebruiksklaar door ze te testen, af te regelen
en te programmeren. Daarnaast begeleid je collega's.

tronica, besturingstechniek, meet- en regeltechniek en ict. Je ontwikkelt installaties voor huizen, kantoren, fabrieken en de tuinbouw.

Je vindt nog meer opleidingen techniek en procesindustrie op bekijkjetoekomstnu.nl
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Installatiewerk
Kies je voor installatiewerk? Dan werk je aan
cv-installaties, airconditioning, koelinstallaties of
je legt gas- en waterleidingen aan. Je ontwerpt
of installeert moderne aircosystemen, plaatst
verwarmingsinstallaties en richt badkamers in.
Robotica, sensoren en data spelen een steeds
grotere rol.
Voorbeelden van opleidingen

MONTEUR WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES NIV 2 BOL/BBL

werkt met koel- en vrieskasten en airco's. Dankzij jou blijft voedsel
en drank koel in de supermarkt, cafés en restaurants. Koudetechniek
zorgt ook voor een aangenaam (werk)klimaat in gebouwen.

EERSTE MONTEUR UTILITEIT NIV 3 BOL/BBL Je legt installaties

EERSTE MONTEUR WONING NIV 3 BOL/BBL Je werkt bij een

aan voor gas, water, centrale verwarming, ventilatie en riolering. Je
werkt in ziekenhuizen, scholen en bedrijven. Je begeleidt ook minder
ervaren collega's.
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MONTEUR KOUDE- EN KLIMAATSYSTEMEN NIV 2 BOL/BBL Je

Je werkt bij bedrijven die installaties voor gas, water, centrale verwarming en riolering aanleggen en onderhouden. Je plaatst en monteert bijvoorbeeld cv-ketels, verwarmingen, douches en keukens.

Wegwijs in het mbo 2022

installatiebedrijf dat gas-, water-, centrale verwarming en sanitaire
installaties plaatst en onderhoudt. Je werkt in opdracht van een
projectleider en verdeelt de taken onder je collega’s.

Mechatronica
Mechatronica is een integratie van werktuigbouwkunde, elektronica en informatietechniek. Vanuit deze
drie vakgebieden is het mogelijk machines en apparatuur te ontwerpen, programmeren en besturen.

Voorbeelden van opleidingen

MONTEUR MECHATRONICA NIV 2 BOL/BBL Je maakt en onderhoudt installaties en mechatronische producten voor fabrieken
of tuindersbedrijven. Voorbeelden daarvan zijn sorteermachines,
robots of onbemande voertuigen die door een magazijn rondrijden.

TECHNICUS ENGINEERING NIV 4 BOL/BBL Je ontwikkelt apparatuur en machines met behulp van tekenprogramma’s, ICT-programma’s, mechanische technieken, elektrotechniek en robotica. Tijdens
de opleiding werk je aan realistische projecten.

EERSTE MONTEUR MECHATRONICA NIV 3 BOL/BBL Je werkt

TECHNICUS MECHATRONICA SYSTEMEN NIV 4 BOL/BBL Je

zelfstandig aan de bouw en het onderhoud van geautomatiseerde
systemen. Je draagt ook zorg voor het inregelen en testen van
installaties.

hebt te maken met metaal, elektrotechniek en besturingstechniek.
Je bouwt en onderhoudt complexe machines. Ook voer je op locatie
revisie- en onderhoudswerkzaamheden uit.

Je vindt nog meer opleidingen techniek en procesindustrie op bekijkjetoekomstnu.nl
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Bouwen met metaal
Werktuigbouw heeft te maken met machinebouw,
fijnmechanische technieken en het ontwerpen van
producten. Denk aan het onderstel van een draaistoel
of onderdelen van liften en bruggen. Je vindt het
leuk om te lassen, monteren en producten van metaal
te maken.

Voorbeelden van opleidingen

CONSTRUCTIEWERKER NIV 2 BOL/BBL Je maakt constructies
voor de bouw, zodat een bouwwerk stevig en stabiel wordt. Daarvoor gebruik je zware materialen zoals platen en profielen. Je monteert ook pijpleidingen en controleert leidingen en aansluitingen.

BASIS LASSER NIV 2 BOL/BBL Je verbindt materialen met behulp
van lasapparatuur en werkt nauw samen met metaalbewerkers. Je
werkt bij een constructiebedrijf, machinefabriek of scheepswerf. Je
draagt een lashelm en brandveilige kleding.

PLAATWERKER NIV 2 BOL/BBL Je bouwt plaatwerkconstructies
van roestvrij staal of aluminium voor luchtkanalen, bruggen, voetbalstadions of hijskranen. Je werkt vanaf een tekening en hebt een
goede oog-handcoördinatie.

ALLROUND VERSPANER NIV 3 BOL/BBL Je maakt onderdelen
van staal, kunststof of gietijzer voor specialistische machines en
apparaten. Je draait, freest, slijpt of polijst ze precies op maat met
(computer)gestuurde draaibanken en freesmachines.

RESEARCH INSTRUMENTMAKER NIV 4 BOL/BBL Je bedenkt,
ontwerpt en maakt innovatieve en nauwkeurige (medische) instrumenten van metaal, kunststof of glas. Met 'verspanende' technieken
als draaien, frezen en slijpen maak je ze precies op maat.

Je vindt nog meer opleidingen techniek en procesindustrie op bekijkjetoekomstnu.nl
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Toerisme
en recreatie
De toeristische en vrijetijdssector is uitdagend
en avontuurlijk. In deze (internationale) sector is
behoefte aan gastvrije en vriendelijke mensen.
Je werkt bij een reiswinkel, touroperator,
luchtvaartmaatschappij, congrescentrum,
bungalowpark of op een cruiseboot. Houd je
van avontuur en ben je stressbestendig? Beschik
je over communicatieve en commerciële
vaardigheden? Dan is een toekomst in deze
sector iets voor jou.

Reis en verblijf
Binnen de reiswereld (travel) heb je talenkennis
en een commerciële instelling nodig. Als je bij
recreatiebedrijven en in de vrije tijdssector (leisure)
werkt, ben je gastvrij (hospitality) en dienstverlenend
en heb je iets met kunst, cultuur en amusement.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Horeca, bakkerij en recreatie
Economie en ondernemen
Deze opleidingen kun je volgen bij:

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl
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ZELFSTANDIG MEDEWERKER TRAVEL & HOSPITALITY NIV 3
BOL Je promoot reizen en aanvullende producten. Je helpt gasten
bij aankomst en vertrek en bent hun vraagbaak. Je werkt bij (internationale) reisorganisaties, touroperators en hotels.

LEIDINGGEVENDE LEISURE & HOSPITALITY NIV 4 BOL Je bent
verantwoordelijk voor een prettig verblijf van de gasten op een
camping, attractiepark, congrescentrum of in een hotel. Je stuurt
de medewerkers aan en levert een bijdrage aan het recreatiebeleid.
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Op rolletjes

Transport,
scheepvaart
en logistiek
Onder het domein Transport, scheepvaart en
logistiek valt alles wat te maken heeft met het
vervoer van mensen en goederen. Denk aan de
scheepvaart, de luchtvaart, het wegtransport en
het railvervoer. Belangrijk is dat grondstoffen,
producten en mensen op tijd op de juiste plek
aankomen. Kun je goed organiseren en plannen en
ben je een probleemoplosser? Kun je met mensen
omgaan en spreek je vreemde talen? Dan past
transport, scheepvaart en logistiek bij jou.

Kleding, fruit, bouwmaterialen en machineonderdelen
komen uit binnen- en buitenland. Als je in de logistiek
werkt, zorg je dat alles op rolletjes verloopt. Van
ontvangst en opslag tot beheer en verzending.
Planning en omgaan met mensen is heel belangrijk.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
LOGISTIEK MEDEWERKER NIV 2 BOL/BBL Je werkt in een
opslagruimte of magazijn en zorgt voor de ontvangst, opslag en
verzending van goederen. Magazijnbeheer en voorraadbeheer
horen ook bij je takenpakket. Je bent een echte doener.

Maritiem en techniek
Mobiliteit en transport
Economie en ondernemen
Deze opleidingen kun je volgen bij:

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

rocva.nl
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svo.nl

albeda.nl
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LOGISTIEK TEAMLEIDER NIV 3 BOL/BBL Je coördineert de ontvangst en opslag van goederen in een magazijn. Je organiseert het
werk van je team en werkt zelf ook mee. Je houdt van aanpakken en
denkt mee over het verbeteren van logistieke processen.
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In de lucht
De luchtvaart is een internationale sector, waar het
werk 24 uur per dag, 365 dagen per jaar doorgaat.
Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en
passagiers vervoerd. Als je in deze sector wilt werken,
kun je goed communiceren en organiseren.

Voorbeelden van opleidingen

AVIATION OPERATIONS OFFICER NIV 4 BOL Je werkt in een
team van de luchtvaartmaatschappij en speelt een belangrijke rol bij
het voorbereiden van de vlucht. Je maakt een vliegplan en verzorgt
de briefing aan de bemanning.

LUCHTVAARTDIENSTVERLENER/ STEWARD(ESS) NIV 4 BOL Je
bent het gezicht van de luchtvaartmaatschappij. Je bent verantwoordelijk voor de tickets, bagage en passagiersbegeleiding.
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Kun je
samenwerken,
problemen op
lossen en kwalite
it
leveren?

Op het water

Op de weg

Scheepvaart is heel breed, want hieronder valt alles
wat met de havens, zeevaart en binnenvaart te
maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan de zeevisvaart,
het besturen van (zee)schepen, het baggeren van
vaarwegen en het bouwen en onderhouden van
schepen en jachten.

Als chauffeur reis je af naar allerlei bestemmingen
in binnen- en buitenland, om goederen en mensen
te vervoeren. Planners zorgen dat ladingen op
tijd worden afgeleverd. Kies je voor railvervoer?
Dan werk je bij spoorwegondernemingen als
goederenvervoerder, personenvervoerder of
spooraannemer.

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

SCHIPPER BINNENVAART NIV 3 BOL/BBL Je vervoert goederen
of passagiers over wateren binnen Europa en bent verantwoordelijk
voor de navigatie van het schip. Je geeft de bemanningsleden taken
en helpt zelf ook mee.

ENGINEER MARITIEME
TECHNIEK NIV 4 BOL Je
werkt mee aan de bouw of
reparatie van een luxe jacht
of specialistisch schip op een
scheepswerf.

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE WATERBOUW
NIV 4 BOL Je werkt bij een
baggerbedrijf en zorgt dat de
installaties aan boord van het
schip in topconditie zijn.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR NIV 2 BBL Je rijdt met een vrachtwagen, trailer, tankwagen of een wagen met een container erop. Je
zorgt dat de lading op de juiste bestemming terechtkomt.

PLANNER WEGTRANSPORT NIV 3 BBL Je bent verantwoordelijk
voor de planning van het wegtransport. Je stelt ritten en routes
samen aan de hand van transportopdrachten en maakt deel uit van
een team.

Je vindt nog meer opleidingen transport, scheepvaart en logistiek op bekijkjetoekomstnu.nl
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Ben je klantvriendelijk,
servicegericht en
ondernemend?
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Uiterlijke
verzorging

Spiegeltje spiegeltje..

Bij uiterlijke verzorging draait alles om het
uiterlijk van mensen. Niet alleen het mooier
maken van mensen maar ook het verzorgen
komt uitgebreid aan bod. Het is belangrijk
goed op de hoogte te zijn van de laatste trends
op verzorgingsgebied. Ben je sociaal, creatief
en houd je van uiterlijke verzorging? Werk je
nauwkeurig en stel je de wensen van de klant
centraal? Kies dan een opleiding op het gebied
van uiterlijke verzorging.

Als je kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bent,
is het resultaat van jouw werk direct zichtbaar. In de
spiegel ziet jouw klant meteen wat je hebt gedaan.
Naast een vakkundige behandeling zorg je ervoor dat
jouw klant zich welkom en verzorgd voelt.

Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Zorg en welzijn
Economie en ondernemen

KAPPER NIV 2 BOL/BBL Je leert allerlei kniptechnieken en kunt
ook permanenten, kleuren en advies geven over haarproducten. Je
maakt afspraken, ontvangt klanten en adviseert ze over haarverzorging.

Deze opleidingen kun je volgen bij:

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

hair-point.nl
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ALLROUND SCHOONHEIDSSPECIALIST NIV 4 BOL Je geeft
gezichtsbehandelingen, massages en adviseert over make-up en
schoonheidsproducten. Je kunt als zelfstandige werken maar ook bij
een schoonheidssalon of wellness-center in dienst komen.
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Veiligheid
en sport

Geen gevaar

Bij veiligheid krijg je te maken met de beveiliging
van personen en gebouwen en draag je een
steentje bij aan een veilige maatschappij. Bij
sport begeleid je individuen of groepen in een
fitnesscentrum of bij een sportvereniging. Ben
je sportief, dienstverlenend en kun je goed met
mensen omgaan? Dan past een opleiding in de
beveiliging of sportwereld echt bij jou.

De beveiligingsbranche is een veelzijdige bedrijfstak.
Je hebt geduld en bent in staat uit te leggen waarom
bepaalde beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Er is
steeds meer werk in de beveiliging en er zijn allerlei
specialisaties mogelijk. Ben je servicegericht en
kun je goed omgaan met mensen? Kies dan voor de
beveiliging.
Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Zorg en welzijn
Dienstverlening en producten
Deze opleidingen kun je volgen bij:

BEVEILIGER NIV 2 BOL Je voorkomt dat in openbare gebouwen
en bij evenementen onveilige situaties ontstaan. Als het nodig is,
spreek je iemand aan op zijn gedrag. Je verleent ook eerste hulp. Je
bent alert en geduldig.

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl
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AANKOMEND ONDEROFFICIER GRONDOPTREDEN NIV 3 BOL Je wordt
voorbereid op een baan bij
Defensie en bent betrokken
bij militaire operaties.
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HANDHAVER TOEZICHT
EN VEILIGHEID NIV 3 BOL
Je hebt overwicht en bent
niet bang. Je spoort strafbare
feiten op en grijpt in. Hiervoor
heb je een bevoegdheid.

Kun je
organiseren,
verantwoordelijk
heid nemen en
begeleiden?

In beweging
Je bent bezig mensen professioneel te trainen en
te begeleiden. Les- en leidinggeven aan jong en oud
staat centraal. Ben je een sportfanaat en kun je goed
organiseren? Ben je in staat mensen te motiveren en
verantwoordelijkheid te dragen? Kies dan voor een
opleiding Sport en bewegen.

Voorbeeld van opleidingen

MEDEWERKER SPORT EN RECREATIE NIV 2 BOL Je helpt bij
sporttrainingen, wedstrijden en sportieve evenementen. Je laat
mensen bewegen en helpt ze bij het verbeteren van hun techniek. Je
werkt bij een sportvereniging, fitnesscentrum of vakantiepark.

SPORT- EN BEWEGINGSLEIDER NIV 3 BOL Je probeert mensen
aan het sporten te krijgen en organiseert sportevenementen en
wedstrijden. Je coacht ook atleten of mensen met een lichamelijke
handicap.

Je vindt nog meer opleidingen veiligheid en sport op bekijkjetoekomstnu.nl
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Voedsel, natuur
en leefomgeving
Binnen het domein Voedsel, natuur en
leefomgeving kun je veel kanten op. Denk aan
dieren verzorgen, werken in de tuinbouw en de
groene handel. Of aan vormgeving met bloemen
en het inrichten van onze steden en groene
gebieden. Ben je praktisch ingesteld, zorgvuldig
en klantgericht? Voel je je betrokken bij de zorg
voor mens, plant en dier? Dan is een opleiding in
de groene sector echt iets voor jou.

Dieren verzorgen
Ben je een echte dierenvriend en vind je het leuk
om met allerlei dieren te werken? Kies dan voor een
opleiding in de dierverzorging. Je leert alles over de
dagelijkse verzorging, het voeren en de gezondheid
van dieren. Je kunt ook voor paardenhouderij of
paardensport kiezen. Of de medische kant opgaan en
bij een dierenarts gaan werken.
Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Groen
Economie en ondernemen
Dienstverlening en producten
Zorg en welzijn
Deze opleidingen kun je volgen bij:

lentiz.nl

yuverta.nl
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Pagina 85

DIERENARTSASSISTENT PARAVETERINAIR NIV 4 BOL Je hebt
kennis over zieke en gezonde dieren en over geneesmiddelen. Je assisteert de dierenarts en mag onder toezicht medische handelingen
uitvoeren. Bijvoorbeeld bloed prikken of een infuus aanleggen.

MEDEWERKER DIERVERZORGING NIV 2 BOL/BBL Je verzorgt
paarden, honden, katten en andere huisdieren. Je maakt hun leefruimte schoon en geeft ze voeding. Je kijkt goed naar hun gedrag
om te bepalen of ze wel gezond zijn.
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Groene omgeving

Bloemen en design

Onze steden staan vol met gebouwen en worden
doorkruist met wegen. Tegelijkertijd hebben we
behoefte aan een groene, gezonde en veilige
leefomgeving. Hoveniers, tuinontwerpers en andere
groenspecialisten bedenken en realiseren groene
oplossingen.

Heb je groene vingers en ben je creatief? Ben je
geïnteresseerd in styling, decoratie en inrichting?
Dan is een opleiding in de richting natuurlijke
vormgeving vast iets voor jou. Je volgt de trends en
leert ook hoe je jouw creaties kunt presenteren en
verkopen.

Voorbeelden van opleidingen

Voorbeelden van opleidingen

VAKBEKWAAM HOVENIER NIV 3 BOL/BBL Je beplant tuinen en

MEDEWERKER BLOEM, GROEN EN STYLING NIV 2 BOL/BBL

parken met allerlei soorten planten, struiken en bomen. Je weet ook
hoe je een terrein betegelt en de afwatering aanlegt. Je werkt in
een team of zelfstandig bij een hoveniersbedrijf.

Je verzorgt en verkoopt bloemen en planten en maakt op bestelling bloemstukken, boeketten en kransen. Je kunt goed met klanten
omgaan en luistert naar hun wensen.

OPZICHTER/UITVOERDER GROENE RUIMTE NIV 4 BOL/BBL Je

VAKEXPERT BLOEM, GROEN EN STYLING NIV 4 BOL/BBL Je
hebt een eigen bloemenspeciaalzaak en speelt in op de nieuwste
trends en ontwikkelingen. Je zorgt voor de in- en verkoop van producten en voor de financiële administratie.

legt tuinen, plantsoenen en natuurterreinen aan en zorgt voor het
onderhoud. Je hebt de leiding en zorgt dat alles goed georganiseerd
wordt.

Je vindt nog meer opleidingen voedsel, natuur en leefomgeving op bekijkjetoekomstnu.nl
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Produceren en verkopen
Bloemen, planten, groente en fruit worden in kassen
of buiten gekweekt. Sommige producten gaan
voor verwerking naar de voedingsindustrie. Alles
wordt verkocht via de groothandel, de veiling of
exportbedrijven. Er zijn veel nieuwe (technische)
ontwikkelingen in de tuinbouw, voedingsindustrie en
(groene) handel. Dus je hoeft je niet te vervelen!
Voorbeelden van opleidingen

VAKEXPERT TEELT EN GROENE TECHNOLOGIE (GREEN TEC/
HORTI TECHNICS) NIV 4 BOL Je leert over duurzame technieken
en hoe je automatisering en robotisering kunt toepassen in de teelt,
handel, verkoop en logistiek.
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VAKEXPERT VOEDING EN
TECHNOLOGIE (FOOD)
NIV 4 BOL Je leert alles

MEDEWERKER AGROHANDEL EN LOGISTIEK NIV 2
BOL/BBL Je zorgt voor het

over de ingrediënten en de
kwaliteit van voedsel en een
gezond voedingspatroon.

lossen, controleren en verzenden van bloemen, planten,
groenten en fruit.
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Ben je
gedreven en
ondernemend en
kun je instructies
opvolgen?

Ontwikkeling van kinderen

Zorg en welzijn
In de zorg krijg je te maken met de
verpleging of verzorging van mensen. Kies je
voor de welzijnskant, dan werk je met specifieke
doelgroepen zoals kinderen, jongeren, ouderen
of gehandicapten. Kun je goed omgaan met
mensen? Ben je praktisch en flexibel en vind je
het leuk om samen te werken? Dan is zorg en
welzijn vast iets voor jou.

Of het nu gaat om baby’s of om pubers: jij voelt
je betrokken bij hun leefwereld. Je ziet wat hun
kwaliteiten zijn en helpt ze zich met de ontwikkeling
naar zelfstandigheid. Afhankelijk van de opleiding
die je kiest, ga je aan de slag in de kinderopvang,
buitenschoolse opvang, het basisonderwijs of de
jeugdhulpverlening.
Voorbeelden van opleidingen

Past goed bij vmbo-profiel:
Zorg en welzijn
Dienstverlening en producten
Deze opleidingen kun je volgen bij:
ONDERWIJSASSISTENT NIV 4 BOL Je helpt de leerkracht bij zijn
rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

albeda.nl
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werk en begeleidt (groepjes) leerlingen op een school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs. Met deze
opleiding kun je doorstromen naar de PABO.

PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG NIV 3 BOL Je
verzorgt de opvang van baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande
kinderen. Je stemt de activiteiten af op de ontwikkelingsfase van
het kind. Je hebt ook gesprekken met ouders of verzorgers.

79

Mensen helpen
Je vindt het leuk om mensen te begeleiden en
activiteiten te organiseren. Je wilt mensen zo
zelfstandig mogelijk laten functioneren in hun eigen
omgeving en als lid van de samenleving. Je geeft hulp
bij persoonlijke verzorging, wonen, dagbesteding en
vrije tijd.

Voorbeelden van opleidingen

PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG NIV 4
BOL/BBL Je b egeleidt mensen van alle leeftijden met lichamelijke,
verstandelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Je helpt
ze zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren.

BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN NIV 3 BOL/BBL Je
ondersteunt ouderen met dementie, dak-en thuislozen of verslaafden in hun dagelijks leven. Je helpt bij de persoonlijke verzorging en
draagt bij aan de verbetering van hun welzijn.
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SOCIAAL WERK NIV 4 BOL Je helpt mensen die hun weg in de
maatschappij niet goed kunnen vinden. Je activeert en motiveert ze,
zodat hun leefsituatie prettiger wordt. Daarbij maak je gebruik van
gesprekstechnieken en activiteiten zoals sport en muziek.

AGOGISCH MEDEWERKER GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
NIV 4 BOL Je biedt ondersteuning aan mensen met psychische
problemen, stoornissen of een verslaving. Je voert gesprekken en
helpt ze weer terug te keren in de maatschappij.

Ziek en gezond
Als je in de zorg werkt, zijn het de mensen die je
werk afwisselend en boeiend maken. Je hebt veel
verschillende taken en bent hulpvaardig ingesteld.
Ben je in staat je in te leven in de patiënt/cliënt en
ga je respectvol om met zorgvragers? Dan ben je
geschikt voor een opleiding in de (gezondheids)zorg.

Voorbeelden van opleidingen

HELPENDE ZORG EN WELZIJN NIV 2 BOL/BBL Je ondersteunt
mensen die zorg en begeleiding nodig hebben, zodat ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Je helpt met eten, drinken, wassen
en aankleden. Je werkt bij mensen thuis of in een instelling.

VERZORGENDE IG NIV 3 BOL/BBL Je helpt ouderen, gehandicap-

MBO-VERPLEEGKUNDIGE NIV 4 BOL/BBL Je verzorgt en
verpleegt mensen die door ziekte, ouderdom of een beperking specialistische hulp of verzorging nodig hebben. Je werkt zelfstandig en
bent medeverantwoordelijk voor het opstellen van zorgplannen.

VITALITEITSBEGELEIDER NIV 3 BOL/BBL Je ondersteunt ouderen
en mensen met een handicap of chronische aandoening met een
combinatie van zorg, welzijn en bewegen. Je stimuleert ze om (weer)
in beweging te komen en deel te nemen aan activiteiten.

ten, chronisch zieken of mensen met psychiatrische problematiek.
Je biedt ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, helpt in de
huishouding en stimuleert ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Je vindt nog meer opleidingen zorg en welzijn op bekijkjetoekomstnu.nl
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Welke mbo-scholen zijn er?

Welke mbo-scholen zijn er?
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ROC Mondriaan

mboRijnland

Den Haag | Delft | Leiden | Naaldwijk

Leidschendam-Voorburg | Leiden | Zoetermeer

Studie Info Punt
Waldorpstraat 41, Den Haag
Telefoon 088 - 666 2000

Alle gebouwen van mboRijnland hebben een
Onderwijs Servicecentrum.
Algemeen telefoonnummer: 088 – 222 17 77

 loopbaancentrum@rocmondriaan.nl

 info@mborijnland.nl

rocmondriaan
@rocmondriaan
ROCMondriaan
rocmondriaan

mborijnland
@mborijnland
mborijnland

rocmondriaan.nl

mborijnland.nl

Economie Facilitair Horeca ICT Mode

Bakkerij & Horeca Economie Facilitaire

Musical Retail en Logistiek Onderwijs

dienstverlening Gezondheidszorg

Sport en B
 ewegen Techniek Toerisme en

Middelbaar Laboratoriumonderwijs Orde &

Recreatie Uiterlijke verzorging Veiligheid

Veiligheid Sport & Bewegen Techniek & ICT

Welzijn Zorg Entree

Toerisme & Recreatie Servicemedewerker
Uiterlijke verzorging Welzijn Entree
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Lentiz
Naaldwijk | Maasland
Bel of bezoek één van de scholen van Lentiz
010 – 434 99 25
 info@lentiz.nl

Lentiz
Lentiz onderwijsgroep
Lentiz_onderwijsgroep

Yuverta
Rijswijk
Bel of bezoek één van de scholen van Yuverta
(voorheen Wellant mbo).
070 - 390 40 10 (Rijswijk)
 pr.mbo.rijswijk@yuverta.nl

yuverta
yuverta
yuverta

lentiz.nl/mbo

yuverta.nl

Grafisch Lyceum
Rotterdam

Hout- en
Meubileringscollege

Rotterdam

Rotterdam

Heer Bokelweg 255, Rotterdam
088 – 200 15 00

Erasmuspad 10, Rotterdam
010 – 285 55 55

 info@glr.nl

 info@hmcollege.nl

Grafisch Lyceum Rotterdam
@GLR_tweets
Grafisch Lyceum Rotterdam
grafisch_lyceum_rotterdam

glr.nl

hmcmbovakschool
@hmcmbovakschool
hmcmbovakschool
hmcmbovakschool

hmcollege.nl
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Leidse
instrumentmakers
School
Leiden
Einsteinweg 61, Leiden
071 – 568 11 68
 info@lis.nl

leidseinstrumentmakersschool
@LiS_MBO
leidseinstrumentmakersschool

Hoofddorp
Opaallaan 25, Hoofddorp
Diamantlaan 29, Hoofddorp
023 – 569 36 00
 mbocollegeairport@rocva.nl

Mbocollegeairporthoofddorp
@AirportCollege
mbo_college_airport
MBO College Airport Hoofddorp

lis.nl

mbocollegeairport.nl

STC mbo college

SVO
vakopleiding food

Rotterdam | Katwijk

Rijswijk

Bel of ga op bezoek bij
het STC mbo college
010 – 448 64 44

Diepenhorstlaan 3, Rijswijk
030 - 2758181

 voorlichting@stc-r.nl

STCGroupNL
stcgroupnl

mbo-stc.nl
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SVORijswijk
SVO_Opleidingen
SVO vakopleiding food
svovakopleiding_food
mbogenerationfood

svo.nl

Techniek College
Rotterdam

Albeda

Rotterdam

Rotterdam

Techniek Info Punt
Jan Ligthartstraat 250, Rotterdam
088 945 45 00

Studie info punt
Rosestraat 1101, Rotterdam
010 – 290 10 20

 techniekinfopunt@tcrmbo.nl

 albeda@albeda.nl

Techniek College Rotterdam
Techniek College Rotterdam
Techniek College Rotterdam
techniekcollegerotterdam

Albeda
@Albeda
albedambo

techniekcollegerotterdam.nl

albeda.nl

Zadkine

Kronenburgh
MEAO College

Rotterdam

Den Haag

Zadkine Studiekeuzecentrum
Benthemplein 15, Rotterdam
088 - 945 38 88

kronenburgh.nl

 studiekeuzecentrum@zadkine.nl

Kappersacademie
Hair Point

zadkine
@zadkine
zadkinembo

Den Haag

zadkine.nl

hair-point.nl
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Mbo Open Dagen 2021/2022
Oktober 2021

Za 29

Kronenburgh MEAO College

11.30 - 14.00

Di 12

ROC Mondriaan Leeghwaterplein/Tinwerf

16.00 - 20.00

Za 29

Zadkine

10.00 - 14.00

Do 14

MBO College Airport alleen online

16.00 - 20.00

Februari 2022

Di 26

Techniek College Rotterdam

15.00 - 20.00

Di 1

ROC Mondriaan

15.00 - 20.00

Za 30

Leidse instrumentmakers School

09.00 - 13.00

Vr 4

STC mbo college

16.00 - 20.30

Za 5

STC mbo college

10.00 - 14.00

November 2021
Ma 1

mboRijnland ook online

18.00 - 21.00

Za 5

mboRijnland

10.00 - 14.00

Wo 3

SVO vakopleiding food

18.00 - 20.00

Di 22

Techniek College Rotterdam online

15.00 - 22.00

Wo 3

Zadkine

15.00 - 18.00

Maart 2022

Do 4

Zadkine

16.00 - 20.00

Di 8

Techniek College Rotterdam

15.00 - 20.00

Za 6

Grafisch Lyceum Rotterdam

10.00 - 15.00

Do 10

Hout- en Meubileringscollege

15.00 - 19.00

Di 9

ROC Mondriaan

15.00 - 20.00

Do 10

Kappersacademie Hair Point

18.30 - 21.00

Do 11

Albeda

15.00 - 20.00

Do 10

Lentiz I MBO Westland

16.00 - 18.00

Vrij 12

Albeda

15.00 - 20.00

Za 12

Leidse instrumentmakers School

09.00 - 13.00

Vrij 12

Yuverta Rijswijk/Rotterdam (voorheen Wellant)

16.00 - 20.00

Di 15

Lentiz I MBO Maasland

18.00 - 21.00

Za 13

Hout- en Meubileringscollege

10.00 - 14.00

Di 15

ROC Mondriaan

15.00 - 20.00

Vrij 19

MBO College Airport

16.00 - 20.00

Di 15

Zadkine

15.00 - 18.00

Za 20

MBO College Airport

10.00 - 14.00

15 t/m 18 STC mbo college check mbo-stc.nl voor locaties 16.00 - 20.30

16.00 - 20.00

Wo 24 Lentiz I MBO Maasland en MBO Westland

Wo 16 Zadkine

16.00 - 20.00

December 2021

Do 17

Albeda

15.00 - 20.00

9 t/m 11 STC mbo college check mbo-stc.nl voor locaties en tijden			

Vrij 18

Albeda

15.00 - 20.00

Januari 2022

Di 22

Lentiz I MBO Westland

16.00 - 18.00

Techniek College Rotterdam

15.00 - 17.00

Ma 10 mboRijnland online infomoment

16.00 - 18.00

Di 22

Do 13

16.00 - 20.00

Wo 23 SVO vakopleiding food

18.00 - 20.00

18.30 - 21.00

Do 24 MBO College Airport

16.00 - 20.00

18.00 - 21.00

Vrij 25 Yuverta Rijswijk/Rotterdam (voorheen Wellant)

16.00 - 20.00

Vrij 14

Leidse instrumentmakers School
Kappersacademie Hair Point

Vrij 14

Lentiz I MBO Maasland

Za 15

Kappersacademie Hair Point

11.00 - 15.00

April 2022

Za 15

Lentiz I MBO Maasland

10.00 - 12.00

Di 5

Techniek College Rotterdam online

15.00 - 17.00

Di 18

Techniek College Rotterdam

15.00 - 20.00

Di 12

ROC Mondriaan Leeghwaterplein/Tinwerf

16.00 - 20.00

Vrij 21

Hout- en Meubileringscollege

17.00 - 21.00

Wo 20 SVO vakopleiding food

18.00 - 20.00

Vrij 21

Techniek College Rotterdam

15.00 - 20.00

Do 21

16.00 - 20.00

Vrij 21

Albeda

15.00 - 20.00

Mei 2022

Za 22

Albeda

10.00 - 14.00

Di 10

Techniek College Rotterdam online

15.00 - 17.00

Za 22

Hout- en Meubileringscollege

10.00 - 14.00

Di 17

Techniek College Rotterdam

14.00 - 17.00

Za 22

Techniek College Rotterdam

10.00 - 14.00

Wo 26 SVO vakopleiding food

18.00 - 20.00

Do 27 Lentiz I MBO Westland

16.00 - 20.00

Do 27 MBO College Airport

16.00 - 20.00

Vrij 28 Yuverta Rijswijk/Rotterdam (voorheen Wellant)

16.00 - 20.00

Vrij 28 Zadkine

15.00 - 18.00

Za 29

10.00 - 15.00

Grafisch Lyceum Rotterdam

Yuverta Rijswijk/Rotterdam (voorheen Wellant)

13 en 14 d
Wor ld Foru

e ce m b e r

m The Hag

Check voor de
laatste info en
extra data altijd
vooraf de
websites van de
mbo-scholen.
Hier kun je ook
zien of de open
dag live of
online is.

Juni 2022
Ma 6

Zadkine Alleen vakschool Schoonhoven

10.00 - 17.00

Di 7

ROC Mondriaan Leeghwaterplein/Tinwerf

16.00 - 20.00

Wo 8

STC mbo college

16.00 - 20.30

Do 16

Techniek College Rotterdam

14.00 - 17.00

Wo 22 SVO vakopleiding food

18.00 - 20.00

ue

Kom
langs!

