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Welke vervolgopleiding kies ik na Panta Rhei?
Welke keuzes kan en moet ik maken in klas 4?
Welke mbo’s zijn er?
Hoe is het op het mbo geregeld?
 Hoe zit het met de leerplichtwet en de studiefinanciering?
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Geachte ouders/verzorgers,
Deze brochure bevat informatie die uw kind helpt een bewuste keus te
maken. Ook geeft deze brochure informatie over hoe u als ouder/verzorger
hem/haar hierbij kunt helpen.
De schrijfstijl is gericht op uw kind. Hebben u en/of uw kind na het lezen
van deze brochure vragen, bespreek deze dan met de mentor(en) van uw
zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de teamleiders en het docententeam van de bovenbouw,
Fatma Kökcü
LOB-coördinator
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1

LOB-programma en vervolgopleiding kiezen

Je zit in klas 3-vmbo of 4-vmbo van scholengemeenschap Panta Rhei. Het
vmbo bereid je voor op het mbo: middelbaar beroepsonderwijs. Op het mbo
leer je voor een beroep. Er zijn ongeveer 450 mbo-opleidingen. Tijd om na
te denken over wat je na het vmbo kunt en wilt gaan doen.
Om je te helpen bij het maken van een bewuste keus heeft Panta Rhei een
LOB-programma. Doel van het LOB-programma is dat jij onderzoekt wat je
eigen interesses, mogelijkheden en kwaliteiten zijn waardoor je uiteindelijk
bewust kiest voor een mbo-opleiding en je hiervoor aanmeldt.
Het LOB-programma is geen vak, maar een reeks opdrachten en
activiteiten die je uitvoert op school.
Om te komen tot een bewuste keuze doorloop je een aantal stappen.
Deze stappen zet je automatisch en vaak onbewust. Het LOB-gesprek en de
reflectie-opdrachten zorgen ervoor dat je je meer bewust wordt van de
koers die je gaat varen richting de toekomst.

Stap 1: Nadenken over jezelf
Stap 2: Orienteren
Stap 3: Verdiepen
Stap 4: Beslissen

Stap 1: Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat vind ik belangrijk? In welke
omgeving wil ik werken? Waar ben ik trots op? Van welke opdracht werd ik
enthousiast? Wat doe ik liever niet en waarom? Waar wil ik (nog) beter in
worden? Wie kan mij erbij helpen? Waar kreeg ik laatst een complimentje
voor?
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Stap 2: Door je te orienteren, krijg je een beeld over een beroep en opleiding.
De meeste leerlingen willen zich eerst orienteren. Er zijn ook leerlingen die al
weten welke mbo-opleiding ze willen gaan doen. Vragen hierbij zijn: Welke
mbo’s zijn er en waar zijn deze mbo’s? Wil ik naar een ‘grote’ of ‘kleine’ mboschool? Welke mbo-opleidingen interresseren mij en maken mij nieuwsgierig?
Hoe ziet het onderwijs op het mbo er uit? Welke beroepen spreken mij wel of
niet aan? Wat zijn de toelatingseisen en voldoe ik hieraan?
Stap 3: Na het orienteren, komt een moment dat je je wilt verdiepen in één of
twee opleidingen. De beste manier om je te verdiepen is om de Open Dagen te
bezoeken. Vragen hierbij zijn: Welke mbo-opleiding(en) vind ik leuk? Welke
mbo-scholen bieden deze opleidingen aan en welke mbo-school lijkt mij leuk?
Wat leer je op deze opleiding? Welke vaardigheden en talenten zijn nodig voor
deze mbo-opleiding? Hoeveel jaar duurt deze opleiding? Wat kun je er later
mee worden? Wat zijn de baangaranties voor deze opleiding? Wanneer is de
Open Dag van deze mbo’s? Met wie ga ik naar deze Open Dagen? Welke
vragen ga ik stellen tijdens de Open Dag of waar ga ik naar kijken?
Stap 4: Ten slotte ga je kiezen welke opleiding het beste bij je past en je
aanmelden voor deze opleiding vóór 1 april 2019.
Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe meld ik mij aan voor deze opleiding? Wat
heb ik hiervoor nodig (BSN-nummer?)? Wanneer, waar en hoe laat is mijn
intakegesprek? Wat ga ik zeggen tijdens mijn intakegesprek en moet ik iets
meenemen voor de intake?

Het LOB-programma van de bovenbouw bestaat uit:
Klas 3
 Opdrachten beroepsgerichte
programma’s
 Opdrachten en activiteiten in
DeDecaan.net
 Stage
 Bezoekdag mbo
 LOB–gesprekken
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2

Aanmelden vervolgopleiding

2.1 Wat speelt een rol bij het maken van een keus voor een
vervolgopleiding?
•
•
•
•
•

Je eigen wens voor nu en de nabije toekomst;
Je eigen interesse, mogelijkheden, kwaliteiten en/of talenten;
Arbeidsmarktgarantie;
Advies van je mentoren, vakdocent, ouders, kennissen
Je vmbo-diploma; de leerweg.

2.2

Wet vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht mbo

De overheid heeft vorig schooljaar bedacht dat de leerlingen die zich willen
aanmelden voor een mbo-opleiding dit uiterlijk op 1 april moeten doen.
De leerlingen die zich na 1 april aanmelden, lopen de kans om niet
toegelaten te worden bij hun eerste voorkeursschool en/of -opleiding.
Hiernaast mogen de mbo-scholen, bij een overaanmelding voor een mboopleiding, leerlingen selecteren. Bij de selectie hebben de leerlingen die
voldoen aan de volgende aandachtspunten voorrang:
 De leerling heeft zich vóór 1 april aangemeld voor de mbo-opleiding;
 De leerling voldoet aan de toelingseisen (voldoet aan gewenste vmboleerweg, eventueel vakkenpakket en/of andere speciale eisen);
 De leerling heeft medewerking getoond tijdens de intakeprocedure
(verschijnt op intakegesprek, doet auditie en levert formulieren tijdig in).
Een vmbo-leerling kan/mag een studiekeuzeadvies krijgen van de mboschool tijdens de intakeperiode. Dit advies in zeer enkele gevallen bindend.
Een voordeel kan zijn, dat mocht je twijfelen aan je keus, jij het mbo om
hulp kan vragen. Een nadeel kan zijn dat je wordt afgewezen voor een
opleiding. Het idee achter deze regel is, dat het mbo ook jou helpt en
begeleidt bij het maken van een bewuste keus, mits jij wel medewerking
toont tijdens de intakeprocedure.
Tot slot hebben de mbo’s het recht om je af te wijzen voor een mboopleiding als je zonder tegenbericht twee keer niet verschijnt op een
intake.
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2.3

Hoe meld ik mij aan?

Heb je een keus gemaakt voor een mbo–opleiding dan kun je via de
website van de desbetreffende mbo-school je aanmelden. Bij het
aanmelden via de website heb je een BSN-nummer nodig. Na enkele weken
ontvang je van de mbo-school een uitnodiging voor een intake en/of
kennismakingsgesprek. Elke mbo-school en/of mbo-opleiding heeft zijn
eigen manier van communicatie met ouders/verzorgers en aanstaande
leerlingen (per email, via Whatsapp, SMS of via een profielacount).
Kortom, in ons huidige digitale tijdperk zijn en veel alternatieven. Vraag
hiernaar tijdens het intake en/of kennismakingsgesprek.
Bij sommige opleidingen bestaat de intake naast een persoonlijk gesprek
ook uit het uitvoeren van een opdracht. Denk bijvoorbeeld aan een
sporttest, het maken van ontwerp of het opnemen van een demo (meestal
bij creatieve opleidingen).
Idee



Bereid je intake goed voor en zorg dat je deze niet mist. Mocht je deze
missen om wat voor reden dan ook, neem snel contact op met de
desbetreffende mbo voor het maken van een nieuwe afspraak.
Vragen die je erbij kunnen helpen zijn: Hoe ga ik mij voorstellen? Moet ik
letten op mijn taalgebruik? Is het verstandig om er verzorgd eruit te zien?
Kan ik mijn mentor of docent vragen om tips? Welke vragen wil ik stellen
tijdens de intake (wat wil en moet ik weten)?
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3

Mbo: welke niveaus zijn er?

Het vmbo en het mbo werken in vier verschillende niveaus. Op het vmbo
worden deze leerwegen genoemd.
Scholengemeenschap Panta Rhei kent drie leerwegen:
 Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
 Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
 Kader-gemengde leerweg (KGL) en Mavo (TL)
Het mbo kent vier niveaus:
 mbo- niveau 1: entree-opleiding
 mbo- niveau 2: basisberoepsopleiding
 mbo- niveau 3: vakopleiding
 mbo- niveau 4: middenkaderopleiding
3.1

MBO-niveau 1: Entree-opleiding (opleidingsduur ½ tot 1 jaar)

MBO-niveau 1 oftewel de entree-opleiding leidt op voor beroepen waarin je
onder toezicht eenvoudige werkzaamheden doet. Zoals bouwplaatsassistent, zorghulp, horeca-assistent.
Algemene toelatingseisen:
 Met een vmbo-BBL-diploma (maakt niet uit welke sector )
 Als je 16 jaar bent en geen vmbo-diploma hebt
Met een mbo–niveau 1 (Entree-opleiding) diploma kun je verder naar mbo–
niveau 2.
3.2

MBO-niveau 2 (opleidingsduur 2 jaar)

MBO-niveau 2 is een basisberoepsopleiding en leidt op voor beroepen
waarin je uitvoerende werkzaamheden doet. Zoals receptionist, beveiliger,
jongerenwerker.
Algemene toelatingseisen:
 Met een vmbo-BBL diploma
 Met een mbo–niveau 1 diploma / diploma Entree-opleiding
Met een diploma mbo–niveau 2 kun je gaan werken of verder leren op mboniveau 3.
Van vmbo naar mbo 2018-2019,
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3.3

MBO–niveau 3 (opleidingsduur 3 jaar)

MBO–niveau 3 is een vakopleiding en je leert hier de werkzaamheden uit je
vakgebied zelfstandig uit te voeren. Zoals kapper, zelfstandig werkende
kok, juridisch secretaresse.
Je wordt toegelaten:
 Met een diploma vmbo- KBL, GL of TL
 Met een diploma mbo–niveau 2
Met een diploma mbo–niveau 3 kun je werker of verder leren op mbo–
niveau 4.
3.4

MBO–niveau 4 (opleidingsduur 3 jaar)

MBO-niveau 4 is een middenkaderopleiding. Je leert dan niet alleen het vak,
maar je leert ook verantwoordelijkheid te dragen over het werk van
anderen. In sommige vakgebieden kun je na niveau 3 ook kiezen voor een
‘specialisten-opleiding’. Daarmee ga je niet voor die brede, leidinggevende
taak, maar richt je je juist op een specifiek onderdeel. Een voorbeeld:
binnen mbo domein Horeca en Bakkerij is leidinggevende keuken een
brede middenkaderopleiding, en patissier een specialistenopleiding.
Je wordt toegelaten:
 Met een diploma vmbo KBL, GL of TL
 Met een diploma mbo-niveau 3
 Met een overgangsbewijs van havo-3 naar havo-4
Met een diploma MBO-niveau 4 kun je naar het hbo (hoger
beroepsonderwijs).
Idee



Wil je meer informatie over verder leren na het behalen van je MBO–
niveau 4 opleiding, stel dan vragen tijdens de Scholenmarkt, een Open Dag
van de mbo-school of neem direct contact op met de mbo-school.
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4 BOL of BBL: naar school of leren en
werken?
De meeste mbo-opleidingen kun je volgen op twee manieren: BOL of BBL.
4.1

BOL

Ga je graag naar school en wil je dit combineren met stagelopen, kies je
voor de BOL: de Beroeps Opleidende Leerweg. Bij de BOL ga je de hele
week naar school en loop je regelmatig stage.
4.2

BBL

Ga je liever meteen werken en zo min mogelijk naar school, kies je voor de
BBL: de Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij de BBL ben je aan het werk
en ga je ongeveer één dag per week naar school. Sommige opleidingen
worden alleen aangeboden als BBL, want sommige beroepen kun je alleen
in de praktijk leren in een erkend leerbedrijf.
Wil je een BBL-opleiding doen, dan moet je zelf werk zoeken in een erkend
en aanverwant leerbedrijf. Als je van het leerbedrijf een hoge vergoeding
krijgt voor je werk, dan is het mogelijk dat je geen recht hebt op
studiefinanciering. Houd er rekening mee dat studiefinanciering geldt vanaf
18 jaar.
4.3

Hoe kom je aan werk voor de BBL-opleiding?

Je moet een baan vinden bij een erkend leerbedrijf. Zo’n bedrijf heeft
mensen in dienst die opgeleid zijn om jou het vak te leren. Op
www.stagemarkt.nl vind je per gemeente en per vakgebied een lijst van
erkende leerbedrijven.
Idee 
Vraag ook in je eigen netwerk van vrienden, familie, kennissen en/of aan
docenten op Panta Rhei of zij iemand kennen die een erkend leerbedrijf
heeft binnen het vakgebied waarvoor je wilt leren.
Of pak de telefoon en neem contact op met je stagebedrijf van klas 3 en
vraag hen of zij een tip voor je hebben.
Sommige mbo-opleidingen kunnen je ook helpen bij het vinden van een
leerbedrijf. Vraag om hulp tijdens het intakegesprek en/of
kennismakingsgesprek
Van vmbo naar mbo 2018-2019,
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5

Leerplicht en financiën

5.1

Kwalificatieplicht

Als je ouder bent dan 16 jaar en je hebt nog geen diploma op mbo-niveau 2
gehaald, moet je nog een opleiding volgen. Dit is zo geregeld in de wet.
Leerplichtig ben je sowieso tot aan het einde van het schooljaar waarin je
16 wordt. Hierna geldt de kwalificatieplicht. Dat betekent dat je een
startkwalificatie moet halen. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau
2 of hoger. Tot je zo’n diploma hebt, moet je minstens één of twee dagen
naar school. Na het behalen van een vmbo-diploma stap je dus over naar
een havo- of mbo-opleiding. Om een goede baan te vinden heb je
minstens een mbo-niveau 2 diploma nodig.
5.2

Afwezigheid

Als je regelmatig afwezig bent of als je stopt met je opleiding voordat je
een mbo-niveau 2 diploma (of hoger) hebt, moet je school dit melden aan
de leerplichtambtenaar. De school is wettelijk verplicht om dit te doen. De
leerplichtambtenaar neemt dan contact op met jou en je ouders om te
onderzoeken waarom je niet meer naar school gaat. Of waarom je zo vaak
afwezig bent. Misschien vinden jullie samen een oplossing, zodat je weer
naar school kan. Maar als je je niet houdt aan de afspraken, kan dat
juridische gevolgen hebben.
Voor meer informatie kun je kijken op
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/
5.3

Financiën

Onder bepaalde omstandigheden krijg je studiefinanciering of een
tegemoetkoming ouders.
 BOL en jonger dan 18 jaar
Volg je voltijds de BOL en ben je jonger dan 18 jaar? Dan kunnen je ouders
of verzorgers een ‘tegemoetkoming ouders’ aanvragen. Of zij de
tegemoetkoming krijgen, hangt af van hun inkomen.
Voor meer informatie kun je terrecht bij:
https://www.nibud.nl/consumenten/tegemoetkomingen-in-schoolkosten/
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Sinds vorig schooljaar kan je ook een studentenreisproduct, vroeger bekend
als ov-jaarkaart, aanvragen als je een voltijdse mbo-opleiding gaat volgen.
Hiermee reis je gratis of met korting met trein, tram, bus en metro.
Voor meer informatie kun je terrecht bij;
https://duo.nl/studentenreisproduct-voor-mbo-ers-jonger-dan-18/index.jsp
 BOL en 18 jaar of ouder
Ben je 18 jaar of ouder en volg je voltijds de BOL? Dan heb je recht op
studiefinanciering beroepsonderwijs. Hier hoort uiteraard ook weer het
studentenreisproduct bij. Of je naast je basisbeurs ook recht hebt op
aanvullende studiefinanciering, hangt af van het inkomen van je ouders. Je
kunt drie maanden voordat je 18 wordt studiefinanciering aanvragen.
Voor aanvraag en meer informatie:
https://duo.nl/particulieren/mbo-er/studiefinanciering/weten-hoe-hetwerkt.asp
 BBL
Volg je de BBL dan krijg je een vergoeding voor je werk. Wettelijk is dit een
salaris. De hoogte hiervan is bepalend bij het wel/niet krijgen van een
studiefinanciering, en hoeveel.
5.4

Wat verandert er als je 18 wordt?

Op je 18e ben je volgens de wet ‘volwassen’ en mag je stemmen. Vanaf dat
moment veranderen een paar dingen. Hieronder een opsomming van
zaken.
 Studiefinanciering en studentenreisproduct
Volg je voltijds de BOL dan heb je recht op studiefinanciering en op het
studentenreisproduct.
Voor meer informatie zie https://duo.nl/particulieren/mbo-er/default.asp
Aan je opleiding betalen 3 partijen mee: DUO, je ouders en jijzelf. DUO
zorgt voor de basisbeurs en het studentenreisproduct. Kunnen je ouders
niet meebetalen, dan kun je een aanvullende beurs aanvragen. Je kunt zelf
meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door bij DUO te
lenen.
Van vmbo naar mbo 2018-2019,
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Doe je een opleiding op niveau 1 of 2, dan zijn de basisbeurs en eventuele
aanvullende beurs altijd een gift. Dit betekent dat je geen geld hoeft terug
te betalen aan DUO.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan wordt de basisbeurs en
aanvullende beurs een gift als je je diploma binnen 10 jaar haalt, gerekend
vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je binnen 10 jaar geen diploma
op minimaal niveau 3, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je
aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs
over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.
 Kinderbijslag
Vanaf je 18e krijgen je ouders voor jou geen kinderbijslag meer.
 Ziektekostenverzekering en zorgtoeslag
Tot je 18e is de ziektekostenverzekering gratis. Vanaf je 18e verjaardag
moet je premie betalen. Heb je geen inkomen of een laag inkomen, dan
kun je zorgtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de
ziektekostenverzekering. Voor meer informatie, zie
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
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6

Handige websites

6.1 Opleidingen en beroepen
www.scholieren.nl
Hier kun je filmpjes bekijken van opleidingen en beroepen.
www.mbostad.nl
Site van de mbo-raad waar op een leuke virtuele manier informatie over
mbo-opleidingen te vinden is.
www.beroepenkrant.nl
Hier vind je alle beroepen van Nederland, welke opleiding je ervoor moet
volgen en wat je ermee kunt gaan verdienen.
www.opleidingenberoep.nl
Hier kun je testen welk beroep of welke opleiding bij je past. En je kunt
zoeken naar een opleiding, stage of leerbaan.
www.vaktoppers.nl
Met informatie over ambachtelijke beroepen en opleidingen.
www.lerenenwerken.nl
Met informatie over leren en werken en combinaties daarvan.
www.job-site.nl
Met informatie voor en door mbo-ers.
www.stagemarkt.nl
Je kunt hier zoeken naar een stage of een leerbedrijf. Vul wel eerst je regio
in, anders krijg je stageplekken in heel Nederland.
www.roc.nl
Met informatie over opleidingen na het mbo. En interessante verhalen van
doorstromers zelf.
www.jeugdloonwijzer.nl
Met informatie over salarissen: minimumloon, bruto-netto, vakantiewerk.
Doe de salarischeck en kijk van je kunt verdienen.
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6.2 De overheid
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/
Informatie over leerplicht en kwalificatieplicht: je moet naar school tot je
een mbo-2-diploma of hoger hebt.
www.amsterdam.nl/onderwijs
Informatie over scholen en onderwijs in Amsterdam
https://duo.nl/particulieren/mbo-er/
Informatie over studiefinanciering, studentenreisproduct, tegemoetkoming
ouders, onderwijskaart, lesgeld en meer.
www.overheid.nl
Informatie over alle soorten onderwijs, over toelatingseisen, vakanties,
leerplicht, kosten, kwaliteit en meer.
6.3

Tweedehands studieboeken

Studieboeken kun je nieuw kopen, maar ook tweedehands. Via google kun
je zoeken naar webshops in Nederlands.
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7

MBO-scholen en locaties

Op de volgende pagina’s vind je een overzicht van de mbo-scholen met
data van de Open Dagen voor dit schooljaar.
Wil je meer informatie over de mbo-school en/of -opleidingen? Ga dan naar
de websites van de desbetreffende mbo-school.
Overzicht van de mbo-scholen:








ROC van Amsterdam
ROC TOP
ROC Nova College
Mediacollege Amsterdam
Hout- en Meubileringcollege (HMC)
Wellantcollege
Overige mbo-scholen in de regio

7.1

ROC van Amsterdam

Website
www.rocva.nl
Locaties ROC van Amsterdam
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO
MBO

College
College
College
College
College
College
College
College
College

Airport, Opaallaan 25, Hoofddorp, 023-5693600
Amstelland, Maalderij 37, Amstelveen, 020-5791299
Centrum, Da Costastraat 36/38-60, Amsterdam, 020-5791600
Hilversum, Arena 301, Hilversum, 035-6892000
Noord, Gare du Nord 13, Amsterdam, 020-5797230
West, Laan van Spartaan 2, Amsterdam, 020-5797300
Westpoort, Tempelhofstraat 80, Amsterdam, 020-5791400
Zuid, Europaboulevard 13, Amsterdam, 020-5791800
Zuidoost, Fraijlemaborg 135, Amsterdam, 020-5791111

Open Dagen
MBO Colleges in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Hoofddorp:
Donderdag 13 november
16.00–20.00 uur
Zaterdag 26 januari
10.00-14.00 uur
Donderdag 14 maart
16.00- 20.00 uur
Van vmbo naar mbo 2018-2019,
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MBO College Hilversum
Dinsdag 16 oktober
Zaterdag 17 januari
7.2

16.00-20.00 uur
10.00-15.00 uur

ROC TOP

Website
www.roctop.nl
Locaties ROC TOP
Amsterdam Noord, Strekkerweg 51, 06 52517604
Amsterdam Noord, NDSM-straat 1, 020-6301900
Amsterdam Oost, Wibautstraat 135-139, 020-5681410
Amsterdam West, Bok de Korverweg 4, 020-5042400
Amsterdam West, Vlaardingenlaan 15, 020-5042400
Amsterdam Zuid, De Klencke 4, 020-4620100
Amsterdam Zuid, Dongestraat 8, 020-5708800
Amsterdam Zuid, Burgerweesheispad 54, 020-8912692
Almere, Filipijnenstraat 10, 036-5486120
Open Dag
Donderdag 29 november

16.00–20.00 uur

Meeloopdag
Donderdag 13 december

13.00-16.30 uur

7.3

ROC Nova College

Website
www.novacollege.nl
Locaties ROC Nova College - mbo
Beverwijk, Laurens Baecklaan 23, 023-5303000
Haarlem, Buitenrustlaan 9, 023-5302000
Haarlem, Drilsmaplein 14, 023-5302450
Haarlem, IJsbaanlaan 4F (Kennemer Sportcenter), 023-5302500
Haarlem, Ir. Lelyweg 45/47, 023-5302450
Haarlem, Nassaulaan 37, 023-5302450
Haarlem, Schipholweg 1, 023-5302000
Haarlem, Schoterstraat 4, 023-5302750
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Haarlem, Tetterodestraat 109, 023-5304400
Haarlem, Zijlweg 203, 023-5302200
Harlingen, Almenumerweg 1, 023-5302900
Hoofddorp, Bennebroekerweg 800, 023-5302500
Hoofddorp, Hoofdweg 724, 023-5302450
Hoofddorp, Hoofdweg 868, 023-5303200
Hoofddorp, Paxlaan 26, 023-5303200
IJmuiden, Kanaalstraat 7, 023-5302900
Open Dagen
Zaterdag 24 november
Zaterdag 26 november
Woensdag 6 februari
Zaterdag 9 februari

10.00-14.00
18.00-21.00
18.00-21.00
16.00-19.00

uur
uur
uur
uur

**
*
*
***

* = alle locaties behalve IJsbaanlaan 4F (CIOS, Sport & Bewegen)
** = alleen locatie IJsbaanlaan 4F (CIOS, Sport & Bewegen)
*** = alleen locatie Kanaalstraat 7 (Maritiem)
Locatie ROC Nova College – Vavo (volwassenonderwijs)
Amstelveen, Dr. Willem Dreesweg 6, 023-5304400
Informatiebijeenkomst
Woensdag 6 februari
7.4

18.00-21.00 uur

Mediacollege Amsterdam (vakschool)

Website
www.ma-web.nl
Locaties
Contactweg 36

Amsterdam

Open Dagen
Woensdag 16 januari
Woensdag 13 februari

15.00-20.30 uur
15.00-20.30 uur

7.5

020-8509500

Hout- en Meubileringscollege (vakschool)

Website
www.hmcollege.nl
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Locaties Hout- en Meubileringscollege (HMC)
Arlandaweg 173-175
Amsterdam
Erasmuspad 10
Rotterdam
Open Dagen
Zaterdag 10 november
Vrijdag 18 januari
Zaterdag 19 januari

020-6802820
010- 2855555

10.00–14.00 uur
17.00-21.00 uur
10.00–14.00 uur

Infodag
Donderdag 7 maart
13.00-17.00 uur
(mogelijkheid om lessen bij te wonen)
7.6

Wellantcollege (AOC)

Website
www.wellant.nl/wellant-mbo
Locaties Wellantcollege Amsterdam
Amsterdam, Archimedesplantsoen 87,020-6929060
Amsterdam, De Boelelaan 1109, 0297-324688
Aalsmeer, Linnaeuslaan 2, 0297-324688
Houten, Randhoeve 2, 030 - 637 70 24
Open Dagen
Vrijdag 16 november
Zaterdag 17 november

16.00-21.00 uur
10.00-14.00 uur

Orientatiedagen locatie Houten 14.00 – 16.00 uur
(geen inloop, aanmelden via de website)
Dinsdag 13 november
Woensdag 12 december
Donderdag 24 januari
Donderdag 7 maart
7.8 Overige mbo-scholen in de regio





Regio College: www.regiocollege.nl
ROC Horizon College: www.horizoncollege.nl
Nimeto: www.nimeto.nl
ROC Midden Nederland: www.rocmn.nl
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