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De LOB-lessen
Tijdens de LOB-lessen werkt uw/zoon dochter aan het maken van een loopbaandossier, 
waarin hij/zij door middel van verschillende activiteiten/opdrachten laat zien hoe hij/zij 
aan verschillende loopbaancompetenties werkt. Het loopbaandossier vormt een 
onderdeel van het PTA en moet dus verplicht worden afgerond. Het mbo kan er naar 
vragen bij de intake. 

 Waar ben ik goed in?

 Waar ligt mijn passie?

 Welke beroepen passen bij mij?

 Welke acties kan ik zelf ondernemen?

 Wie kan mij helpen?



Activiteiten
In het loopbaandossier reflecteert uw zoon/dochter op verschillende activiteiten die 
hij/zij gedurende dit jaar heeft uitgevoerd. Activiteiten die van waarde zijn voor het 
loopbaanproces. Denk bijvoorbeeld aan: 

 Bedrijfsbezoeken

 Beroepsstages

 Maatschappelijke stage

 Open dagen / meeloopdagen 

 Gastcolleges beroepsbeoefenaren



Loopbaangesprekken
Uw zoon/dochter voert dit schooljaar verschillende loopbaangesprekken met 
zijn/haar mentor of loopbaancoach. In deze gesprekken reflecteert uw 
zoon/dochter op waardevolle ervaringen en hier worden vervolgens 
actiepunten aan gekoppeld waar de leerling mee aan de slag kan gaan. 

Een leerling heeft door een gesprek met een beroepsmilitair ontdekt dat dit 
beroep heel goed iets voor hem zou kunnen zijn. Hij weet nog niet precies hoe de 
opleiding van de VEVA eruit ziet. Hij plant een meeloop dag, om te ontdekken of 
de opleiding echt wat voor hem is. 



Paspoort voor succes
Het paspoort voor succes is een overdrachtsdocument van het vmbo naar het 
mbo. De leerling ontvangt deze van zijn/haar mentor of loopbaancoach en vult 
deze tijdens de lessen in. De leerling levert het document in bij de intake. Het 
is fijn wanneer u als ouder/verzorger dit document met uw zoon/dochter wil 
doornemen. Er staan zaken in als:

 Wat is mijn motivatie voor deze opleiding?

 Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?

 Wat moet de school weten over mijn gezondheid en thuissituatie?



Niveaus op het mbo
Na het vmbo stromen de leerlingen door naar een niveau binnen het mbo, dat aansluit 
bij hun vmbo-opleiding. In het schema hieronder kunt u dit zien.

Binnen het mbo is het mogelijk om door te stromen naar een niveau hoger. Met een 
mbo-opleiding niveau 4 is het mogelijk om door te stromen naar het HBO. 



BOL of BBL 
Een mbo-opleiding kan zowel een BOL en/of BBL-variant aanbieden. Hieronder kunt u 
het verschil zien tussen een BOL of BBL-traject.

BOL BBL

Beroeps opleidende leerweg Beroeps begeleidende leerweg

Stage Baan bij een erkend leerbedrijf

Meer theorie dan praktijk Meer praktijk dan theorie 

1 of 2 dagen per week stage 3 of 4 dagen per week werken

Stagevergoeding (soms) Salaris: minimumloon BBL 

Studiefinanciering (vanaf 18 
jaar) en een 
studentenreisproduct

Geen studiefinanciering en 
een studentenreisproduct



Aanmelding en- toelating
Wanneer uw zoon/dochter eruit is en weet welke opleiding hij/zij wil gaan 
doen, kan uw zoon of dochter zich aanmelden op de website van de 
betreffende mbo-school vanaf 1 oktober 2021.

Let op! Wanneer uw zoon/dochter zich voor 1 april 2022 inschrijft voor een 
mbo-opleiding, heeft hij/zij toegangsrecht voor de opleiding van zijn/haar 
keuze. Het is mogelijk je voor meerdere opleidingen in te schrijven en dit later 
te wijzigen.



Numerus Fixus
Voor sommige opleidingen geldt een maximum aantal opleidingsplaatsen. Dit 
zijn opleidingen met een numerus fixus. Voor deze opleidingen is het extra 
belangrijk om je op tijd aan te melden, want vol = vol. 

Op de websites van de mbo-scholen staat aangegeven welke opleidingen een 
numerus fixus hebben.

Hieronder de opleidingen van Landstede en Deltion:

https://www.landstedembo.nl/paginas/aannamebeleid/beperkt-aantal-
opleidingsplekken/

https://www.deltion.nl/voor-jongeren/toelating/numerus-fixus

https://www.landstedembo.nl/paginas/aannamebeleid/beperkt-aantal-opleidingsplekken/


Open dagen / meeloopdagen

Alle mbo-scholen organiseren open dagen en/of avonden, waar u de school 
met uw kind kunt bezoeken. Hiervoor geldt dat de leerling deze buiten 
schooltijd kan bezoeken. 

Ook organiseren veel mbo-scholen meeloopdagen, waarbij uw kind een 
dag(deel) mee kan gaan lopen bij een bepaalde mbo-opleiding. Op 
https://www.meelopenmbo.nl/nl kunt u hier meer informatie over vinden.

Voor een meeloopdag moet vrij geregeld worden bij een van onze decanen.
De contactgegevens vindt u op de laatste dia. 

https://www.meelopenmbo.nl/nl


KiesMBO.nl

KiesMBO.NL is een zeer handige website, die u samen met uw zoon/dochter 
kunt bekijken. KiesMBO geeft het overzicht van alle mbo-opleidingen in 
Nederland. Je kunt:

 Opleidingen selecteren op basis van interesses
 Bladeren door verschillende beroepssectoren/opleidingen.
 Informatie opzoeken over de toelating, inhoud en beroepsmogelijkheden 

van een opleiding. 
 Opleidingen met elkaar vergelijken. 

kiesmbo.nl



Data open huis Landstede
4 november 2021

Landstede MBO Dronten - 15.00 - 18.00

Landstede MBO Zwolle, Harderwijk, Lelystad en Raalte - 16.30 - 20.30

27 januari 2022

Landstede MBO Dronten - 15.00 - 18.00

Landstede MBO Zwolle, Harderwijk, Lelystad en Raalte - 16.30 - 20.30

28 januari 2022

Landstede MBO Zwolle - 16.30 - 20.30

17 maart 2022

Landstede MBO Dronten - 15.00 - 18.00

Landstede MBO Zwolle, Harderwijk, Lelystad en Raalte - 16.30 - 20.30

23 juni 2022 - Informatieavond

Landstede MBO Dronten - 15.00 - 18.00

Landstede MBO Zwolle, Harderwijk, Lelystad en Raalte - 18.00 - 20.00



Data open huis Techniek academie Harderwijk

5 november 2021 – Open huis

08.00 t/m 20:00

21 januari 2022 – Beleef techniek

16:30 t/m 20:30

18 maart 2022 – Open avond

16:30 t/m 20:30

17 mei 2022 – Beleef techniek

17:00 t/m 19:00

24 juni 2022 – Open avond

18:00 t/m 20:00



Data open huis Deltion Zwolle

Evenement Datum Tijd

Open dag
Dinsdag 2 november 

2021
15.00 - 21.00 uur

Open dagen
Vrijdag 21 januari 2022

Zaterdag 22 januari 2022

14.00 - 21.00 uur

10.00 - 14.00 uur

Open avond
Donderdag 10 maart 

2022
18.00 - 20.30 uur

Online open avond Donderdag 21 april 2022 18.00 - 20.30 uur

Online open avond Vrijdag 24 juni 2022 18.00 - 20.30 uur



Data open huis MBO-Amersfoort

Maandag 29 november 18:00 – 21:00

Zaterdag 22 januari 10:00 tot 14:00

Dinsdag 8 maart 18:00 tot 21:00

Woensdag 15 juni 18:00 tot 21:00



Data open huis Menso Alting Zwolle



Data open huis Aventus Apeldoorn



Data open huis Aeres mbo  
Nijkerk/Barneveld



Hulp bij het maken van een opleidingskeuze?

Komt uw zoon/dochter er maar niet uit? Vindt hij/zij het lastig om een 
goede studiekeuze te maken? Of heeft u of uw zoon/dochter vragen? 

Geen zorgen, er zijn meerdere opties:

 De leerling plant een gesprek in met zijn/haar mentor of 
loopbaancoach

 De leerling neemt actief deel aan open dagen en/of meeloopdagen
 De leerling en/of ouders plannen een gesprek met een van onze 

decanen:
 Mevrouw L. van de Water: wrl@groevenbeek.nl
 De heer A. Huijgen: hua@groevenbeek.nl

mailto:wrl@groevenbeek.nl
mailto:hua@groevenbeek.nl

