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Filmpje wie ben ik!!
• https://www.youtube.com/watch?v=q0G2EzFu88Q
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Plein Joure

Decanaat: 

Loopbaan ontwikkeling en begeleiding klas 4 VMBO T:

• Vanaf week  36 tot de herfstvakantie:  toelichting
begeleiding aan de leerlingen en werken aan de  lob 
methode qompas

o https://vmbo.qompas.nl

• Oktober - december : gesprekken decaan met 
leerlingen en verstrekken van materiaal opleidingen
ROC’s.

• Oktober – maart: orienteren door leerlingen op een
vervolgopleiding.

http://www.qompas/vmbo.nl
https://vmbo.qompas.nl/
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Vanuit je hart Impulsief Vanuit je hoofd 

Plussen & minnen Onder tijdsdruk 
Mét een ander 



Richtingen: MBO of Havo

Plein Joure

MBO of HAVO?

Voor HAVO geldt:

• Gemiddeld 6,8 of hoger (advies)
• 8e vak in pakket.
• Goede studievaardigheden: positief advies

docententeam bij twijfel.

• In principe geldt nog dit jaar de doorstroom van 
Bornego Joure naar Bornego Lyceum en OSG Joure
naar OSG fedde Schurerplein. Maar een ieder is vrij
om te kiezen.

https://youtu.be/o2VHTYjuSd0

https://youtu.be/o2VHTYjuSd0


MBO; Middelbaar beroepsonderwijs

• 4 niveaus:

1.Niveau 1; entreeopleiding
2.Niveau 2; basisberoepsopleiding
3.Niveau 3; Vakopleiding (2-3 jaar)
4.Niveau 4; Middenkader(3-4 jaar) en specialistenopleiding

(vervolg vakopleiding)

• BOL beroeps opleidende leerweg
• >> Leren en stagelopen

• BBL Beroeps begeleidende leerweg
• >> Leren en werken
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Nieuwe regeling voor MBO

• 2017-2018 : hier geldt voor het eerst het 
toelatingsrecht, het recht op een studiekeuzeadvies
voor studenten(eigen initiatief, schriftelijk aanvragen) en
de plicht voor instellingen tot het houden van een
studievoortgangsgesprek uitmondend in een bindend
studieadvies aan iedere student in het eerste studiejaar. 
De intake is hierbij verplicht!!!

• https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2017/06/
09/mbo-toelatingsrecht

Plein Joure
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ROC’s ; Regionaal Opleidings Centrum

• Deltion College ; Zwolle
– www.deltion.nl

• Friesland College; Heerenveen en Leeuwarden
– www.frieslandcollege.nl

• Friese Poort ; Sneek, Drachten, Emmeloord, Dokkum en
Leeuwarden.

– www.friesepoort.nl
• Aeres (Nordwin) ; Heerenveen, Leeuwarden en Sneek

– www.Aeres.nl
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http://www.deltion.nl/
http://www.frieslandcollege.nl/
http://www.friesepoort.nl/
http://www.aeres.nl/


Open dagen/voorlichtingen MBO

• Vrijdag 1 oktober: Voorlich3ng FP, FC en oud leerlingen 
geweest.

• Onderwijsbeurs Noordoost: IJsselhallen Zwolle: 1 en 2 
oktober  2021; 9.00 – 17.00 uur geweest.

• Friesland College:
• 1-5 November 2021 online open week 
• 18 november fysieke open dag.
• 28 Januari 2022 14.00 – 20.30 uur.
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Open dagen MBO

• Deltion College:
– Open avonden; dinsdag 2 november 2021; 18.00 -21.00 uur
– Open dag: vrijdag 21 Januari 2022; 14.00 – 21.00 uur

• Friese Poort:
– 1-4 November 2021 online voorlichting studierichtingen.
– 18 november 2021 fysieke open dag: 16.00-22.00 uur.
– Vrijdag 28 Januari 2022 fysieke open dag: 15.00 – 20.00 uur.

• Aeres (Nordwin);
– Dinsdag 23 november 2021: 15.00 – 20.30 uur
– Vrijdag 28 januari 2022: 15.00 – 20.30 uur: check website van 

verschillende locaties.
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Aanmeldingen MBO/ Havo

• De aanmeldingen verlopen via :
Ø de websites van de ROC’s of
Ø digitaal via www.inschrijvenmbo.nl; cambo; digid voor nodig.

– Bij aanmelding ook een berichtje sturen naar de decaan per mail.
– Het is de verantwoordelijkheid van de leerling en ouders om 

zich tijdig aan te melden.
– Indien aangenomen op een opleiding, is het de taak van de leerling

om zich bij de andere opleidingen zelf af te melden.

• Meld je aan voor minimaal 2 MBO opleidingen! Ga je 
Havo doen, dan ook een MBO opleiding.
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http://www.inschrijvenmbo.nl/


Voorziening centraal aanmelden

• hLps://www.youtube.com/watch?v=WA5WwVTFta0

• hLps://inschrijvenmbo.nl/login/
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https://www.youtube.com/watch?v=WA5WwVTFta0
https://inschrijvenmbo.nl/login/


Intake en meeloopdagen MBO

• Intake gesprek (na aanmelding):
Ø ROC geeft tijdstip en dag door.
Ø Aanvraagformulier bij de decaan inleveren.
Ø PTA gaat in principe voor.

• Meeloop- of beleefdagen:
Ø een aanvraagformulier bij de decaan inleveren
Ø Zelf je aanmelden bij een MBO opleiding voor zo’n dag.
Ø Na bezoek ROC een reflectie verslag schrijven m.b.v. format 

portfolio.
Ø Pta gaat in principe voor.
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Belangrijk:

• Meld je aan voor meerdere opleidingen.  Bij aanmelding dus wel verplicht op 
intake!

• Wil je naar de Havo, zorg ook dat je je bij een mbo opleiding aanmeld. 
• Sommige opleidingen hebben een numerus Fixus (beperkt aantal plekken; loting 

na 1april). Meld je ook altijd aan voor een opleiding zonder numerus Fixus als back 
up.

• Deltion College Zwolle en Friese Poort Emmeloord hebben numerus fixus 
opleidingen: de regel wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

• Kijk regelmatig mee in Qompas of op internet met uw zoon/dochter. Hier staat 
veel info over de verschillende opleidingen.

• Leerlingen moeten voor 1 maart ingeschreven staan. Zorg dat u samen met 
zoon/dochter dit traject gaat bewandelen.

• Mochten er vragen zijn of onduidelijkheden, neem dan contact op met de decaan.
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» www.kiesmbo.nl
» www.mbostad.nl
» www.youchooz.nl(Zorg)
» www.studiekeuzelab.nl
» www.bekijkjetoekomst.nu
» www.govmbo.nl
» www.studiekeuze123.nl
» www.Aeres.nl
» http://app.inboxify.nl/link/51316E424C344B6F5A76633D/4A535

A46596C7779695238467173786D6632744846413D3D
» www.friesepoort.nl
» www.deltioncollege.nl
» www.frieslandcollege.nl

Belangrijke sites

http://www.mbostad.nl/
http://www.mbostad.nl/
http://www.youchooz.nl/
http://www.studiekeuzelab.nl/
http://www.bekijkjetoekomst.nu/
http://www.govmbo.nl/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.nordwincollege.nl/
http://app.inboxify.nl/link/51316E424C344B6F5A76633D/4A535A46596C7779695238467173786D6632744846413D3D
http://www.friesepoort.nl/
http://www.deltioncollege.nl/
http://www.frieslandcollege.nl/


Link powerpoint met begeleidende filmpjes en 
link LOB!!
• https://www.lessonup.com/app/default/teach/pv77i

oQTyNCNSudMZ/NwHoFeYfJCg85hoQZ

• https://www.youtube.com/watch?v=D3gBlxgbEDg&t
=

• http://www.studiekeuzelab.nl/
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Friese Poort
• https://www.rocfriesepoort.nl/terugkijken
• www.friesepoort.nl

Powered by Bornego College en OSG Sevenwolden

https://www.rocfriesepoort.nl/terugkijken
http://www.friesepoort.nl/


Friesland College
• http://www.frieslandcollege.nl/decaan/lob
• www.frieslandcollege.nl
• www.Aeres.nl
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http://www.aeres.nl/


Deltion College
• Filmpjes opleidingen:

– https://www.youtube.com/channel/UCLVqRDE4Y6
hNKLbpKAi15YQ/featured
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