OP WEG NAAR EEN MBO-OPLEIDING
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Een gezamenlijke uitgave van:

I N C L U S I E F W E R K B O E K “ WAT P A S T B I J M I J ? ”

> VA N A F PA G I N A 2 1

Het lijkt nog ver weg: je zit nu op het vmbo en daarna ga je aan
de slag op het mbo. Op het mbo leer je een beroep.
In deze gids zie je welke mbo-opleidingen je in Twente kunt volgen.
Kom! vooral bij ons meelopen of kijk! tijdens de open dagen
(online) bij jouw favoriete mbo-opleidingen.
Daarna kies! je voor je opleiding.
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Het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo)
Mbo-niveau
Bij het kiezen van een juiste mbo-opleiding, kijk je welk niveau bij je past. Dit ligt o.a. aan je vooropleiding. Heb je gekozen voor een
niveau? Dan kijk je daarna goed welke opleiding bij je past. De niveaus in het mbo hebben we voor je op een rijtje gezet:
Niveau

1
2
3
4

Wat heb je nodig?

Wat voor werk doe je tijdens of na je opleiding?

Entreeopleiding

Je hebt geen diploma nodig,
Praktisch werk onder begeleiding.
je bent op 1 augustus 2021 16 jaar of ouder.

Basisberoepsopleiding

Diploma vmbo: BBL.
Diploma Entree.

Werk onder begeleiding.

Vakopleiding

Diploma vmbo: TL (mavo), GL, KBL of
overgangsbewijs havo klas 3 naar klas 4.
Diploma mbo: niveau 2.

Zelfstandig werk.

Middenkaderopleiding

Diploma vmbo: TL (mavo), GL, KBL of
overgangsbewijs havo of vwo klas 3 naar 4.
Diploma mbo: niveau 2 of 3.

Zelfstandig werk, doorgroeien naar een
leidinggevende baan.

Afkortingen in het vmbo
BBL
KBL
GL
TL

= Basisberoepsgerichte leerweg
= Kaderberoepsgerichte leerweg
= Gemengde leerweg
= Theoretische leerweg

Afkortingen in het mbo
BOL = Beroepsopleidende leerweg
(school en stage)
BBL = Beroepsbegeleidende leerweg
(werk en 1 dag of aantal dagdelen per week school)

•	Bouw, wonen en
interieur
•	Creatieve beroepen
en ICT
•	Economie en
ondernemen

•	Horeca, bakkerij en
recreatie
•	Mobiliteit en
transport
•	Produceren,
installeren en energie
• Zorg en welzijn
• Entreeopleiding

• Bos- & natuurbeheer*
•	Dierenartsassistent
• Dierverzorging
• Geo, data & design*
•	Green design
• Groen, grond & infra
• Groene detailhandel*
• Hoefsmid*

• Paardenhouderij
• Paardensport*
•	Sportvisserij &
waterbeheer*
• Teelt & technologie*
• Tuin & landschap
• Veehouderij
• Voeding & technologie
• Voeding & voorlichting
• Wildlife*
• Entreeopleiding

Doorstromen naar een hoger niveau
In het mbo kun je vaak overstappen naar een andere opleiding
of doorstromen naar een hoger niveau. Er zijn mogelijkheden
genoeg in het mbo. En na een niveau 4-opleiding kun je ook
doorstuderen op het hbo.

Stage/leerwerkplek
Als je een mbo-opleiding gaat volgen, dan kies je uit de
leerwegen BOL of BBL. Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen naar
school en heb je een stageperiode. Dit kan een dagdeel of dag
per week zijn. Maar ook een hele week tijdens een bepaalde
periode. Als je kiest voor een BBL-opleiding, dan werk je bij een
leerbedrijf en kom je minimaal 1 dag per week naar school.
Dat kan overdag en/of ’s avonds zijn. Zo leer je in de praktijk.

De mbo-scholen in de regio
In Twente zijn er twee mbo-scholen: ROC van Twente en
Zone.college. Het verschil in beide scholen zit in de opleidingen
en beroepsrichtingen die ze aanbieden.

* Deze opleidingen worden alleen in Zwolle gegeven.

Op de websites van ROC van Twente en Zone.college vind
je altijd de laatste opleidingsinformatie en zie je op welke
leslocatie jouw favoriete opleiding wordt gegeven.
Kijk dus snel op rocvantwente.nl of zone.college.
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Bouw, wonen en interieur

Van oprit tot
kledingkast ...
hier leer jij het maken!

Werken met ho
ut

is mijn grote ho

bby!

Ik volg de
opleiding
Montagem
houttechn
edewerker
iek. Daar le
er ik alles w
hout te ma
at maar m
ken heeft.
et
Zo maak ik
van mijn h
obby mijn
beroep.

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Bouw, wonen en interieur op

rocvantwente.nl
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Aziëlaan 3

Vroomshoop

Reggesingel 54

Rijssen

Produktieweg 13

Holten

Lansinkesweg 28a

Hengelo

De Sumpel 4-6

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Assistent bouwen, wonen en onderhoud
NIVEAU 2

Bouw en infra
Metselaar
Timmerman
Tegelzetter
Opperman bestratingen
Vakman gww
Waterbouwer
Asfaltafwerker

Afbouw, hout en onderhoud
Schilder
Stukadoor
Industrieel lakverwerker
Montagemedewerker houttechniek
Machinaal houtbewerker
Meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer
Meubelstoffeerder
NIVEAU 3

Bouw en infra
Allround metselaar
Allround timmerman
Technicus hout en restauratie
Allround tegelzetter
Straatmaker
Allround vakman gww
Allround waterbouwer
Balkman

Afbouw, hout en onderhoud
Gezel schilder
Gezel stukadoor
Allround montagemedewerker houttechniek
Allround machinaal houtbewerker
Allround meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer
NIVEAU 4

Bouw en infra
Uitvoerder bouw/infra
Middenkader bouw en infra

Afbouw, hout en onderhoud
Interieuradviseur
Werkvoorbereider houttechniek
Werkvoorbereider meubelindustrie / (scheeps)interieurbouw
Ondernemend meubelmaker / (scheeps)interieurbouwer
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Creatieve beroepen en ICT

Geef je
creativiteit
de ruimte!

ICT is overal!

Robotiseri
ng, Artificia
l Intelligen
daar ligt d
ce of virtu
e toekoms
al reality:
t.

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Creatieve beroepen en ICT op

rocvantwente.nl
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Gieterij 200

Hengelo

Ariënsplein 3

Enschede

Ariënsplein 1

Enschede

Wierdensestraat 65

Almelo

De Sumpel 4-6

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Assistent installatie- en constructietechniek (ICT)

NIVEAU 2

Mode, media en vormgeving
Medewerker sign
Mediamaker
Medewerker productpresentatie
Basismedewerker fashion

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Medewerker ICT support

NIVEAU 3

Mode, media en vormgeving
Allround signmaker
Assistant fashion tailor

Podiumberoepen
Podium- en evenemententechnicus (Podiumacademie Twente)

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Allround medewerker IT systems and devices

NIVEAU 4

Mode, media en vormgeving
Signspecialist
Fotograaf
Mediavormgever
Mediaredactiemedewerker
Ruimtelijk vormgever
Fashion Designer
Fashion Tailor
Fashion Product Coordinator
Creatief technoloog

Podiumberoepen
Podium- en evenemententechniek (Podiumacademie Twente)
Acteur (Podiumacademie Twente)
Muzikant (Podiumacademie Twente)

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Expert IT systems and devices
Software developer
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Economie en ondernemen

Van inkoop tot
bedrijfsfeest...
hier leer jij het regelen!

Straks...

... wil ik mij
n eigen kle
dingwinke
Daar komt
l.
ontzettend
veel bij kij
inkoop, ad
ken:
ministratie
, verkoop.
Dat is voor
mij nu net
de uitdagin
g!

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Economie en ondernemen op

rocvantwente.nl
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Reggesingel 52

Rijssen

Gieterij 200

Hengelo

Weth. Beversstraat 165

Enschede

Colosseum 87

Enschede

Wierdensestraat 65

Almelo

Thorbeckelaan 184

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Assistent dienstverlening en zorg (financiële/secretariële dienstverlening)
Assistent verkoop/retail

NIVEAU 2

Economie en administratie
Assistant Business Services

Handel en ondernemerschap
Retailmedewerker

NIVEAU 3

Economie en administratie
Allround Assistant Business Services

Handel en ondernemerschap
Retailspecialist
Commercieel medewerker

NIVEAU 4

Economie en administratie
Business Administration & Control Specialist
Office & Management Support Specialist
Legal, Insurance & HR Services Specialist

Handel en ondernemerschap
Retailmanager
Ondernemer retail
Assistent-manager internationale handel
Vestigingsmanager groothandel
E-commerce manager
(Junior) accountmanager
Marketing & Communication Specialist
Marketing & Communication Specialist (Johan Cruyff College)
Intercedent
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Horeca, bakkerij en recreatie

Koken in je
eigen restaurant?
Een vliegreis
regelen?

Lekker hoor!

Het water
liep me alt
ijd al in de
het zien va
mond bij
n mooie h
apjes en le
Nu mag ik
k
ker eten.
het zelf be
reiden en
geniet ik ie
daar
dere dag v
an!

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Horeca, bakkerij en recreatie op

rocvantwente.nl
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Gieterij 200

Hengelo

Weth. Beversstraat 165

Enschede

Colosseum 87

Enschede

Wierdensestraat 65

Almelo

Thorbeckelaan 184

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
Assistent dienstverlening en zorg (facilitaire dienstverlening)

NIVEAU 2

Horeca, bakkerij en facilitair
Gastheer/-vrouw
Kok
Uitvoerend bakker
Medewerker facilitaire dienstverlening

NIVEAU 3

Horeca, bakkerij en facilitair
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw*
Zelfstandig werkend kok*
Zelfstandig werkend bakker
Allround medewerker facilitaire dienstverlening

Toerisme en recreatie
Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
Zelfstandig medewerker travel & hospitality

NIVEAU 4

Horeca, bakkerij en facilitair
Leidinggevende keuken
Meewerkend horeca ondernemer
Manager/ondernemer horeca**
Facilitair leidinggevende
Ondernemer bakkerij
Patissier
Leidinggevende bakkerij
Gastronoom/Sommelier (Cas Spijkers Academie)
Gespecialiseerd kok (Cas Spijkers Academie)

Toerisme en recreatie
Leidinggevende leisure & hospitality
Leidinggevende travel & hospitality
* Het 1e leerjaar wordt in de BOL aangeboden en de overige leerjaren in de BBL.
** Deze opleiding wordt ook tweetalig aangeboden.
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Mobiliteit en transport

De snelste
weg naar een
leuke baan!

Ik wist nooit wa
wilde worden t ik

Sleutelen
aan auto’s
vond ik
altijd al leu
k. Je wilt n
iet weten
hoe vaak ik
aan mijn v
aders
auto gesle
uteld heb..
.

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Mobiliteit en transport op

rocvantwente.nl
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Morsweg 24

Rijssen

Zutphensestraat 83

Oldenzaal

De Sumpel 4-6

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Assistent mobiliteitsbranche
Assistent logistiek

NIVEAU 2

Mobiliteit en voertuigen
Autoschadehersteller
Autospuiter
Fietstechnicus
Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen (autotechnicus)
Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen (bedrijfsautotechnicus)
Basistechnicus voertuigen en mobiele werktuigen (bedrijfsautotechnicus) (Veiligheid en Vakmanschap)

Transport en logistiek
Chauffeur wegvervoer
Logistiek medewerker

NIVEAU 3

Mobiliteit en voertuigen
Eerste autoschadehersteller
Eerste autospuiter
Eerste fietstechnicus
Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (eerste autotechnicus)
Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (eerste bedrijfsautotechnicus)
Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (eerste bedrijfsautotechnicus) (Veiligheid en Vakmanschap)

Transport en logistiek
Machinist railvervoer
Logistiek teamleider

NIVEAU 4

Mobiliteit en voertuigen
Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen (personenauto's)
Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen (bedrijfsauto's)

Transport en logistiek
Logistiek supervisor
Manager Transport en Logistiek
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Natuur, voeding en groen

De wereld
mooier maken!

Mijn droom? Me
aan een bloeiendt groen samenwerken
e toekomst!
Ik maak m
et natuurlij

ke materia
ontwerpen
len, vernie
. En weet w
uwende
elke rol blo
kunnen sp
emen en p
elen in een
lanten
gezonde e
samenlevin
n duurzam
g. Samen m
e
et andere
docenten
studenten
en het bed
,
ri
jfsleven zo
oplossinge
ek ik naar
n voor een
slimme
mooiere w
ereld.

Kijk voor de meest actuele informatie
over alle opleidingen binnen Natuur,
voeding & groen op zone.college
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Entreeopleiding

Parkweg 1a2

Hardenberg

Snipperlingsdijk 2

Deventer

Bornerbroeksestraat 348

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

1

2

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

NIVEAU 2

Veehouderij

Medewerker veehouderij

Groen, grond & infra

Medewerker agragisch loonwerk

Dierverzorging

Medewerker dierverzorging

Tuin & landschap

Medewerker hovenier

Groen & cuultuurtechniek

Medewerker groen & cultuurtechniek

Green design

Medewerker bloem, groen & styling

Voeding & technologie

Medewerker voeding & technologie

NIVEAU 3

1

3

BOL

Veehouderij

Vakbekwaam medewerker veehouderij

Groen, grond & infra

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

Dierverzorging

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

Paardenhouderij

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

Tuin & landschap

Vakbekwaam hovenier

Groen & cuultuurtechniek

Vakbekwaam medewerker groen & cultuurtechniek

Green design

Vakbekwaam medewerker bloem, groen & styling

Voeding & technologie

Vakbekwaam medewerker voeding & technologie

NIVEAU 4
Vakexpert veehouderij

Groen, grond & infra

Vakexpert agragisch loonwerk

Dierverzorging

Bedrijfsleider dierverzorging

Paardenhouderij

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Dierenartsassistent

Dierenartsassistent paraveterinair

Tuin & landschap

Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Groen & cultuurtechniek

Opzichter/uitvoerder groene ruimte

Green design

Vakexpert bloem & styling

Voeding & technologie

Vakexpert voeding & technologie

Voeding & voorlichting

Vakexpert voeding & voorlichting

BOL

BBL

BOL

BBL
2

3

BOL

Veehouderij

BBL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

3

1. Deze opleiding richt zich op de dier- en veehouderij.
2. Deze opleiding richt zich alleen op de varkenshouderij.
3. Studenten volgen hier algemene vakken. De beroepsgerichte onderdelen worden aangeboden in Zwolle.
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Produceren, installeren
en energie
Hier kun je
sleutelen aan
je toekomst!

Kies voor techni

ek!

Een beetje
handigheid
is mee
genomen.
Maar logis
ch denken
is zeker ne
t zo belang
rijk!

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Produceren, installeren en energie op

rocvantwente.nl

16

Reggesingel 50/52/54

Rijssen

Sportlaan Driene 2-4

Gieterij 200

Hengelo

Hengelo

M.H. Tromplaan 28

Enschede

De Sumpel 4-6

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding
Assistent installatie- en constructietechniek

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

NIVEAU 2

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Techniek
Monteur elektrotechnische installaties
Monteur elektrotechnische systemen
Monteur mechatronica
Basislasser
Contructiewerker
Plaatwerker
Verspaner
Monteur werktuigkundige installaties
Monteur service en onderhoud installaties en systemen (werktuigbouw)
Monteur service en onderhoud installaties en systemen (installatietechniek)

Laboratoriumtechniek en procesindustrie
Mechanisch operator A
Procesoperator A
NIVEAU 3

*
*
BOL

BBL

BOL

BBL

Techniek
Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen
Eerste monteur elektrotechnische systemen (Mechatronica)
Eerste monteur elektrotechnische systemen (Elektrotechniek)
Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit
Eerste monteur mechatronica
Allround constructiewerker
Allround plaatwerker
Allround precisieverspaner
Vormenmaker
Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties
Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw
Eerste monteur utiliteit
Eerste monteur woning
Eerste monteur duurzame installaties (Elektrotechniek/Installatietechniek)

Laboratoriumtechniek en procesindustrie
Allround laborant
Mechanisch operator B
Procesoperator B
NIVEAU 4

*
*
BOL

BBL

BOL

BBL

Techniek
Technicus elektrotechnische systemen
Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit
Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie
Technicus mechatronica systemen
Technicus engineering (Mechatronica)
Technicus engineering (Werktuigbouwkunde)
Precisietechniek (Researchinstrumentenmaker)
Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties
Werkvoorbereider installaties (Installatietechniek)
Technicus engineering (Elektrotechniek)
Technicus engineering (Installatietechniek)
Constructie- en plaattechnoloog

Laboratoriumtechniek en procesindustrie
Analisten
Operator C

*

* Dit is het contactadres; de lessen worden gegeven op diverse locaties in het land.
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Zorg en welzijn

Van helpende
tot sportleider of
beveiliger tijdens
een evenement

Het gaat om me

nsen!

Je moet he
t leuk vind
en om een
te verzorg
ander
en en eige
n
lijk een be
verwenne
etje te
n. Of je nu
kapper of
bent, je sta
verzorgen
at klaar vo
de
or de med
emens.

Kijk voor meer informatie over alle
opleidingen die vallen onder de richting
Zorg en welzijn op

rocvantwente.nl
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Gieterij 200

Hengelo

Weth. Beversstraat 165

Enschede

Colosseum 87

Enschede

Wierdensestraat 65

Almelo

Thorbeckelaan 184

Almelo
NIVEAU 1 / Entreeopleiding
Assistent dienstverlening en zorg (huishoudelijke zorg en bediening)
Assistent dienstverlening en zorg (kapper)
Assistent dienstverlening en zorg (sport en recreatie)
Assistent dienstverlening en zorg (sport en handhaving)

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

NIVEAU 2

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

BOL

BBL

Zorg en welzijn
Medewerker facilitaire dienstverlening
Helpende Zorg en Welzijn

Uiterlijke verzorging
Kapper

Veiligheid en sport
Beveiliger 2
Aankomend medewerker grondoptreden (Veiligheid en Vakmanschap)
Medewerker sport en recreatie
NIVEAU 3

Zorg en welzijn
Verzorgende IG
Maatschappelijke Zorg (Begeleider gehandicaptenzorg)
Maatschappelijke Zorg (Begeleider specifieke doelgroepen)
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Vitaliteitsbegeleider

Uiterlijke verzorging
Haarstylist dame
Haarstylist heer
Schoonheidsspecialist

Veiligheid en sport
Aankomend onderofficier grondoptreden (Veiligheid en Vakmanschap)
Beveiliger 3
Handhaver toezicht en veiligheid
Sport- en bewegingsleider
NIVEAU 4

Zorg en welzijn
Mbo-Verpleegkundige
Apothekersassistent
Doktersassistent
Tandartsassistent
Maatschappelijke Zorg (Agogisch medewerker GGZ)
Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg)
Maatschappelijke Zorg (Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen)
Maatschappelijke Zorg (Thuisbegeleider)
Sociaal werker
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent

Uiterlijke verzorging
Salonmanager dame
Salonmanager heer
Allround schoonheidsspecialist

Veiligheid en sport
Sport en bewegen
Coördinator sportinstructie, training en coaching (Johan Cruijff College)
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KOM KIJKEN OP ROC VAN TWENTE OF ZONE.COLLEGE

Ben je 4e jaars ?
Dan ben je van harte welkom op één van onze
locaties om mee te doen met de KOM!-activiteiten.
Je kunt dan lessen volgen, spreken met docenten en
studenten. Zo kom jij meer te weten over de inhoud en
sfeer van een beroepsopleiding. Maar nog belangrijker:
je ontdekt of de opleiding bij je past.
Goed om te weten:
•	Bij een aantal KOM!-activiteiten is het aantal plaatsen
beperkt. Meld je dus zo spoedig mogelijk aan.
•	Aanmelden: vanaf oktober.
•	Let goed op voor welke locatie jij je aanmeldt,
sommige opleidingen worden op meerdere locaties
gegeven.

Ben je 3e jaars ?
Dan kun je vanaf maart 2022 met een groep
(met je klas of met een paar klasgenoten) naar
ons toe komen. Zo proef je de sfeer en krijg je
een beeld van het mbo.

Aanmelden voor
KOM!-activiteiten

1
2
3
4
5
6
7

Lees dit magazine goed door en maak
de opdrachten in het werkboek.
Ga naar www.kijkenophetmbo.nl
en kies voor KOM!-activiteiten.

	Klik op Aanmelden KOM!-activiteiten.



V olg de instructie op je scherm. Zorg dat je je
leerlingnummer van je huidige school bij de
hand hebt.
Bekijk het aanbod en meld je aan.
Vul je je mobiele nummer in, dan ontvang
je een week én een dag voor aanvang van de
KOM!-activiteit een sms ter herinnering.
Ter bevestiging ontvang je een e-mail met
daarin datum, tijdstip en locatie van de door
jou gekozen KOM!-activiteit. Bewaar de
bevestigingsmail goed en noteer de afspraak
in je agenda.

Tijdens het schooljaar ontvang je meer informatie over
deze KOM!-activiteiten en het aanmelden.

Heb je nog vragen? Kijk dan op www.aansluitingsnetwerk.nl
bij KOM!-activiteiten bij ‘veelgestelde vragen’.
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Contact
Twents Aansluitingsnetwerk
Tel. 0546 - 80 95 23
info@aansluitingsnetwerk.nl
www.aansluitingsnetwerk.nl

WERKBOEK

Wat past
bij mij?

Maak de opdrachten en
kom erachter of jij
je keuze al kunt maken!
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Hoi!

Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat.
Om je hierbij te helpen is er LOB: Loopbaanoriëntatie en Begeleiding.
Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier vorm en inhoud aan.
Vanuit het mbo willen we je ook helpen door je zo goed mogelijk te
informeren over de mogelijkheden.
Kom! vooral bij ons meelopen
en kijk! tijdens de open dagen bij
jouw favoriete mbo-opleidingen.
Daarna kies! je voor je opleiding.

Info
Op de websites van ROC van Twente (www.rocvantwente.nl) en
Zone.college (www.zone.college) is alle informatie te vinden over de
beroepsopleidingen in Twente.

Contact

Vraag!

ROC van Twente

Op school kun je terecht bij je mentor of decaan, maar praat ook met je
ouder(s)/verzorger(s). En wat dacht je van mensen die al die opleiding
volgen of werken in dat beroep. Vraag hoe zij het vinden. Wat zijn de
leuke en minder leuke kanten van de opleiding en van het beroep?
Ga op onderzoek uit en vraag!

Studie Informatiepunt
tel. 0800 - 838 38 38 (gratis)
info@rocvantwente.nl
www.rocvantwente.nl

Keuze gemaakt?
Als je een keuze hebt gemaakt voor een mbo-opleiding, dan kun jij
je aanmelden. Dit doe je door het aanmeldformulier in te vullen, dat
je vindt op de website van de mbo-scholen. Doe je dit voor 1 april?
Dan heb je, als je aan de toelatingseisen voldoet, toelatingsrecht.
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Zone.college
StudentenServicePunt
tel. 088 - 26 20 900
mbo@zone.college
www.zone.college

Naam
Klas
Mentor

lees bladzijde 3
1.

2.

Op welke vier niveaus kun je verder leren bij het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?
Niveau:		

naam opleiding:

Niveau:		

naam opleiding:

Niveau:		

naam opleiding:

Niveau:		

naam opleiding:

In welke leerweg van het vmbo zit jij nu?
BBL

3.

KBL

GL

TL

Voor welk niveau van het mbo ben je dan toelaatbaar?

4.	Wat voor werk doe je dan tijdens of na je mbo-opleiding?

5.	Wat is het verschil tussen BOL en BBL in het mbo?

6.	Welke leerweg (BOL of BBL) heeft jouw voorkeur en waarom?
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lees bladzijde 4 en 5

lees bladzijde 6 en 7

7.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

12.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

8.

13.

Bouw, wonen en interieur.

Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?

Creatieve beroepen en ICT.

A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 12.

9.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

10.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

11.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?
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Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?
A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 17.

14.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

15.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

16.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?

lees bladzijde 8 en

9

lees bladzijde 10 en 11

17.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

22.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

18.

23.

Economie en ondernemen.

Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?

Horeca, bakkerij en recreatie.

A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 22.

19.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

20.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

21.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?

Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?
A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 27.

24.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

25.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

26.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?
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lees bladzijde 12 en 13
27.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

32.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

28.

33.

Mobiliteit en transport.

Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?

Natuur, voeding en groen.

A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 32.

29.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

30.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

31.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?
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Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?
A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 37.

34.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

35.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

36.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?

lees bladzijde 16 en 17

lees bladzijde 18 en 19

37.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

42.	Noem 3 beroepen in de mbo-richting

38.

43.

Produceren, installeren en energie.

Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?

Zorg en welzijn.

A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 42.

39.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

40.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

41.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?

Welk beroep lijkt jou leuk in deze mbo-richting?
A ls je geen enkel beroep leuk vindt in deze richting,
ga dan verder met vraag 47.

44.

Wat voor werk doe je in dat beroep?

45.	Zoek in de tabellen. Welke opleiding zou je
kunnen doen om dat beroep te leren?

Deze opleiding is op niveau:

46.	Op welke locatie(s) wordt die opleiding

gegeven en in welke leerweg/leerwegen?
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Mijn favoriete
opleiding

Vragenlijst over de opleiding die je misschien wel gaat volgen
47.

In welke mbo-richting zit nu je favoriete beroep? Kruis één of meerdere antwoorden aan.
Bouw, wonen en interieur

Natuur, voeding en groen

Produceren, installeren en energie

Creatieve beroepen en ICT

Horeca, bakkerij en recreatie

Zorg en welzijn

Economie en ondernemen

Mobiliteit en transport

48. Maak een top 3 van je meest favoriete opleidingen.
					
opleiding

niveau

leerweg

leslocatie (adres)

1:

2:

3:

49.

Wat lijkt je leuk aan deze opleiding(en)?
1:
2:
3:

50.

Wat lijkt je minder leuk aan deze opleiding(en)?
1:
2:
3:

51.

Welk diploma heb je nodig om naar deze opleiding(en) te kunnen?
1:
2:
3:
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datum open dag
(zie achterzijde)

52.

Hoe lang duren de opleidingen?

53.

Welke vakken en/of modules krijg je?

1: ....................... jaar

2: ....................... jaar

3: ....................... jaar

1:

2:

3:

54.

55.

Zijn deze opleidingen erg theoretisch of juist praktisch?
1:

Vooral theoretisch

Vooral praktisch

2:

Vooral theoretisch

Vooral praktisch

3:

Vooral theoretisch

Vooral praktisch

Zijn er nog meer plaatsen in Twente waar je dezelfde opleiding(en) kunt doen?
1:

Nee

Ja, ook in

2:

Nee

Ja, ook in

3:

Nee

Ja, ook in

Tip!

	

56.

Gebruik www.rocvantwente.nl of
www.zone.college
om de volgende vragen te beantwoord
en.

Wat kun je na deze opleiding(en) worden? Welk(e) beroep(en)?

57.	Zoek op internet naar een beroepenfilmpje over één van deze beroepen en noteer de belangrijkste
werkzaamheden die horen bij dit beroep. Kijk hiervoor op www.kiesmbo.nl.
Beroep:
Werkzaamheden:
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58.

Wat lijkt je leuk aan dit beroep?

59.

Kun je ook minder leuke kanten noemen van dit beroep?

60.

Bij welk soort bedrijven of instellingen kun je stagelopen of werken?

61.

Ken je iemand die daar werkt of dat werk doet? Wat zou je hem/haar willen vragen?

62.

Waar ben jij goed in, welke kwaliteiten heb jij?

63.

Welke kwaliteiten heb je nodig voor dit beroep/deze opleiding?

64.	Als je toch nog verder wilt leren, welke vervolgopleiding, die goed aansluit op deze opleiding,
kun je daarna nog doen?

65.

Welke open dag(en) ga jij zeker bezoeken? Wanneer is/zijn deze open dag(en)?

Tip!

66.

Gaan jouw ouders/verzorgers mee naar de open dag?
Ja

Nee

67.	Bedenk wat je wilt weten over de opleiding(en) die je wilt gaan bezoeken
(stage, laptop nodig, vakkenpakket, etc).
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Zet deze d
a
alvast in je tum nu
agenda!

Voorbereidende
opdracht
voor 4e jaars

Maak deze opdrachten vóór je (online)
bezoek aan de KOM!-activiteiten op het mbo.
Gebruik voor het maken van de opdrachten
de website www.kijkenophetmbo.nl en kijk op internet.
Keuze opleiding/activiteit
1.

Bij welke opleiding ga je dit jaar aan een KOM!-activiteit deelnemen?
Opleiding:
Wat (bijv. workshop/meelopen):
Waar:
Wanneer:

Motivatie
2.	Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Stond deze in je top 3 van je meest favoriete opleidingen?
Zo nee, waarom kies je voor deze opleiding?

3.

Wat lijkt jou leuk aan deze opleiding?
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Vragen
4.

Bedenk 3 vragen die je tijdens je bezoek wilt stellen (en neem deze vragen mee!).
Vraag 1:

Vraag 2:

Vraag 3:

5. Hoe kom je bij de locatie waar je moet zijn?
	Zoek de route uit en kijk hoeveel reistijd je nodig hebt om daar te komen.
Houd er ook rekening mee dat de gebouwen groot zijn en dat je er dus ruim op tijd moet zijn
om bij het juiste lokaal te komen.
Afstand (in km):
Reistijd:

Terugblik op klas 3 (alleen voor 4e-klassers)
6.

Wat kun jij je nog herinneren van de KOM!-activiteit uit klas 3?
Als je vorig jaar niet hebt gekeken bij een KOM!-activiteit, dan mag je vraag 6 en 7 overslaan.
Opleiding:
Waar:
Soort activiteit:
Hoe kijk je hier op terug:

7.

Ga je dit jaar weer meelopen bij dezelfde opleiding of kies je juist een andere opleiding?
Leg uit waarom.

n
e
s
e
c
c
u
s
l
e
e
V
plezier!
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Reflectieopdracht
voor 4e jaars

Maak deze opdrachten ná je (online) bezoek
aan de KOM!-activiteit.
Deze kun je gebruiken voor je LOB-gesprekken.
Keuze opleiding/activiteit
1.

Bij welke opleiding heb je dit jaar een KOM!-activiteit gevolgd?
Opleiding:
Waar:
Wanneer:

2.

Omschrijf kort wat je deze dag gedaan hebt.

3.

Hoe vond je de KOM!-activiteit?

Opleiding en kwaliteiten
4.

Heb je een goed beeld gekregen van de opleiding?
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5.

Klopt het beeld dat je vooraf had over deze opleiding? (zie vraag 49 en 50 op pagina 28).
Kijk je er nu anders tegenaan? Leg jouw antwoord uit.

6.

Waar moet je bij deze opleiding goed in zijn? Welke kwaliteiten/vaardigheden heb je nodig?

7.

Ga voor jezelf na of jij de kwaliteiten/vaardigheden hebt die voor deze opleiding belangrijk zijn.
Geef een voorbeeld waaruit dat blijkt.

8.

Welke kwaliteiten/vaardigheden zou je kunnen (en willen) verbeteren?

9.

Wat wil je nog meer weten over deze opleiding?

10.

Hoe ga je dat aanpakken en wie kan je daarbij helpen?

Vragen voor je
ouder(s)/verzorger(s)
Zet je ouder(s)/verzorger(s) ook eens aan het werk en laat
ze deze vragen beantwoorden! Doe dat thuis in een gesprek.
Onderstaande vragen zijn voorbeelden. Laat ze wel
de laatste vraag aankruisen en hun handtekening zetten!

	
De ouder(s)/verzorger(s) van
hebben

wel

niet kennis genomen van het werkboek en de mbo-gids ‘KIES, KOM & KIJK!’.

Datum: 				Handtekening:

Oordeel van de mentor:

Het werkboek is

wel

niet naar behoren ingevuld.

Datum: 				Handtekening:
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online

Kom kijken!

Beide Twentse mbo-scholen organiseren open dagen.
Het is goed om daar te gaan kijken bij de opleidingen.
Je kunt vragen stellen, ervaren wat een beroep inhoudt en nog veel meer!

check
de site en
meld je
aan!

za 20 nov 2021

open zaterdag
vr 28 jan 2022

open dag

do 17 mrt 2022

inloopavond
17 t/m 25 mrt 2022

kies nu!
online infoweek

rocvantwente.nl/opendagen

Zone.college haalt je
beste binnenste buiten

aar
Kom n
pen
onze o
mbo!
dagen
Almelo
Deventer
Hardenberg

Ontdekken waar jij goed in
bent? Nieuwsgierig wat jij
kan doen voor een gezonde,
duurzame toekomst voor
mens en wereld? Ontdek
een wereld aan mogelijk
heden bij Zone.college.
Kijk op www.zone.college
voor info over onze mbo
opleidingen en open dagen.

