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Algemeen 

 

Beste leerling, 

 

Dit jaar of volgend jaar sta je voor een belangrijke keuze: je vervolgopleiding. Sommige leerlingen 

weten al wat ze willen gaan doen, anderen hebben nog geen idee. Om een indruk van een opleiding 

te krijgen, is het belangrijk dat je open dagen bezoekt van verschillende mbo-opleidingen.   

 

Hierbij krijg je een overzicht met de verschillende mbo’s, een beknopt overzicht van de 

studierichtingen die ze aanbieden, de data van de open dagen en de website, zodat je thuis alles 

eens rustig kunt bekijken en je alvast een indruk hebt van wat een school te bieden heeft. De meeste 

mbo’s hebben al in november hun eerste open dag. Bestudeer deze kalender dus zorgvuldig en kijk 

ook goed op de websites. De website van een mbo bevat de meest actuele informatie en heeft een 

compleet overzicht van de opleidingen. 

 

Daarnaast heb ik wat extra informatie over het mbo opgenomen en tips die helpen bij het maken 

van de juiste keus. Kom je er niet uit of heb je extra hulp nodig, dan kun je uiteraard altijd een 

afspraak met de decaan maken.   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sandra Ramaekers 

Decaan vmbo / havo  
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Algemene informatie mbo 

Studiekeuze in tijden van COVID-19 
Zoals het er nu uitziet kunnen er dit jaar weer fysieke open dagen plaatsvinden. De ervaring van de 

afgelopen 2 jaar leert dat dit ook zomaar weer kan veranderen. Check dus altijd de website van het 

mbo voor het laatste nieuws.  Veel mbo’s bieden ook nog online activiteiten aan. Kijk op de website 

welke activiteiten dit zijn en maak er gebruik van om je goed te kunnen oriënteren. 

Inschrijfdatum 
De inschrijfdatum voor een mbo is 1 april, maar let op, want bij enkele opleidingen is er een selectie 

of auditie (Dans en Theater), die meestal al vanaf februari plaatsvindt.  Om hieraan mee te mogen 

doen, moet je al wel ingeschreven staan. Daarnaast zijn sommige opleidingen erg populair.  Weet 

je al wat je wilt, schrijf je dan zo snel mogelijk in.  Schrijf jij je pas in na 1 april, dan kun je worden 

afgewezen, omdat de opleiding vol zit.  Bij de meeste mbo’s kun jij je al vanaf oktober inschrijven.  

In deze fase van het keuzetraject mag jij je voor twee opleidingen aanmelden, maar vergeet dan 

niet om de tweede keus af te melden, zodra je weet waar je bent aangenomen en jij je definitieve 

keus hebt gemaakt. 

 

Wil je iets in het leger bezoek dan ALTIJD eerst een informatiedag!  Als je geen informatiedag hebt 

bezocht, kun jij je niet aanmelden voor een VEVA opleiding! Wacht niet te lang met het inschrijven 

voor een informatiedag, deze zijn snel vol! Kijk op de site voor de infodagen bij jou in de buurt: 

https://veva.nl/infodagen 

Wet toelatingsrecht 
Sinds 2018 bestaat de wet toelatingsrecht. Deze wet is gemaakt door de overheid en geldt voor alle 

mbo-instellingen. De wet moet jouw overstap naar het mbo makkelijker maken. 

 

Als jij je voor 1 april aanmeldt, dan ben je van harte welkom op de opleiding van jouw voorkeur. Wel 

moet je het juiste diploma behaald hebben. Ook moet je meedoen aan de verplichte intake-

activiteiten.   Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een maximum 

aantal studenten instellen; een numerus fixus. Naast numerus fixus kunnen er ook andere 

selectiemethodes door instellingen worden gehanteerd. Denk daarbij aan een auditie voor 

bijvoorbeeld een dansopleiding.  

https://veva.nl/infodagen
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Hulp bij het kiezen 
Je hebt in voorgaande jaren al eens een account aangemaakt 

in Qompas. In deze digitale LOB methode1 kun je stap voor 

stap aangeven wie jij bent, wat je wilt en wat je kan en kun je 

een beroepeninteresse- en een vaardighedentest doen. Dit 

helpt jou bij het maken van de juiste keuze. www.qompas.nl 

 

Daarnaast heb je 2 sites die speciaal voor jongeren en het 

MBO zijn gericht: 

www.kiesmbo.nl  en www.mbostart.nl   

Op deze sites kun je ook zoeken naar opleidingen die passen bij je interesses. 

5 tips voor het kiezen van de juiste opleiding 
1. Ontdek je talenten en interesses 

Begin lekker op tijd met rondkijken naar alle 

mogelijkheden. Hulp is altijd dichtbij. Want waar liggen 

jouw talenten? Vraag het je ouders, vrienden en 

docenten. Vraag ook een gesprek aan met je decaan. Die 

helpt je graag verder. Om een goed beeld te krijgen, 

bekijk je video’s van de beroepen die je interessant vindt. 

Wat je ook wilt worden, van elk beroep zijn er veel 

filmpjes te vinden op het internet. En die geven een goed 

beeld van wat een beroep inhoudt. Gebruik hiervoor ook 

de website www.kiesmbo.nl en www.mbostart.nl  

 

 

2. Ervaar het beroep 

Loop eens een dagje mee met familie, vrienden of andere mensen die je kent en die het werk doen 

dat jij later misschien ook wilt gaan doen. Ervaar hoe hun werkdag eruit ziet en wat er allemaal bij 

komt kijken. Zo weet je veel sneller of een beroep bij je past. 

 

  

                                                       
1 LOB = Loopbaanoriëntatie en –begeleiding 

http://www.qompas.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.mbostart.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.mbostart.nl/
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3. Welke opleidingen zijn er? 

Oriënteer je op de opleidingen die er zijn. Bezoek de websites van 

verschillende scholen en bekijk (online) hun aanbod. Heb je een specifieke 

vraag?  

Stuur een mail of stel je vraag op de website van het ROC. 

 

Neem ook eens een kijkje in het E-magazine dat door mbo scholen uit de 

omgeving Leiden is gemaakt. 

 

4. Open huis en studiekeuzebeurs 

Een bezoek aan een studiekeuzebeurs en een Open Huis kan je helpen bij het maken van een 

studiekeuze.  

 

5. Maak kennis met de opleiding 

Na een Open Huis enthousiast geworden? En wil je nog meer weten over de opleiding? Doe mee 

aan een meeloopdag en maak kennis met de opleiding. Ontmoet studenten, docenten en ontdek 

de manier van lesgeven. Bedenk voor het bezoek aan een open huis of meeloopdag wat je graag te 

weten wilt komen, bijv. hoe ziet een lesdag eruit en wat doe je in de praktijklessen? 

 

Nog geen keuze gemaakt? Ga in gesprek met één van de keuzecoaches van het mbo, bijvoorbeeld 

tijdens een open huis of studiekeuzedag. 

Meeloop- en doe-dagen bij het mbo 
Heel veel mbo’s bieden de mogelijkheid voor een meeloop- of doe-dag. Hiervoor moet jij je wel 

aanmelden via de website van het mbo.  Wees op tijd, want vol = vol! 

 

Voor deze meeloop/doe-dagen krijg je vrij van school, je moet dan een aanvraag indienen. Deze 

aanvraag vind je achterin dit boekje of kun je bij de decaan ophalen. 

 

www.ikkiesmbo.nl is een interactieve website van het ROC van Amsterdam en Flevoland. Het is 

bedoeld voor leerlingen van vmbo scholen die zich willen oriënteren op mbo-opleiding. De site biedt 

ook een competentietest aan waarmee je ontdekt waar je goed in bent. Je kan je ook aanmelden 

om een dagdeel mee te lopen met  mbo-studenten. Tijdens deze meeloop- dag ontdek je of de 

opleiding écht bij jou past. Je kunt zelf een profiel aanmaken. 

Studiekeuzebeurs Midden en West 
Elk jaar worden er studiekeuze beurzen georganiseerd. De eerstkomende is in de Jaarbeurs te 

Utrecht op 25 en 26 november 2022.  Voor meer informatie over de studiebeurs in Utrecht: zie 

www.studiekeuzebeurs.nl.   Op 9 en 10 december is de studiekeuzebeurs West in Rotterdam. 

De toegang voor deze beurzen is gratis, maar je moet vooraf wel een e-ticket downloaden.   

https://www.flipsnack.com/ral92/mbo-opleidingenmarkt-2021-e-magazine-195g5lmxu3/full-view.html
http://www.ikkiesmbo.nl/
http://www.studiekeuzebeurs.nl/
https://www.studiekeuzebeurswest.nl/nl
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BOL of BBL? 
BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg.  Een student in een BOL-traject heeft de juridische 

status van student/scholier en loopt tijdens zijn opleiding één of meer stages bij een bedrijf of 

organisatie. Hierdoor heeft een BOL-student recht heeft op studiefinanciering (mits je ook voldoet 

aan de andere voorwaarden) en een BBL-student heeft dat niet. Overigens geldt dit pas als je ouder 

dan 18 jaar bent.  Daarnaast heeft een BOL-student recht op een studentenreisproduct. Het 

studentenreisproduct is een OV-jaarkaart waarmee studenten doordeweeks of in het weekend 

gratis kunnen reizen.  Ook studenten jonger dan achttien jaar kunnen de OV-jaarkaart aanvragen. 

Je vraagt een studentenreisproduct aan via DUO. Als je geen recht meer hebt op het 

studentenreisproduct, moet je het zelf binnen tien dagen stopzetten. Doe je dit niet, dan betaal je 

voor het studentenreisproduct. Let op: de kosten kunnen hoog oplopen! 

 

BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en een BOL opleiding kent een Beroeps 

Opleidende Leerweg. Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de student in een BBL-traject een 

arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever (leerwerkplek) en daarnaast vaak een dag in de 

week les volgt bij bijvoorbeeld een mbo/ROC.  Een leerwerkplek moet je zelf zoeken. Dit kan via de 

site www.stagemarkt.nl. Er zijn ook organisaties die samenwerken met het ROC en een groot 

adressenbestand hebben van bedrijven waar jij tijdens de opleiding kunt werken.  

 

Zoek je een leerwerkplek in de bouw, dan is de site www.bouwmensen.nl en  www.spb-

waddinxveen.nl het bezoeken waard.  Wil je iets in de zorg, kijk dan eens bij 

www.werkenbijipsedebruggen.nl of het LUMC.  

 

  

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.bouwmensen.nl/
http://www.spb-waddinxveen.nl/
http://www.spb-waddinxveen.nl/
http://www.werkenbijipsedebruggen.nl/
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Vragen die je kunt stellen bij een open dag. 
 

Zorg dat je goed voorbereid naar een open dag gaat. Bedenk van te voren wat je graag te weten 

wilt komen en waar je antwoord op wil hebben.  Onderstaande vragen kunnen je hierbij helpen. 

 

Wil je meer weten over de opleiding, vraag dan bijvoorbeeld: 

• Welk type student doet het goed bij deze opleiding?  

• Leer je veel uit boeken, of leer je met casussen en praktijkvoorbeelden?  

• Hoeveel toetsperiodes zijn er en hoeveel toetsen maak je dan?  

• Hoe groot zijn de klassen?  

• Hoeveel dagen en uren per week moet ik naar school?  

• Moet je veel zelfstandig doen of juist in groepen?  

• Waar lopen eerstejaars studenten tegenaan in de opleiding?  

• Hoe vaak moet ik stage lopen?  

- Wanneer moet ik aan mijn eerste stage beginnen?  

- Kan ik ook in het buitenland stagelopen?  

• Wat kan je worden als je deze opleiding afrondt en vinden studenten snel een baan?  

• Hoe groot is de kans op werk met deze opleiding? 

• Wanneer moet ik mij uiterlijk aanmelden voor deze opleiding?  

• Zijn er nog specifieke toelatingseisen voor deze opleiding?  

• Als ik mij heb aangemeld, hoe gaat het intakeproces dan verder?  

• Hoe ziet de introductieperiode eruit?  

 

Wil je meer weten over de ervaring van studenten? Vraag ze dan bijvoorbeeld: 

• Wat was jouw reden om voor deze opleiding te kiezen en vind je het achteraf een goede keuze?  

• Wat vind je het leukste en het minst leuke aan studeren in het mbo, aan je opleiding en aan de 

school?  

• Hoe vind je de locatie van jouw opleiding? Hoe zijn de docenten, de conciërges en de faciliteiten?  

• Hoeveel tijd steek je naast je lesuren in je huiswerk/zelfstudie?  

• Heb je naast studeren ook nog tijd voor een bijbaantje?   
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Recht op studiefinanciering in mbo? 
Ga je een mbo BOL-opleiding volgen en ben je achttien jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking 

voor studiefinanciering . Ook kun je het studentenreisproduct aanvragen. Hiermee reis je gratis met 

het openbaar vervoer.  

Ga je een BBL-opleiding volgen? Dan heb je geen recht op studiefinanciering en het 

studentenreisproduct. 

Recht op een studentenreisproduct in mbo? (OV-jaarkaart)  
Het studentenreisproduct is een OV-jaarkaart waarmee studenten doordeweeks of in het weekend 

gratis kunnen reizen.  Ook studenten jonger dan achttien jaar kunnen de OV-jaarkaart aanvragen  

(art. 2.3 lid 1 onder a Wet studiefinanciering 2000). Je vraagt een studentenreisproduct aan via 

DUO. Als je geen recht meer hebt op het studentenreisproduct, moet je het zelf binnen tien dagen 

stopzetten. Doe je dit niet, dan betaal je voor het studentenreisproduct. Let op: de kosten kunnen 

hoog oplopen! 

Weekkaart of weekendkaart? 
Je vraagt een studentenreisproduct aan via DUO. Je kunt kiezen uit een weekreisrecht of 

weekendreisrecht (art. 3.26 lid 2 Wet studiefinanciering 2000). Met een weekreisrecht reis je 

doordeweeks gratis en in het weekend met korting. Je krijgt 40% korting voor de trein en 34% 

korting voor de bus, metro, tram of waterbus. Met een weekendreisrecht is dit precies andersom: 

je reist in het weekend gratis en doordeweeks met korting. 

Je mag maximaal twee keer per jaar, met uitzondering van de zomerperiode, wisselen van 

weekkaart naar weekendkaart. 

Studentenreisproduct aanvragen 
Wil je een studentenreisproduct aanvragen? Volg dan onderstaande stappen: 

1. Vraag het studentenreisproduct aan bij DUO; 

2. Koppel het studentenreisproduct aan je OV-chipkaart.  

Dit kan via www.studentenreisproduct.nl; 

3. Ga naar een OV oplaadautomaat en zet je reisproduct op je OV-chipkaart. Je vindt deze 

ophaalautomaten op stations en in winkels. 

Staat je reisproduct op je OV-chipkaart? Dan reis je vanaf dat moment gratis met het openbaar 

vervoer. 

  

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0011453/article=2.3
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0011453/article=3.26
https://duo.nl/particulier/ov-en-reizen/aanvragen.jsp
https://www.studentenreisproduct.nl/koppelen
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Mbo en studentenreisproduct: lening of gift? 
Doe je een opleiding mbo niveau 1 of 2? Dan is het studentenreisproduct altijd een gift. Je hebt 

recht op het studentenreisproduct zolang je staat ingeschreven op een opleiding van dit niveau. 

 

Bij alle andere opleidingsniveaus is het reisproduct eerst een lening. Bovendien heb je maximaal 

zeven jaar recht op het studentenreisproduct. Pas als je je diploma haalt wordt de lening omgezet 

in een gift. Daarom heet dit ook wel een prestatiebeurs. Als je je diploma niet binnen tien jaar haalt, 

betaal je de kosten voor het studentenreisproduct terug. 

De 1-februari regeling 
Zit je in het eerste jaar van je mbo-opleiding niveau 3 of 4? En wil je stoppen met je opleiding? Schrijf 

je dan uiterlijk vóór 1 februari uit. Dan hoef je namelijk je studiebeurs en reisproduct niet terug te 

betalen. Dit heet ook wel de 1-februari regeling. De maanden die je tot februari hebt ontvangen, 

tellen wel mee als verbruikte maanden studiefinanciering. Stop je na 1 februari? Dan betaal je de 

beurs en het reisproduct terug. Je vraagt de 1-februari regeling aan bij DUO. Let op: je mag maar 

één keer gebruik maken van deze regeling. 

Wanneer studentenreisproduct stopzetten? 
Heb je geen recht meer op je studentenreisproduct, omdat je bijvoorbeeld stopt met je opleiding 

mbo? Dan moet je het studentenreisproduct zelf binnen tien dagen stopzetten (art. 3.27 lid 1 Wet 

studiefinanciering 2000). Dat gebeurt namelijk niet automatisch. Zet je je studentenreisproduct te 

laat stop, dan kost je dat € 75,- euro voor de eerste twee weken. Voor de twee weken daarna zijn 

de kosten weer € 75,- euro. Daarna betaal je voor iedere twee weken € 150,-. 

 

Zet je studentenreisproduct stop als: 

● Je stopt of klaar bent met je opleiding; 

● Je een opleiding gaat doen waarvoor je geen studiefinanciering krijgt; 

● Je studiefinanciering wordt stopgezet; 

● Je in het buitenland gaat studeren; 

● Je al zeven jaar een studentenreisproduct hebt gehad. 

Je kunt je reisproduct ook tijdelijk stopzetten als je twijfelt over je huidige opleiding. Zo bewaar je 

je reisrecht en voorkom je terugbetaling. Je beëindigt je studentenreisproduct bij een OV 

oplaadautomaat. Meer informatie hierover staat op de website van DUO. 

 

De informatie over het studentenreisproduct is afkomstig van de site: www.onderwijsconsument.nl  

https://duo.nl/particulier/opleiding-stoppen-of-wijzigen/stoppen-in-je-eerste-jaar.jsp
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0011453/article=3.27
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/bwbid=BWBR0011453/article=3.27
https://duo.nl/particulier/studentenreisproduct-stopzetten.jsp
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MBO scholen in de regio 

mbo Rijnland 

www.mborijnland.nl  

 

5 oktober 2022 online voorlichting MLO  18.45 - 19.30 uur 

14 november 2022      16.00 - 21.00 uur 

2 februari 2023      16.00 - 21.00 uur 

 

Proefstuderen 

12, 14 en 16 december 2022  

 

Infomoment voor ouders 

10 oktober 2022 online     19.30 - 21.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Bakkerij en Horeca – Dienstverlening – Economie – Gezondheidszorg -  laboratoriumonderwijs - Orde 

en Veiligheid - Sport & Beweging - Techniek & ICT  - Toerisme & Recreatie  - Uiterlijke verzorging -  

Welzijn 

 

Verpleegkunde studenten kunnen als onderdeel van hun opleiding in het LUMC werken. Het gaat 

om studenten MBO-verpleegkunde in een BBL-traject die het theoretisch onderwijs volgen op het 

MBO Rijnland.  Indien je interesse hebt in een BBL opleiding verpleegkunde is het zeker van belang 

dat je de open dag van het LUMC bezoekt. Leerlingen die zich nog oriënteren op hun beroepskeuze 

zijn ook van harte uitgenodigd. 

 

Open dag LUMC 

www.opleidingenlumc.nl 

 

19 november 2022      10.00 - 16.00 uur   

 

Voor meer informatie zie: 

https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20opleidingen/Mbo-verpleegkunde 

 

 

  

http://www.mborijnland.nl/
http://www.opleidingenlumc.nl/
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20opleidingen/Mbo-verpleegkunde
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ROC Midden Nederland (Utrecht en Nieuwegein) 

www.rocmn.nl  

 

18 oktober 2022      18.00 - 21.00 uur  

15 december 2022      18.00 - 21.00 uur 

4 februari 2023      10.00 - 13.00 uur 

9  maart  2023       18.00 - 21.00 uur 

15 juni 2023       18.00 - 21.00 uur 

 

MBO-oriëntatie workshops:  1 december, 16 februari en 23 maart 

 

Opleidingen/richtingen 

Bakkerij en Horeca - Bouw & Interieur - Economie & Handel - Gezondheidszorg – 

Laboratoriumonderwijs - Muziek & Dans - Media, ICT en Design - Orde en Veiligheid - Sport & 

Beweging - Techniek - Toerisme & Recreatie  - Transport & Logistiek - Uiterlijke verzorging -Veiligheid 

& Defensie - Voertuigentechniek  - Welzijn 

 

Nimeto (Utrecht)  

www.nimeto.nl 

 

10, 11 en 12  november 2022     

15 december 2022       

19, 20 en 21 januari 2023      

23 februari 2023     

18 april 2023 

 

MBO-oriëntatie workshops: 30 november, 15 februari en 22 maart 

De inschrijving voor de oriëntatie workshops start maandag 3 oktober. 

 

Opleidingen 

Styling, Interieur en Vormgeving - Media en Communicatie - Vastgoed en Makelaardij - Specialist 

Restauratie en Decoratie - Signmaking en Wayfinding - Stand- en decorbouw -  signmaker - schilder. 

 

  

http://www.rocmn.nl/
http://www.nimeto.nl/
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Grafisch Lyceum (Utrecht) 

www.glu.nl  

 

19 november 2022     ?   

21 januari 2023     ?  

16 maart 2023      ?  

 

Opleidingen/richtingen 

Mediavormgeving - Creatieve productie – Mediatechnologie - Grafische vormgeving - Marketing & 

Communicatie. 

 

 

Grafisch Lyceum (Rotterdam) 

www.glr.nl  

 

5 november 2022      10.00 - 15.00 uur 

28 januari 2023      10.00 - 15.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Mediavormgeving - Creatieve productie - Mediatechnologie Mediamanagement – 

Mediatechnologie - Audiovisuele Media - Podium- en evenemententechniek. 

 

 

 

Hout- en meubileringscollege (Amsterdam)  

www.hmcollege.nl 

 

12 november 2022      10.00 - 14.00 uur 

27 januari 2023      17.00 - 21.00 uur 

28 januari 2023      10.00 - 14.00 uur 

18 maart 2023       10.00 - 14.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Interieur & wonen -  meubel & hout - design en modeaccessoires. 

 

  

http://www.glu.nl/
http://www.glr.nl/
http://www.hmcollege.nl/
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Mediacollege (Amsterdam) 

www.ma-web.nl 

  

16 november 2022      15.00 - 21.00 uur 

19 januari 2023      15.00 - 21.00 uur  

15 maart 2023       15.00 - 21.00 uur  

 

 

Opleidingen/richtingen 

Media – licht- & geluidstechnicus – Acteur – Game/mediadeveloper – Redactie  – Mediatechnologie 

- Grafische vormgeving. 

 

 

NOVA College (Hoofddorp)  

www.novacollege.nl 

  

21 november 2022      18.00 - 21.00 uur 

1 februari 2023      18.00 - 21.00 uur 

19 april 2023       16.00 - 18.00 uur 

 

proefstuderen:  meerdere donderdagen in oktober en november 

 

CIOS 

26 november 2022 (Haarlem)     10.00 - 14.00 uur 

1 februari 2023 (Hoofddorp)     18.00 - 21.00 uur 

 

Scheepvaart (IJmuiden en Harlingen)  

26 november 2022      10.00 - 14.00 uur 

4 februari 2023       10.00 - 15.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Autotechniek – Bouw – CIOS – Dans en theater – Handel en commercie – Techniek – Uiterlijke 

verzorging – Maritiem - Logistiek. 

 

Voor de opleidingen dans en theater moet je auditie doen. Je wordt hiervoor uitgenodigd na je 

aanmelding.  De audities zijn op 5 december 2022, 16 januari 2023, 20 februari 2023 en 

27 maart 2023.  

 

Je kunt je vanaf begin oktober aanmelden voor deze opleidingen en/of een meeloopdag. 

http://www.ma-web.nl/
http://www.novacollege.nl/
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Dutch HealthTec Academy (Utrecht)  

www.dutchhealthtecacademy.nl 

  

30 november 2022      18.00 - 21.00 uur 

21 januari 2023      10.00 - 14.00 uur 

14 maart 2023        18.00 - 21.00 uur 

12 juni 2023        18.00 - 21.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Tandtechniek – opticien - orthopedisch medewerker - audicien. 

De meeste opleidingen zijn BBL, maar voor 4 opleidingen is er nu ook een (niveau 4) BOL opleiding:  

tandtechnicus - opticien - orthopedisch technicus - vakbekwaam schoentechnicus. 

 

 

ROC Mondriaan (Leiden, Den Haag en Delft)  

www.rocmondriaan.nl 

 

8 november 2022      15.00 - 20.00 uur 

7 februari 2023      15.00 - 20.00 uur 

21 maart 2023       15.00 - 20.00 uur 

 

Infoavond Veiligheid en Vakmanschap 

Het bijwonen van de infoavond is een verplicht onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Tijdens 

de infoavond krijg je informatie over de opleiding en de verdere aanmeldingsprocedure.  Kijk op de 

site van ROC Mondriaan wanneer deze infoavonden gegeven worden. 

 

Opleidingen/richtingen 

Sport en beweging - industrieel design – veiligheid – mode - uiterlijke verzorging – musical. 

 

DAPA 

www.musicalopleiding.nl 

 

8 november 2022      19:00 - 22:00 uur 

7 februari 2023      19:00 - 22:00 uur 

21 maart 2023       19:00 - 22:00 uur 

 

DAPA is een theateropleiding en biedt veel verschillende opleidingen van performing arts, zoals 

Musical Theatre, Dance en Drama. 

 

http://www.dutchhealthtecacademy.nl/
https://www.rocmondriaan.nl/
http://www.musicalopleiding.nl/
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Albeda College (Rotterdam) 

www.albeda.nl 

  

24 november 2022       15.00 - 20.00 uur 

27 januari 2023       15.00 - 20.00 uur 

28 januari 2023       10.00 - 14.00 uur 

16 maart 2023       15.00 - 20.00 uur 

 

Het Albeda College biedt in samenwerking met de MBO theaterschool verschillende opleidingen 

aan op het gebied van dans, muziek en theater. Kijk op de website voor de aanmeldingsprocedure!  

Zie ook: http://www.mbotheaterschool.nl 

     

De opleidingen van de theaterschool hebben een numerus fixus. Er kunnen maximaal 28 – 30 

studenten in het eerste jaar geplaatst worden (van de circa 250 aanmeldingen). Wees dus op tijd 

met aanmelden.  

 

Opleidingen/richtingen 

Economie en ondernemen - sport - dans – beauty & fashion – muzikant – horeca – facilitair & 

veiligheid – luchtvaart - theater. 

 

 

De Leidse Instrumentmakersschool  

www.lis.nl 

  

5 november 2022       09.00 - 13.00 uur 

9 januari 2023       16.00 - 20.00 uur 

6 maart 2023       09.00 - 13.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Research Instrumentmaker. 

Je bedenkt, ontwerpt en bouwt met behulp van diverse machines, zowel handbediende als 

volautomatische, innovatieve, nauwkeurige instrumenten van metaal, maar ook van kunststof, 

keramiek of glas. Met zogenoemde ‘verspanende technieken’ als draaien, frezen, slijpen en polijsten 

maak je die precies op maat. Uiterste nauwkeurigheid is van groot belang. Het is belangrijk dat je 

zelfstandig, geconcentreerd en heel precies kunt werken. 

 

De LiS organiseert ook meeloopdagen op: 24 november, 23 januari en 30 maart  

 

LET OP: de LIS is een school met een beperkt aantal student plaatsen. Wees dus op tijd met 

aanmelden! 

  

http://www.albeda.nl/
http://www.mbotheaterschool.nl/
http://www.lis.nl/
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MBO Utrecht (Utrecht en Hilversum)                                   

www.mboutrecht.nl 

 

15 november 2022       18.00 - 20.30 uur 

21 januari 2023       10.00 - 13.00 uur 

16 maart 2023       18.00 - 20.30 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Economie & ondernemen – Techniek – ICT – Zorg  – Event – Dans – Sport – Welzijn - Horeca & 

toerisme - muzikant, producer, sound designer of organisator. 

 

 

Herman Brood Academie (Utrecht)  

www.hermanbroodacademie.nl 

 

De Herman Brood Academie biedt een inspirerende en dynamische leeromgeving voor 

jongeren met een fascinatie voor popmuziek. 

De datum voor de open dag is nog niet bekend. Kijk op de website voor meer informatie. 

 

Opleidingen/richtingen 

Artiest popmuziek - Music Industry Professional - Podium/studiotechniek. 

 

 

Yuverta (o.a. Aalsmeer en Houten)              

www.yuverta.nl/mbo 

 

7 november 2022  online      tijdstip nog onbekend 

11 november 2022            tijdstip nog onbekend 

12 november 2022      tijdstip nog onbekend 

     

Opleidingen/richtingen 

Bloem – Dier – Groene leefomgeving – Handel – Land- en tuinbouw – Milieu – Stad en Mens - 

Voeding. 

 

  

http://www.mboutrecht.nl/
http://www.hermanbroodacademie.nl/
http://www.yuverta.nl/mbo


 

 

21 
Open dagen kalender 2022-2023 

ROC Top (Amsterdam en Almere)  

www.roctop.nl 

 

6 oktober 2022      17.00 - 20.00 uur 

15 november 2022      17.00 - 20.00 uur 

9 februari 2023      17.00 - 20.00 uur  

 

Meeloopmiddag:  in overleg na registratie. 

 

Opleidingen/richtingen 

Dienstverlening - Economie en administratie – Fietstechniek - Handel en ondernemen -  

Horeca en hospitality – Sport – Veiligheid - Zorg en welzijn. 

 

 

ROC van Amsterdam   

www.rocva.nl  
 

Vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen en Hilversum             

13 oktober 2022      16.00 - 20.00 uur 

17 november 2022 (Hilversum niet)    16.00 - 20.00 uur  

19 november 2022 (alleen Hilversum)   10.00 - 14.00 uur                     

28 januari 2023      10.00 - 14.00 uur 

21 maart  2023      16.00 - 20.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

Administratief - juridische & secretarieel - Creatief en Cultureel - Bouw - infra & onderhoud - 

Electro- & installatietechniek - Handel en ondernemen - Frank Sanders academie - Sport & Johan 

Cruyff College – Veiligheid - Uiterlijke verzorging – Technologie – Rail - Mode & Jean College. 

 

  

http://www.roctop.nl/
http://www.rocva.nl/
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Scheepvaart en Transport College (o.a. Rotterdam) 

www.mbo-stc.nl 

 

25 november 2022      16.00 - 20.30 

uur 

26 november 2022      10.00 - 14.00 uur 

3 februari 2023      16.00 - 20.30 uur 

4 februari 2023      10.00 - 14.00 uur 

17 maart 20223      16.00 - 20.30 uur 

18 maart 2023       10.00 - 14.00 uur 

 

Het STC heeft ook een locatie in Zwolle. Deze locatie heeft andere data voor de open dagen. Kijk op 

de website voor meer informatie. 

 

Elke opleiding van het STC mbo college organiseert meeloopdagen. Bij vrijwel alle opleidingen kun 

je individueel een afspraak maken. 

 

Opleidingen/richtingen 

Scheepvaart - waterbouw/baggerbedrijf – luchtvaart - logistiek - offshore – machinist railvervoer. 

 

 

ROC Zadkine (Rotterdam)  

www.zadkine.nl  

 

16 november 2022      16:00 - 20:00 uur  

20 januari 2023      16:00 - 20:00 uur  

21 januari 2023      10:00 - 14:00 uur  

15 maart 2023       16:00 - 20:00 uur  

29 mei 2023 (alleen Vakschool Schoonhoven)  10:00 - 17:00 uur  

 

Opleidingen/richtingen 

Beauty & Fashion - Brood & banket – Business - Dienstverlening & facility – Gezondheid - welzijn & 

sport – Horeca – Logistiek – Optiek - Travel & Leisure - Vakschool Schoonhoven – Veiligheid - 

Techniek. 

 

Vakschool Schoonhoven valt ook onder Zadkine en is voor de opleidingen goud- en zilversmid, 

juwelier en uurwerktechniek. 

  

http://www.mbo-stc.nl/
http://www.zadkine.nl/
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SVO Vakopleiding Food (o.a. Houten)  

www.svo.nl 

 

12 oktober 2022      16.00 - 20.00 uur 

7 december 2022      16.00 - 20.00 uur 

25 januari 2023      16.00 - 20.00 uur 

22 maart 2023       16.00 - 20.00 uur 

19 april 2023       16.00 - 20.00 uur 

21 juni 2023       16.00 - 20.00 uur 

 

Opleidingen/richtingen 

BOL:  Generation Food – Food, Hospitality & Leadership 

Daarnaast bieden ze veel BBL opleidingen aan die allemaal te maken hebben met voedsel: 

medewerker fastservice - productiemedewerker slagerij -  Supermarkt – brood & banket - Operator 

versindustrie – Visspecialist. 

 

 

  

 

  

http://www.svo.nl/
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OPEN DAGEN KALENDER 2022 - 2023 
 

Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat een open dag niet (juist) 

vermeld is in dit overzicht. Op de website van het mbo staat de actuele 

informatie. Controleer dus altijd de website van het mbo! 

 

OKTOBER 2022 

DAG ROC 

5 MBO Rijnland 

6 ROC Top 

12 SVO vakopleiding Food (Houten) 

13 ROC van Amsterdam 

18 ROC Midden Nederland 

 

NOVEMBER 2022 

DAG ROC 

5 Grafisch Lyceum Rotterdam 

LIS 

7 Yuverta (online) 

8 ROC Mondriaan 

DAPA 

10 Nimeto 

11 Yuverta 

Nimeto 

12 Hout- en meubileringscollege 

Nimeto 

Yuverta 

14 MBO rijnland 

15 MBO Utrecht 

ROC Top 

16 Zadkine 

Media College 

17 ROC van Amsterdam 

19 LUMC 

Grafisch Lyceum Utrecht 

ROC van Amsterdam (Hilversum) 

21 NOVA College  

24 Albeda College 

25 Scheepvaart en Transport College 

26 NOVA College CIOS Haarlem 

Maritiem Nova College 

Scheepvaart en Transport College 

30 Dutch HealthTec Academy 

Ga deze maand aan de slag met één van 

de volgende tips: 
 
• Blog over je hobby. Plaats je stukje op 

Instagram of een andere site zodat 

vrienden het kunnen lezen. 
 
• Zoek op Youtube naar een 

instructiefilmpje om iets nieuws te leren. 

Je kan bijvoorbeeld je band leren 

plakken of je haar mooi leren 
opsteken. 
 
• Als je 16 jaar of ouder bent kun je een 

LinkedIn profiel aanmaken. Als je er al 

één hebt, kun je de informatie up-to-date 

maken. 
Heb je er al vaardigheden (skills) op 

gezet? 
 
• Gebruik Twitter om meer te weten te 

komen over opleidingen die jou leuk 

lijken. 
Gebruik #schoolnaam en #opendag. 
 
• Bezoek pinterest.com en maak een 

account aan als je die nog niet hebt. Met 

dit account kan je je interesses gaan 

verzamelen op je eigen pinbord. 
 
Veel plezier! 
 



 

 

25 
Open dagen kalender 2022-2023 

 

DECEMBER 2022 

DAG ROC 

7 SVO vakopleiding Food (Houten) 

15 ROC Midden Nederland  

Nimeto 

 

JANUARI 2023 

DAG ROC 

9 LIS 

19 Media College 

Nimeto 

20 Zadkine 

Nimeto 

21 Grafisch Lyceum Utrecht 

MBO Utrecht 

Zadkine 

Nimeto 

Dutch HealthTec Academy 

25 SVO vakopleiding Food (Houten) 

27 Hout en meubileringscollege 

Albeda College 

28 Hout en meubileringscollege 

Grafisch Lyceum Rotterdam 

Albeda College 

ROC van Amsterdam 

 

FEBRUARI 2023 

DAG ROC 

1 NOVA College 

NOVA College CIOS Hoofddorp 

2 MBO Rijnland 

3 Scheepvaart en Transport College 

4 ROC Midden Nederland 

Maritiem Nova College 

Scheepvaart en Transport College 

7 ROC Mondriaan 

DAPA 

9 ROC Top 

23 Nimeto 
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MAART 2023 

DAG ROC 

6 LIS 

9 ROC Midden Nederland 

14 Dutch HealthTec Academy 

15 Zadkine 

Media College 

16 Grafisch Lyceum Utrecht 

Albeda College 

MBO Utrecht 

17 Scheepvaart en Transport College 

18 Hout en meubileringscollege 

Scheepvaart en Transport College 

21 ROC Mondriaan 

DAPA 

ROC van Amsterdam 

22 SVO vakopleiding Food (Houten) 

 

APRIL 2023 

DAG ROC 

18 Nimeto 

19 NOVA College 

SVO vakopleiding Food (Houten) 

 

MEI 2023 

DAG ROC 

29 Zadkine (vakschool Schoonhoven) 

 

JUNI 2023 

DAG ROC 

12 Dutch HealthTec Academy 

15 ROC Midden Nederland 

21 SVO vakopleiding Food (Houten) 
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Aanvraagformulier vrij voor activiteit  

LOB-programma 

3e en 4e jaars VMBO 

 

Lever het  ingevulde formulier in bij de decaan 
 

 

 

 

 
Naam: ................................................................................  Klas:.......................... 
 
Datum van de activiteit: ....................................................  Tijd:........................... 
 
Omschrijving activiteit:  
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
Handtekening leerling: ........................................   
 
Handtekening ouders: .............................. 
 


