
 

GA JE DE OVERSTAP NAAR HET MBO MAKEN? 
De overstap van het voorgezet onderwijs/voorgezet speciaal onderwijs naar het mbo is een grote 
stap. Dat geldt vooral als je een opleiding hebt gevolgd in het praktijkonderwijs, op het VSO en op 
het vmbo met lwoo, omdat het er op het mbo heel anders aan toe gaat dan je gewend was. 
Ook komen leerlingen er soms achter dat het beeld van het beroep heel anders is dan zij dachten. Of 
de opleiding is minder aantrekkelijk. 
 
Zorg er dus voor dat je je tijdig verdiept in welke studie je wil volgen. Ga je op een vroeg moment 
oriënteren. Ruim voor de herfstvakantie in je laatste schooljaar is helemaal niet te vroeg. 
 
Je moet je voor het mbo al voor 1 april aanmelden! 
Erna mag ook, maar dan heb je geen recht meer op studiekeuzeadvies en geen voorrang bij 
opleidingen met een wachtlijst. 
 
Natuurlijk krijg je op je school loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en wordt in de regio Midden-
Holland en Rijnstreek de overstap naar het mbo begeleid met een digitaal programma; Intergrip. Een 
deel moet je daarvan zelf ook invullen. Je mentor/coach of de decaan weet daar alles van. 
Maar je wordt ook aangeraden met vrienden, familieleden, andere leraren en zo mogelijk mensen in 
het bedrijfsleven te praten over beroepen en wat daarvoor komt kijken. Niet alleen wat de 
studievakken betreft, maar ook wat het lichamelijk en/of geestelijk van je vraagt. Ben je graag buiten 
of liever binnen. Ook die dingen zijn van belang voor je keuze. 
 
Niet alleen je school kan je informatie geven, maar ook het mbo in de buurt: mboRijnland. Bekijk de 
website eens als je dat nog niet gedaan hebt (www.mborijnland.nl). Maar je kunt ook eens kijken bij 
het Mondriaan in Den Haag, het mbo Zadkine of het mbo Albeda, beide in Rotterdam. 
 
Er zijn nog meer websites waar je informatie kunt vinden over het mbo. 
Dit zijn algemene websites, bijvoorbeeld over opleidingen, of en hoe er ondersteuning mogelijk is. 
Hieronder worden ze vermeld: 
 

• www.mbotoegankelijk.nl  

• www.kiesmbo.nl 

• www.jobmbo.nl  

• www.studeermeteenplan.nl/mbo 

• www.fnozorgvoorkansen  
 
Twijfel je – ondanks een voorbereiding – neem dan contact op met het mbo van je mogelijke 
voorkeur en vraag een gesprek aan. 
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