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En dan? Heb je al een idee wat je dan wilt gaan doen? 

De vijf noordelijke mbo-scholen helpen je graag een handje bij het maken 
van jouw keuze.

We organiseren diverse voorlichtingsmomenten zoals open dagen en mee-
loopdagen. Deze hebben we verzameld in onze evenementenkalender die je 
achterop deze brochure vindt. Een heel handig overzichtje om te bewaren.

Natuurlijk vind je al deze informatie ook op de websites van onze scholen  
(alfa-college.nl, drenthecollege.nl, noorderpoort.nl, mensoaltinggroningen.nl 
en mboterra.nl) evenals alle opleidingsinformatie.

Alle scholen hebben ook een eigen brochure met informatie. Wanneer je de 
voorlichtingsmomenten van onze scholen bezoekt, ontvang je een brochure 
van de desbetreffende mbo-school. Deze kun je ook zelf aanvragen. Bel of 
mail met de school van jouw keuze. De contactgegevens vind je verderop in 
deze brochure.

Succes met het kiezen van de mbo-opleiding die het beste bij jou past!

JE LAATSTE 
JAAR OP HET 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS... 
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JAARJAAR
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HALLO MBO
Wij, van Hallo MBO, willen graag kennis 
met je maken. We zijn 5 samenwerken-
de, grote mbo-scholen in het noorden 
van Nederland, die jouw keuze voor 
een mbo-opleiding zo makkelijk mo-
gelijk willen maken. Met de campagne 
Hallo MBO laten we je kennismaken 
met het mbo en we geven je tips. 

Hallo MBO bestaat uit: 

• Alfa-college
• Drenthe College
• Noorderpoort
• ROC Menso Alting en 
• Terra MBO

In deze brochure vind je van elke school 
algemene informatie, stelt een student 
van de betreffende school zich voor en 
vermelden we de contactgegevens per 
school.

De vijf studenten, die zich voorstellen, 
zijn de hoofdrolspelers in de Hallo 
MBO-campagne. 

Zij volgen alle vijf een opleiding bij  
één van onze mbo-scholen en zijn 
onze ambassadeurs. Je zult ze dus ge- 
regeld tegenkomen; in de Hallo MBO film,  
op onze social media en wie weet  
misschien wel in real life. 

De algemene informatie per school is 
beknopt. Meer over onze scholen en 
opleidingen vind je op onze websites, in 
onze brochures en op de social media 
kanalen van de scholen.

Informatie die voor elke school gelijk 
is, hebben we onder het kopje ‘Veel- 
gestelde vragen’ in deze brochure  
opgenomen.

Tot slot hebben we de open dagen, 
meeloopdagen en studiekeuze-events 
in één overzicht gezet (evenementen-
kalender), zodat jij in één oogopslag ziet 
wanneer je waar terecht kunt.
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WIE 
ZIJN
WIJ...

Welkom bij het Alfa-college! Of je nu een administratieve, creatieve, technische of sociale 
opleiding zoekt: bij het Alfa-college vind je de opleiding die bij jou past! We leren jou het 
beroep dat je leuk vindt. Ook aan jou als persoon besteden we veel aandacht want je bent
tenslotte veel meer dan alleen maar student. We vinden het belangrijk dat we jou helpen 
groeien, in de tijd dat je bij ons bent.

Waar vind je onze scholen?
Het Alfa-college heeft scholen in Groningen, Assen, Hoogeveen en Hardenberg.
Alle locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

wie wil je zijn?
8 9



 info@alfa-college.nl   

 0800-8100

 06-57524052 

 facebook.com/Alfa.college.MBO

  instagram.com/alfacollege

 alfa-college.nl

Voor welke opleidingen 
kun je bij ons terecht? 
Alfa-college biedt opleidingen aan op het gebied van: 

• Bouw en Infra

• Dienstverlening

• Handel, ondernemen en commercieel

• Horeca, bakkerij en facilitaire dienstverlening

• Creatief: Mode, Mediavormgever en Gaming

• Marketing, economie en administratie

• Mobiliteit en voertuigen

• Techniek en ICT

• Toerisme en recreatie

• Transport en logistiek

• Uiterlijke verzorging

• Veiligheid en sport

• Zorg en welzijn

• Entree

Wist je dat...
...  je bij ons vanaf dag 1 persoonlijke 

begeleiding krijgt van een coach of 

mentor 

…. alle eerstejaars studenten gratis 

mee kunnen doen aan verschillende 

sport en lifestyle activiteiten

…. je mee kunt doen met excellentie-

programma’s als je meer uitdaging 

wilt

…..we in de top van beste mbo’s van 

Nederland staan?

8 9



HUGO
STARKENBURG

Leeftijd:
20 jaar

Opleiding:
Mbo-Productonderzoeker 
niveau 4

Studiejaar:
3e jaar

10 11



Waarom en hoe heb je deze mbo-opleiding 
gekozen?
Hiervoor deed ik vmbo-tl en met behulp van mijn decaan heb ik deze 
opleiding gekozen. Ik heb een beroepentest gedaan omdat ik nog niet 
precies wist welke richting ik op wilde. Ik wilde iets technisch doen, 
producten onderzoeken en ook iets betekenen voor de mensen om mij heen. 
Deze opleiding is een mix tussen techniek, onderzoek en marketing. Na een 
meeloopdag had ik echt een goeie indruk van het mbo en de opleiding.

Wat vind je van de opleiding? 
Ik vind de opleiding heel erg leuk. Het heeft een leuke interactie tussen 
techniek en de mens, het leukste vind ik de marketing. We werken veel aan 
échte projecten, zoals de ‘Light Challenge’. Hiervoor doe ik de communica-
tie en het marketinggedeelte. Ik richt mij op het ontwerpen van de posters, 
de social media en het contact met de schrijvende pers. We werken veel in 
teams, dat is super leerzaam. De opleiding is heel veelzijdig en je leert echt 
in de praktijk omdat we samenwerken met en voor het bedrijfsleven. 

Wat is voor jou het verschil tussen vmbo en 
mbo? 
In het mbo ben je echt bezig met wat je later wil gaan doen, dat was 
op het vmbo nog niet zo. Als je bezig bent met je beroep, dan merk je 
wel wat je echt leuk vindt of niet. Ik moest in het begin wel wennen, 
je moet meer structuur voor jezelf gaan maken. Niet alles wordt meer 
voor je geregeld.
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WIE 
ZIJN
WIJ...

Drenthe College geeft jou de juiste kennis en ervaring mee voor een goede toekomst.  
Dat zijn natuurlijk vaardigheden uit je vakgebied, maar ook zaken als zelfvertrouwen, 
presentatievaardigheden en ondernemerschap. 

Je leert bij ons met én in de praktijk. Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om jouw 
opleiding levensecht en uitdagend te maken. Vanuit onze contacten met het bedrijfsleven 
in de regio kunnen we tegenwoordig zelfs opleidingen aanbieden op locatie van de bedrij-
ven. Zo hebben we leerafdelingen bij zorginstellingen, vakantieparken en gaan studenten 
van TT Instituut mee als crewlid bij een rally door Marokko.

Waar vind je onze scholen?
Wij hebben verschillende locaties in Assen, Meppel en Emmen. Naast een goede bereik-
baarheid en moderne voorzieningen zijn we er trots op dat overal een goede sfeer hangt. 
Bij ons ben je geen onderdeel van de massa maar kennen we je persoonlijk. 

12 13



 info@drenthecollege.nl

 06-30223732

 0800-8812345 (gratis)

 facebook.com/drenthecollege

 instagram.com/drenthecollegedc

 @DrentheCollege

 drenthecollege.nl

DC helpt je kiezen!
Bij Drenthe College kan je kiezen uit ruim 300  

verschillende opleidingen. Omdat dit wel heel veel 

opties zijn kan je op onze site eerst een kijkje  

nemen in verschillende werelden. Daar staan  

ervaringen van studenten en verhalen van stage- 

bedrijven. Ook zie je meteen welke opleidingen  

en beroepen bij elkaar horen zodat je gericht kan 

onderzoeken wat het best bij jou past!

onze opleidingswerelden:
• Bouwen, Afbouw & Wonen

• Metaal-, Elektro- & Installatietechniek

• Technicus Engineering, Laboratorium- & Procestechniek 

• Mobiliteit, Transport & Logistiek

• Media, Vormgeving & ICT

• Office, Economie & Communicatie 

• Handel & Ondernemen

• Horeca & Facilitair

• Uiterlijke verzorging

• Toerisme, Vrije tijd & Evenementen

• Sport, Leefstijl & Veiligheid 

• Zorg & Welzijn

• Entree

• Sprinthavo en sprintvwo

• Inburgering en Basisvaardigheden

Wist je dat...
... er bij DC weinig studenten uitvallen 

vanwege onze goede begeleiding en 

zorgnetwerk?

... studenten in alle vakgebieden naar 

het buitenland gaan voor stage? 

... wij het excellentieprogramma

MBO-Topacademie hebben voor

studenten met ambitie?

... wij in de Mbo Studiekeuzegids  

wel 23 topopleidingen hebben én in 

de landelijke top 10 staan van beste  

Mbo scholen?

... wij de volgorde van de opleiding  

in veel gevallen aan kunnen passen 

aan een tempo en indeling die bij  

jou past!

... je altijd kan komen kennismaken 

met onze opleidingen, studenten 

en locaties tijdens een van onze 

vele voorlichtingsmomenten of 

meeloopdagen?

12 13



DANI

HO
LSAPPEL

Leeftijd:
20 jaar

Opleiding:
Sport & bewegen
niveau 4

Studiejaar:
3e jaar

14 15



Hoe heb je een mbo-opleiding gekozen? 
Ik wist dat ik later iets met sport wilde doen. Van kinds af aan heb ik als 
doel om mensen te laten bewegen. Mijn allergrootste wens is om kinderen 
die de kans niet krijgen of te dik zijn, te laten sporten, omdat ik vind dat 
iedereen hier recht op heeft. 
Lesgeven en actief bezig zijn, zit in mijn bloed. Daarom is het mijn droom 
om naar de ALO te gaan. Dat kan via de havo maar ook via het mbo. Omdat 
mijn cijfers goed genoeg waren, mocht ik naar de havo. Daar stond ik 
ingeschreven, tot ik mij bedacht, dat ik heel graag wilde doen waar ik goed in 
was…. lesgeven! Ik heb me toen meteen ingeschreven bij de mbo-opleiding 
Sport en Bewegen niveau 4 van Drenthe College in Assen.

Wat vind je van je opleiding?
Ik vind de opleiding onwijs gaaf. Je leert er zo ontzettend veel door de theorie 
in de praktijk toe te passen. De theorie is misschien niet altijd even makkelijk, 
maar dat hoort er natuurlijk bij. Door de vele stages kom je steeds meer te 
weten over verschillende doelgroepen en hoe je moet handelen. 
Je wordt – gedurende je stages - het hele jaar begeleid door je 
stagebegeleider. En daarnaast hoort zelf sporten er ook bij! 
Al met al een leuke actieve, niet stilzittende opleiding!

Wat vind je het verschil tussen vmbo en 
mbo?
Op het vmbo heb je weinig vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
Op het mbo moet je zelf voor je opdrachten en stages zorgen. Je vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn daar groter. Je leert het meeste door de praktijk 
in te gaan. Maar het allerbelangrijkste en leukste is, dat je iets gaat doen 
waarin je goed bent en wat je interesseert!
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WIE 
ZIJN
WIJ...

Noorderpoort is één van de grootste mbo-instellingen in Noord-Nederland. Bij ons kun je 
terecht voor veel verschillende mbo-opleidingen op alle niveaus. We hebben scholen in de 
stad Groningen maar we hebben ook veel scholen in de regio. Zo kun je altijd dichtbij je 
woonplaats een opleiding volgen. Noorderpoort is groot maar we kiezen voor ‘klein’. Onze 
scholen zijn sfeervol met alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij vinden samenwerken heel belangrijk! Daarom werken wij veel samen met bedrijven 
in de regio Groningen maar ook over de hele wereld. De bedrijven denken mee en helpen 
met het verzorgen van goed onderwijs. Daarnaast hebben wij verschillende gildes waarbij 
je leert en werkt in een instelling of bedrijf. Doordat wij veel samenwerken met bedrijven 
bieden we je de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen of hulp bij het starten 
van je eigen bedrijf (onderneming). Dit vinden wij belangrijk. 

Waar vind je onze scholen?
Onze scholen vind je in Groningen, Appingedam, 
Assen, Delfzijl, Stadskanaal, Veendam en 
Winschoten. 

16

Wees slim,
leer een vak
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 hotspot@noorderpoort.nl 

 0800-6677885 (gratis)

 06-25681918 

 Noorderpoort

 @Noorderpoort

 @NP-Hotspot

 noorderpoort.nl

Voor welke opleidingen 
kun je bij ons terecht? 
• Bouwen en wonen

• Handel en ondernemerschap

• Horeca en bakkerij

• Internationaal

• Kunst en creatie

• Laboratorium- en procestechniek

• Marketing, economie en administratie

• Mobiliteit en voertuigen

• Techniek en ICT

• Toerisme, leisure en events

• Transport, scheepvaart en logistiek

• Uiterlijke verzorging

• Veiligheid en sport

• Zorg en welzijn

• Servicemedewerker Breed

• Entree

Wist je dat...
... onze studenten erg positief zijn 

over de sfeer op onze scholen, de 

toetsing en begeleiding en zij hun 

docenten gemiddeld een 7,2 geven? 

(JOB-monitor)

... 40% van onze studenten lessen 

volgt op het hbo door het keuzedeel 

overstap mbo-hbo waardoor het 

slagingspercentage op het hbo van 

onze studenten zeer hoog is

... wij ook speciale opleidingen aan-

bieden op het gebied van topsport 

(Johan Cruyff College) en dans (Lucia 

Marthas Institute for Performing Arts)

... je van harte welkom bent bij 

Noorderpoort Hotspot (Bouma-

boulevard 400): hier kunnen we 

je helpen met het maken van de 

juiste studiekeuze. Je kunt gewoon 

binnenlopen met vragen over  

een opleiding, studiekosten, 

begeleiding, noem maar op
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Leeftijd:
23 jaar

Opleiding:
Verkoopmanager 
mobiliteitsbranche 
(Automotive)
niveau 4

Studiejaar:
3e jaar

18 19



Hoe vind je het op het mbo? 
De opleiding bevalt mij heel goed. Het is precies wat ik wilde. Dat ligt vooral 
aan de combinatie van het werken met mensen enerzijds en de techniek 
anderzijds. Deze afwisseling spreekt mij erg aan. Het is een gevarieerde 
opleiding waarin zowel aandacht is voor de techniek als voor de verkoop. 
Vaak werken we met een rollenspel. Dit is hartstikke leuk en je leert er veel van. 

Hoe heb je een mbo-opleiding gekozen? 
Ik heb hiervoor eerst een andere opleiding gedaan op het gebied van 
engineering. Maar dit lag mij niet. Ik heb toen uitgebreid met een decaan 
gesproken die mij verwees naar deze opleiding. Op datzelfde moment 
stimuleerde mijn vader mij om een auto van iemand over te nemen en op 
te knappen. Die auto heb ik ook weer verkocht. Vooral aan dat verkopen 
beleefde ik ontzettend veel plezier. Ik heb mij helaas niet meer op tijd 
kunnen aanmelden voor de opleiding. Ik ben een jaar gaan werken bij een 
autogroothandel, waar ik ontzettend veel ervaring heb opgedaan en veel 
bedrijven in de regio heb leren kennen. Na dat jaar ben ik deze opleiding 
gaan doen. In mijn vrije tijd koop ik nu samen met een vriend auto’s op 
die we vervolgens opknappen en weer verkopen. Ik word geregeld door 
bedrijven benaderd voor stages en banen. Ik kan straks zo aan de slag.

Wat is voor jou het verschil tussen mbo en 
vmbo?
Op het vmbo wordt alles voor je geregeld. Je krijgt heel veel ondersteuning 
op het vmbo. Op het mbo krijg je meer eigen verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid. Wanneer je bijvoorbeeld een toets hebt gemist, dan kun je 
de toets inhalen maar daar moet je wel zelf achteraan. Op het vmbo werd 
je veel meer aan de hand meegenomen. Je bent nu specifiek bezig met iets 
wat je leuk vindt. Daarnaast ben je ook meer gericht op je eigen leerproces, 
waarbij de coaches je goed begeleiden. 
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WIE 
ZIJN
WIJ...

Het  ROC Menso Alting Groningen leidt studenten op vanuit een christelijke levensvisie 
voor de praktijk of voor een vervolgopleiding. Met zo’n 700 studenten wordt iedereen 
gezien en gaat iedereen respectvol met elkaar om. Wij zijn een christelijk mbo waar 
iedereen zichzelf mag zijn, met eigen opvattingen, talenten en leerstijlen. Onze docenten 
en coaches begeleiden je optimaal tijdens je studie, om straks als gedreven professional 
aan het werk te kunnen. 

Waar vind je onze school?
Onze  school staat op de gezellige campus aan het Vondelpad in de studentenstad  
Groningen (Vondelpad 4, 9721 LX).

20 21

S A M E N  G E L O V E N  I N  J O U W 
P E R S O O N L I J K  TA L E N T



 

 groningen@rocmensoalting.nl

 050 – 52 44 580

 facebook.com/rocmensoalting

 @mensoaltinggroningen

 @mensoalting

 mensoaltinggroningen.nl 

 
Wist je dat...
... wij de derde plaats hebben be-
haald in de categorie ‘beste ROC’ in 
de landelijke keuzegids 2020? Daar-
mee zijn we de beste MBO school 
van Noord-Nederland!

... wij officieel een gezonde  
kantine hebben? Vier dagen in de 
week hebben we vers belegde 
broodjes, salades, fruit en lekkere 
smoothies.

... onze  school met een 7,8 is 
beoordeeld door studenten?
Wij hebben de meest 
tevreden studenten van 
Nederland!  (JOB-monitor)

... wij  veel nadruk leggen op 
persoonlijke begeleiding?  
Iedereen wordt bij ons gezien. 

Voor welke opleidingen 
kun je bij ons terecht?
Wij bieden opleidingen aan in verschillende sectoren. 

Sommige van onze opleidingen kun je ook deeltijd 

volgen, dan ga je naast je baan één dag in de week 

naar school. Naast de reguliere opleidingen bieden 

we ook een excellentieprogramma aan. Hieronder 

vallen de Ambassadeurs Verkiezing en de Skills Heroes 

vakwedstrijden. Bekijk www.mensoaltinggroningen.nl 

voor al onze opleidingen.

Wij bieden opleidingen aan in de 
volgende sectoren:

• Business College 

• Dienstverlening

• Zorg & Welzijn

• Onderwijs & Opvoeding

20 21



JULIA
VERELST

Leeftijd:
22 jaar

Opleiding:
Verpleegkunde 
niveau 4

Studiejaar:
4e jaar

2322



Waarom heb je deze mbo-opleiding 
gekozen? 
Omdat ik altijd al in de zorg wilde werken. Ik heb eerst de opleiding 
Verzorgde IG niveau 3 gedaan, dit was een mooi opstapje. Daardoor kon ik bij 
de opleiding Verpleegkunde direct in het tweede jaar instromen. Ik  wil graag 
iets voor anderen kunnen betekenen. Dat vind ik een leuke uitdaging, elke 
dag andere situaties met andere patiënten. Uiteindelijk wil ik graag werken 
op de spoedeisende hulp of op de ambulance als verpleegkundige. 

Hoe heb je een mbo-opleiding gekozen?  
Ik kende de school via een vriendin die ook hier op school zat. 
Ik ben naar de open dag geweest om te kijken of mijn beeld van de school 
klopte. Het ROC Menso Alting biedt een veilige omgeving waar mensen met 
respect met elkaar omgaan. Ik heb de kans gekregen om stage te lopen bij 
het Martini Ziekenhuis. Zo heb ik een goed beeld gekregen van het werken 
in een ziekenhuis en kan ik straks gemakkelijk solliciteren omdat ik er al 
bekend ben. 

Wat is voor jou het verschil tussen mbo en 
vmbo?
Op het vmbo werd alles voor je klaargezet. Iemand vertelt wat je moet 
gaan doen en dan ga je dat doen. Op het mbo krijg je meer eigen 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Je bent specifiek bezig met iets wat 
je leuk vindt. Je kunt een beroep uitoefenen. Op het vmbo ben je minder 
vakgericht bezig. Daarnaast ben je ook meer gericht op je eigen leerproces, 
waarbij de coaches je goed helpen. Ze hebben meteen door als het niet goed 
gaat. Hier kent iedereen je en vraag je gemakkelijk om hulp of advies. Ik ben 
bijna klaar voor de praktijk en heb zin om aan de slag te gaan!
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WIE 
ZIJN
WIJ...

Terra biedt goede opleidingen voor iedereen met een groen hart. Elke opleiding heeft 
aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding, voor persoonlijke groei en 
maatschappelijk succes. Waar ben jij goed in? Waar ligt je persoonlijke belangstelling? 
Dat is waar we heel scherp op letten bij Terra. Bij ons kun je je talent ontdekken en er 
ook iets mee dóen!

Terra werkt met Ondernemend Leren. Dit houdt in dat je tijdens je studie zelfstandig leert 
werken. Dit bouw je in stappen op. Natuurlijk helpen wij je hierbij. Regioleren is hier een 
onderdeel van, samen met andere studenten werk je aan opdrachten van bedrijven en 
overheden in de omgeving van de school. Het is niet alleen leerzaam, het is ook nog heel 
leuk!
 

Waar vind je onze school?
Terra  MBO heeft vestigingen in Groningen, Assen, Winschoten, Emmen en Meppel. 
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 info@mboterra.nl

 050 – 52 97 800

 /mboterra

 Terra_MBO

 @mboterra 

 mboterra.nl 

 

Wist je dat...
… Terra een opleiding heeft op gebied 

van voedsel? Bij de opleiding Food, 

Life & Innovation leer je alles over 

het maken en het verpakken van 

voedsel en de weg die het aflegt 

voordat het bij jou op het bord ligt. 

Klinkt goed hè?

... de wereld bij Terra MBO letterlijk 

aan je voeten ligt? Zo kun je bij ons 

bijvoorbeeld stage lopen en een deel 

van je opleiding in het buitenland 

volgen.

... Terra Groningen een vernieuw-

de opleiding aanbiedt waarbij jij 

Groenstylist wordt? Je leert alles over 

bloemen en planten, presenteren en 

etaleren, vormgeving en interieur.  

Jij maakt de wereld mooier, gezonder 

en groener!
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Voor welke opleidingen 
kun je bij ons terecht? 
• Natuur & Recreatie

• Hovenier

• Cultuurtechniek & Waterbeheer

• Dierverzorging

• Paraveterinair

• Hippische opleidingen

• Veehouderij

• Akkerbouw

• Loonwerk

• Bloem, Groen & Styling

• Food, Life & Innovation

• Entree logistiek

• Entree Plant, dier of (groene) leefomgeving

• Entree Voeding

• Entree detailhandel
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Leeftijd:
20 jaar

Opleiding:
Hovenier 
niveau 3

Studiejaar:
3e jaar
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Waarom heb je voor de opleiding Hovenier 
gekozen? 
Ik vind de opleiding Hovenier zeer leuk en uitdagend. Je leert veel en bent 
lekker buiten aan het werk. Hovenierswerk is heel afwisselend. Het ene 
moment ontwerp je een tuin, terwijl je een dag later bomen verplaatst en 
bodemonderzoek uitvoert. Al deze onderdelen spreken mij erg aan. 

Wat is voor jou het verschil tussen vmbo en 
mbo?   
Op het mbo krijg je meer verantwoordelijkheid. Eerst werd er nog best wel 
veel voor je geregeld. Nu moet je dat zelf allemaal doen. Best wennen in het 
begin.

Hoe heb je een mbo-opleiding gekozen?
Door middel van een snuffelstage ben ik erachter gekomen welke richting 
het beste bij mij past. Aangezien Terra de enige school in de regio is die 
deze opleiding aanbiedt, was het voor mij makkelijk kiezen voor een school. 
Natuurlijk ben ik eerst wel naar de open dag geweest, zodat ik de school 
kon bekijken.

Wat ga je na je mbo doen?
Na mijn opleiding wil ik eerst een paar jaar aan het werk. 
Op deze manier kan ik ervaring opdoen en een goede beslissing maken over 
eventuele vervolgopleidingen. Wel wil ik graag op korte termijn nog een 
aantal cursussen volgen, maar dit kan prima naast een baan.
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VEELGESTELDE VRAGEN

In het mbo volg je een opleiding waar-
mee je straks aan de slag kunt op de 
arbeidsmarkt. Ook kun je ervoor kiezen 
om een vervolgopleiding te doen. 

Je hebt bij de scholen al kunnen zien dat 
er verschillende interessegebieden zijn 
waarbinnen je een opleiding kunt volgen. 

Er zijn heel veel mogelijkheden. Hier-
naast vind je een overzicht van alle in-
teressegebieden waaruit je kunt kiezen 
in het mbo. 
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?

WAT

MBO STAAT VOOR 
MIDDELBAAR 
BEROEPSONDERWIJS
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Interessegebieden

• Economie / Handel / Administratie  
• Creatief / Multimedia / Mode / 
 Muziek / Interieur  
• Motorvoertuigen / Transport / 
 Logistiek / Scheepvaart
• ICT / Techniek
• Horeca / Toerisme
• Veiligheid / Sport
• Zorg / Welzijn
• Uiterlijke verzorging
• Groen / Bloem / Agrarisch / Food 



VEELGESTELDE VRAGEN

FAQ-

 Wat zijn de toelatingseisen?
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KIES IK EEN BOL- OF EEN BBL-OPLEIDING?
Binnen het mbo bestaan twee routes om je beroepsopleiding te volgen. Die routes noemen 
we leerwegen. Je hebt bol-opleidingen en bbl-opleidingen. Bij een bol-opleiding ga je de 
hele week naar school en loop je één of meer periodes stage (beroepspraktijkvorming). 
Dit is dus een combinatie van school en stage waarbij je praktijkervaring opdoet bij een 
erkend leerbedrijf. Bij een bbl-opleiding combineer je leren en werken. Je gaat meteen aan 
de slag. Naast je baan volg je één of twee dagen in de week lessen op school. Om een 
bbl-opleiding te volgen, moet je een baan hebben bij een erkend leerbedrijf. Daardoor weet 
je zeker dat je het vak in de praktijk goed leert. 

HOE ZIT HET MET DE KANS OP WERK?
Natuurlijk wil je een opleiding volgen waar je straks daadwerkelijk wat aan hebt! Een diplo-
ma halen waar je straks ook mee aan de slag kunt. Wij leiden je dan ook zoveel mogelijk 
op voor beroepen waar behoefte aan is. Op onze websites vind je informatie over de kans 
op werk per opleiding. Maar je kunt ook rechtstreeks naar de landelijke website voor meer 
informatie: kiesmbo.nl

WAT IS BPV? 
BPV (Beroepspraktijkvorming) is een ander woord voor stage. 
Op school krijg je afwisselend theorie- en praktijkles, zowel klassikaal als in groepjes. 
Daarnaast leer je veel in de praktijk door stage te lopen bij een bedrijf, instelling of organi-
satie. Bij een aantal opleidingen kun je zelfs stage lopen in het buitenland. 

HEB JE GEEN VO-DIPLOMA? 
Heb je geen voortgezet onderwijs diploma, maar denk je dat je het niveau van een mbo-op-
leiding wel aankunt? En ben je ouder dan 16 jaar? Misschien is dan de Entree-opleiding iets 
voor jou. Met een Entree-opleiding haal je namelijk een diploma waarmee je daarna een 
mbo-opleiding op niveau 2 kunt volgen. Informeer ernaar bij onze scholen.  

KRIJG IK OOK TAAL EN REKENEN OP HET MBO? 
Ja, op alle opleidingen in het mbo krijg je taal en rekenen. Ook doen alle studenten een taal- 
en rekenexamen. Taal- en rekenexamens worden straks landelijk verplicht. Op de websites 
van de mbo-scholen kun je hier meer over lezen. 
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WANNEER MOET IK 
MIJ AANMELDEN? 
Heb je je studiekeuze gemaakt? Als je je vóór 1 

april aanmeldt en je voldoet aan de vooroplei-

dingseisen, dan is het zo goed als zeker dat je 

kunt starten met de opleiding van je keuze. Na-

dat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging 

voor een welkomstgesprek en/of activiteit bij de 

opleiding waar je je voor hebt aangemeld. Denk 

eraan dat sommige opleidingen een beperkt 

aantal plaatsen hebben.

Soms gelden er daarnaast nog aanvullende toe-

latingseisen voor bepaalde opleidingen. 

Deze vind je op de websites van de scholen bij 

de opleiding van je keuze. De regels en de aan-

melddatum van 1 april komen uit de wet Toela-

tingsrecht van de overheid. Op de websites van 

de scholen vind je hier alle informatie over. 
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WANNEER
KUN JE 
TERECHT
OP ONZE
SCHOLEN?
Onze scholen organiseren meerdere meeloopdagen, open dagen en studiekeuze- 
events om jou te begeleiden bij je studiekeuze. Deze open dagen en andere evenementen  
hebben wij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat jij makkelijk kunt zien wanneer je 
waar terecht kunt. 
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OPEN DAGEN
Wanneer je nog geen idee hebt wat je na je huidige opleiding wilt gaan doen, is het 
sowieso handig om onze open dagen te bezoeken. Daar kun je over elke opleiding 
geïnformeerd worden. En daarnaast kun je sfeer proeven op onze scholen.

MEELOOPDAGEN
Ben je al iets verder in je keuzeproces en twijfel je nog over enkele opleidingen? Of wil 
je gewoon meer weten over de inhoud van een opleiding? Schrijf je dan in voor een 
meeloopdag (bezoekmbo.nl).

OVERIGE VOORLICHTINGSMOMENTEN
Naast de open dagen en meeloopdagen organiseren de scholen nog diverse studie- 
keuze-events waar je met vragen over alle opleidingen terecht kunt. Deze vinden 
tussen oktober en maart plaats. 

Op de open dagen en de studiekeuze-events en zijn je ouders/verzorgers natuurlijk 
ook van harte welkom.

De evenementenkalender, waarin alle bovengenoemde momenten staan genoteerd,
vind je op de achterkant van deze brochure.
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STUDIEKEUZE-EVENT
 
Ondanks de Corona-maatregelen is er gelukkig nog steeds veel mogelijk en ontvangen wij jou 
graag op onze scholen. We verspreiden de events over meerdere dagen in onderstaande weken. 
Aanmelden is verplicht en je mag 1 ouder/verzorger meenemen. Uiteraard kun je je aanmelden voor 
meerdere schoollocaties. Kijk op de websites van de scholen en meld je daar rechtstreeks aan voor 
een studiekeuze-event. 

DATA VAN DE STUDIEKEUZE-EVENTS

Week 45: 2 - 6 november 2020

Week 50: 7 – 11 december 2020

Week 4:  25 – 29 januari 2021

MEELOOPDAGEN:
 
Vanwege het coronavirus is het níet mogelijk om in 2020 op onze scholen in Groningen en Assen 
mee te lopen. We hopen dat we vanaf februari 2021 weer meeloopdagen kunnen organiseren. Via je 
decaan/mentor houden we je op de hoogte.

Alle data zijn onder voorbehoud van de regels die op dat moment van kracht zijn i.v.m. het 
coronavirus.

CHECK DE MEEST ACTUELE INFORMATIE OVER DAGEN, 
TIJDEN EN LOCATIES OP DE WEBSITES VAN DE SCHOLEN.

KALENDER
EVENEMENTEN


