
 

 

Den Burg, 4 november 2020 

Betreft: Open dagen en informatie 

 

Beste leerlingen van 3 en 4 vmbo/mavo en ouders ter info, 

 

In november starten de open dagen bij de meeste MBO scholen. Helaas dit jaar bijna 
allemaal online. In de bijlage stuur ik een overzicht mee van de opleidingen. 

Check zelf de actuele informatie op de site en denk eraan jezelf aan te melden voor deze 
online momenten! 

Je kunt op vier niveaus een opleiding volgen op het mbo. Afhankelijk van je vooropleiding 
kan je starten op niveau 1, 2, 3 of 4 zie schema hieronder: 

Via onze keuzesite: https://dehogeberg.dedecaan.net/ ga je in de linkerbalk naar de Online 
Keuzegids: https://dehogeberg.dedecaan.net/opleidingen/keuzegids  Hier kan je online  
allerlei opleidingen vinden en vergelijken. 

Ook een handige site is:  

https://www.kiesmbo.nl/ 

Hier is ook veel informatie te vinden over bijvoorbeeld kosten en financiering, leerwegen BOL 
of BBL: 

https://www.kiesmbo.nl/over-het-mbo/kosten-en-financiering 

https://dehogeberg.dedecaan.net/
https://dehogeberg.dedecaan.net/opleidingen/keuzegids
https://www.kiesmbo.nl/
https://www.kiesmbo.nl/over-het-mbo/kosten-en-financiering


 

https://www.kiesmbo.nl/over-het-mbo/leerwegen 

Het lijkt nog ver weg maar vergeet niet dat je voor 1 april moet zijn aangemeld (4e jaars 
leerlingen) bij je vervolgopleiding. Sommige opleidingen zijn erg populair en hebben maar 
een beperkt aantal plaatsen dus schrijf je zo snel mogelijk in want vol is vol. 

Ik neem de 3e jaars leerlingen bewust mee in deze mail zodat jullie nu alvast kunnen 
oriënteren.  

Ook de 4 mavo leerlingen die een extra vak gekozen hebben en richting de havo willen 
opstromen vraag ik na te denken welke MBO opleidingen mogelijk interessant kunnen zijn. 
Natuurlijk blijven we positief maar mocht de route havo uiteindelijk niet haalbaar zijn is het 
belangrijk een plan B te hebben. 

Schrijf je nooit alleen maar in voor één opleiding, zorg dat je een plan B (of zelfs C) hebt voor 
het geval de eerste opleiding jou niet kan plaatsen. 

Tijdens het coach moment op dinsdag het 1e uur en tijdens de LOB lessen de komende 
weken zal ik langs komen voor het geval er vragen zijn. Mocht je hulp nodig hebben bij het 
maken van de keuze van school die je (online) wil gaan bezoeken of vragen hebben loop bij 
me langs of stuur een mail. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Anjo van den Brakel-Stolk 
decaan mavo - vmbo 
e-mail: osg_sta@dehogeberg.nl  
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