
 

 
 
 
Nieuwsbrief nr. 1 (september 2020) - voor klas  
 
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2020-2021 
Via deze nieuwsbrieven willen we jullie (leerlingen en ouders) dit jaar op de hoogte brengen 
van belangrijke data, websites en ontwikkelingen rondom de studiekeuze. 
 
Kies MBO! 
 
MBO staat voor Middelbaar Beroepsonderwijs. Met een 
VMBO(tl) diploma kun je doorstromen naar het MBO 
niveau 3 of 4. Maar ook veel leerlingen die van havo komen 
voelen zich thuis op een Mbo-opleiding.  
De mbo-opleidingen bereiden je voor op het uitoefenen 
van een vak of beroep. Er zijn veel beroepen in 
bijvoorbeeld de zorg, de bouw, de techniek, het groen of 
de kunst. Deze beroepen zijn onderverdeeld in rond de 500 
opleidingen waar je een mbo-diploma in kunt halen. 

Doorleren 
 

Je kunt met je behaalde diploma aan het werk gaan, maar 
je kunt ook doorleren binnen het mbo of verder in het hbo 
(hoger beroepsonderwijs). 
 
Kiezen voor een opleiding 
 
Het is enorm belangrijk dat je al op tijd begint met het oriënteren en verkennen van de 
mogelijkheden op het MBO. Daarmee moet je zeker beginnen als je in de 9e klas zit.  
En als je ongeveer weet wat je wel zou willen gaan doen, dan moet je je verder verdiepen in 
de studies zodat je uiteindelijk kan beslissen wat je na het behalen van je diploma gaat doen.   
 
Begin dus op tijd!!  
 
Echter in de Coronatijd gaat het anders dan in andere jaren. De MBO-instellingen doen hun 
uiterste best om je goed voor te lichten en bieden allerlei activiteiten aan om tot een goede 
studiekeuze te kunnen komen.  
 
Omdat het voor ons onmogelijk is om alle activiteiten te benoemen verwijzen we je door 
naar een aantal goede websites die je goed kunnen helpen met je studiekeuze.  
 
Hieronder een aantal websites die je kunnen helpen met je keuzeproces: 
https://www.kiesmbo.nl/ 
https://www.kiesmbo.nl/open-dagen 
https://www.studiekeuzelab.nl/ 
https://www.kiesmbo.nl/mbo-stad 
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En hieronder de grote MBO-instellingen in de regio: 
 
https://www.summacollege.nl/open-dagen 
https://www.summacollege.nl/hulp-bij-studiekeuze/studiekeuzehulp-tijdens-coronacrisis 
https://www.sintlucas.nl/ 
https://www.helicon.nl/ 
https://www.derooipannen.nl/ 
https://www.kw1c.nl/ 
https://roc-teraa.nl/ 
https://www.gildeopleidingen.nl/ 
 
Aanmelden 
 
Om je aanmelden voor een MBO-
opleiding moet je een Digitaal 
Doorstroomdossier (DDD) maken. Dit doe 
je via het Digitaal Doorstroomdossier in 
Intergrip. Om dit te doen krijgen alle 
leerlingen van 10 vmbo een inlogcode.  
Binnenkort gaan de leerlingen in het 
mentoruur inloggen in dit systeem en 
maken alvast een eerste dossier.  
 
Leerlingen van HAVO die naar een MBO willen moeten bij de decaan om een inlogcode 
vragen.  
 
Bij veel opleidingen hoef je alleen een DDD te maken, bij sommige opleidingen moet je je 
ook aanmelden via de website van de opleiding.  
 
De uiterste aanmelddatum voor het MBO is 1 april 2021!!   

 
Maar let op! Vooral bij opleidingen zoals kunstopleidingen, 
sportopleidingen en mediaopleidingen gaan de aanmeldingen snel. 
Vaak moet je ook een toelatingstest doen of een portfolio maken.  
Check dus goed of er bij jouw gewenste opleiding speciale 
aanmeldingsregels gelden.  
 
Als je ondanks het brede aanbod toch wat hulp nodig hebt, vraag je 
mentor of neem dan contact op met de decaan.  
 

Succes met je studiekeuze, 
 
D. Stephan decaan vmbo-tl d.stephan@novalis.nl 
R.Chaabi Stagiair decanaat  r.chaabi@novalis.nl  
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