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Het mbo 

BOL BBL



40% van de 

werkenden heeft 
een diploma op 

mbo-niveau



Mbo-opleidingen in Utrecht 

VakscholenROC’s



Niveaus mbo

Vooropleiding Mbo niveau Duur 

Geen diploma Entree 1 jaar 

Vmbo bb Niveau 2 2 tot 3 jaar 

Vmbo kb Niveau 3 of 4 2 tot 4 jaar 

Vmbo gl Niveau 3 of 4 2 tot 4 jaar 

Vmbo tl/mavo Niveau 3 of 4 2 tot 4 jaar 



Uw kind gaat het verschil merken…

Meer zelfstandigheid: hulp vragen, problemen aankaarten
Geen vaste roosters, verschillende docenten, stage lopen
Feedback op competenties die nodig zijn voor toekomstig beroep

En u ook…
Vaak grotere afstand tot school
Financieel

<18: geen lesgeld
>18: € 1168 per jaar (in schooljaar 2019-2020)
Reiskosten: elke student een studentreisproduct
Leermiddelen

Het studiekeuzeproces
Van vmbo naar mbo



Hoe kun je kijken naar studiekeuze? 

Goede sfeer

Leuke en goed
bereikbare

locatie

Werk in te 
vinden

Havo of mbo?

(veel) geld mee
te verdienen

Mijn
vrienden
gaan ook

OpleidingIk vind de 
opleiding leuk



Meeste kans op studiesucces

Wanneer uw kind een keuze maakt die past bij:

• wat uw kind leuk vindt (motivatie)
• de talenten van uw kind (capaciteiten)
• zijn/haar karakter

(bijvoorbeeld slimme doener versus brede denker)

Op vmbo is hier al aandacht voor (LOB-lessen)



Hoe kun je je oriënteren?

• Rondkijken, in gesprek (www.beroepeninbeeld.nl)
• Het werk van familie en vrienden (gesprek, meelopen)
• Decanen en docenten op middelbare school 
• Studiekeuzetest bijvoorbeeld 

https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest-mbo-
utrecht

• Meerdere open dagen bezoeken
• Meeloopdagen op scholen

http://www.beroepeninbeeld.nl
https://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest-mbo-utrecht


Oriënteren op opleidingen bij 
MBO Utrecht 

Hoe gaat het nu bij
MBO Utrecht?



Studiekeuze-events 

Open dagen: openbaar, te bezoeken.

Oriëntatiemiddagen: in georganiseerde groepen, 

workshopvorm.

Meeloopdagen: individueel, gekoppeld aan een huidige 

student.



In vier stappen naar het mbo  

Voorlichting en 
oriëntatie

Aanmelding en 
check  

(vóór 1 april 
toelatingsrecht)

Kennismakings-
activiteit*

Plaatsing

Digitaal Doorstroom Dossier (DDD)

Studiekeuzeadviesgesprek Plusgesprek

*bij MBO Utrecht gelden aanvullende eisen voor 
Sport, Dans en Artiest



MBO Utrecht 



5000 studenten en
500 medewerkers

60% leert door aan 
mbo of hbo



mboutrecht.nl

Vragen?
Mail: studiekeuze@mboutrecht.nl
WhatsApp: 06- 257 050 51

mailto:studiekeuze@mboutrecht.nl

