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Beste leerling,
Volgend jaar ga je een vervolgopleiding doen. Als je naar het mbo gaat dan kan
de informatie in deze brief en de folder je helpen om dit goed voor te bereiden.
Het is in elk geval heel belangrijk dat je je op tijd oriënteert en aanmeldt. Je
ouders of verzorgers kunnen je daarbij helpen.
Dit zijn de belangrijkste stappen voor je inschrijving in het mbo.
Stap 1: Kies een opleiding
Bereid je goed voor voordat je kiest.

Op school praat je over opleidingen die bij jou passen. Doe dit ook met
jouw ouders, verzorgers en vrienden of familie.

Zoek informatie over mbo-scholen waar je misschien een opleiding wilt
volgen. Bekijk de website, ga naar de open dagen en praat met docenten
en studenten.
Stap 2: Meld je op tijd aan
Meld je in ieder geval uiterlijk 1 april aan. Eerder inschrijven is nog beter, als je
weet welke opleiding je wilt gaan doen.

Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je recht op een studiekeuzeadvies.

Als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je bovendien recht op toelating tot
de opleiding van jouw keuze (als je voldoet aan de eisen).
Stap 3: Kijk of er extra voorwaarden zijn

Kijk op de website van je opleiding of er extra eisen zijn. Want sommige
opleidingen vragen meer dan alleen een vmbo-diploma, zoals een
sportopleiding.

Soms zijn er niet genoeg plaatsen bij een mbo-opleiding. Dat staat dan op
de website van de school. Wees er dan op tijd bij.

Eventueel kun je je ook bij meerdere opleidingen aanmelden.

Het kan zijn dat de school je bij de intake afraadt de opleiding te kiezen.
Het is verstandig goed te luisteren waarom. Maar als je het er niet mee
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eens bent, en je voldoet wel aan de gestelde eisen, dan mag je de
opleiding gewoon volgen.
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In de bijlage en op https://www.rijksoverheid.nl/vonaarmbo staat meer
informatie die belangrijk is voor je overstap naar het mbo. Lees het goed door. En
als je nog vragen hebt, kun je die stellen aan je decaan of mentor. Ook bij de
mbo-school kun je advies vragen.
Als je liever naar de havo gaat, dan kun je dat bespreken met je mentor en met
de contactpersoon van de havoschool waar je naartoe wilt. Informeer bij de
havoschool welke toelatingseisen gelden.
Ik wens je veel succes bij het eindexamen en de overstap naar je
vervolgopleiding.
Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

Pagina 2 van 2

