


Carolus Borromeus College

Welkom! 

OVERSTAP MAVO-MBO
MAVO-HAVO



Programma

Tijd Onderdeel

19.30 – 19.45 uur Centrale deel

19.50 – 20.20 uur Workshop ronde 1

20.25 – 20.55 uur Workshop ronde 2



Studiekeuze maken

 Welke informatie heb ik nodig 
 Wie kan me helpen?
 Welke activiteiten plan ik?
 Hoe bereid ik me voor op de 

intakeactiviteiten?



Nuttige bronnen

 Keuzegids online 
Via ELO > studiewijzer

 www.kiesmbo.nl

In gesprek met:
 Eigen netwerk; zoals familieleden, vrienden, 

etc.
 Beroepsbeoefenaren
 Studenten mbo opleiding



Aanmelden mbo 



Aanmelden, hoe?

 Digitaaldoorstroomdossier
www.digitaaldoorstroomdossier.nl

 Bij de school/ opleiding zelf via de website*

*Met uitzondering van ROC Ter AA + Summa 
College

Uiterlijk op: 1 april 2020

http://www.digitaaldoorstroomdossier.nl/


Overstap mavo naar mbo
(workshop)

 Hoe gaat het op het mbo?
 Verschillen en overeenkomsten
 Welke afspraken en regels gelden daar? 
 Hoe ziet de begeleiding er uit?

Presentator
Presentatienotities
Door ons geselecteerde bronnenDiverse bronnen



Heb je enkel of geen idee?
(workshop)

 Tips en handvatten in dit proces 
 Betrouwbare en waardevolle bronnen 
 Plan van aanpak



Heb je je studiekeuze (bijna) gemaakt?
(workshop)

 Tips en handvatten om keuze te 
beargumenteren

 Twijfels wegnemen van keuze



Na de mavo naar de havo
(workshop)

Ervaringen van havisten (oud-mavoleerlingen)
 Verschillen tussen mavo en havo

 Meer info (zoals aanmelding en procedure) op 
10 december 



Belangrijke data - activiteiten

Datum Activiteit
10 december 2019 Voorlichtingsavond MBO’s + doorstroom 

havo
23 januari 2020 Scholen- en beroepenmarkt

November – maart Meeloopdagen

November – maart Open dagen

Vóór 1 april 2020 Aanmelden vervolgopleiding 





Vervolg van de avond

Workshop Lokaal

1. Overstap mavo naar mbo
Ronde 1 en 2

Collegezaal 213/214

2. Nog enkel of geen idee?
Ronde 1 en 2

117

3. Studiekeuze (bijna) gemaakt?
Ronde 2

118

5. Na de mavo naar de havo
Ronde 1

119
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