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Beste eindexamenkandidaat,

Dit schooljaar doe je examen en ik wens je veel succes met dit spannende jaar!

Dat betekent ook dat je volgend jaar een vervolgopleiding gaat doen. Dat kan op

het mbo of op de havo zijn. Je leest in deze brief wat je moet doen om je aan te

melden voor het mbo of de havo. Laat deze brief ook aan je ouders / verzorgers

lezen zodat zij je kunnen helpen bij het kiezen van je vervolgopleiding.

Wil je door naar het mbo? De folder bij deze brief en het stappenplan hieronder

helpen je om je goed voor te bereiden op deze stap. In de folder lees je alles over

cursusgeld, studiefinanciering (vanaf 18 jaar) en het studentenreisproduct (ook

als je nog geen 18 jaar bent). Op www.kiesmbo.nl vind je ook veel informatie

over welke mbo-opleidingen er zijn en wanneer de open dagen zijn. Als je nog

vragen hebt, kun je die stellen aan je decaan of mentor. Het is in ieder geval heel

belangrijk dat je je op tijd (uiterlijk 1 april 2023) aanmeldt.

Wil je door naar de havo? Als je eindexamen doet in de gemengde leerweg of

de theoretische leerweg, dan kun je ook naar de havo. Onder het kopje

doorstroom naar de havo lees je wat je moet doen om naar de havo te kunnen

gaan.

Ga je naar een mbo-opleiding dan zijn dit de belangrijkste stappen:

Stap 1: Kies een opleiding

Bereid je goed voor voordat je kiest.

• Op school praat je over opleidingen en de banen die je met een opleiding

zou kunnen vinden. Daarbij kijk je ook of die banen bij jou passen. Dat doe

je bijvoorbeeld tijdens LoopbaanOntwikkeling en -Begeleiding (LOB) maar

ook tijdens vakken en gesprekken met je mentor, docenten of de decaan.

Praat hierover ook met jouw ouders / verzorgers, vrienden en familie.

• Zoek informatie over mbo-scholen waar je misschien een opleiding wilt

volgen. Bekijk de website, onderzoek hoe de open dag geregeld is, ga naar

de open dag en praat tijdens de open dag met docenten en studenten van

de mbo-school.
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Stap 2: Meld je op tijd aan

Meld je in ieder geval uiterlijk 1 april 2023 aan. Eerder inschrijven is beter, als je

weet welke opleiding je wilt gaan doen.

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

Dit is een gesprek met de mbo-school om te kijken of de opleiding goed bij

jou past.

• En als je je uiterlijk 1 april aanmeldt, heb je ook recht op toelating tot de

opleiding van jouw keuze (als je voldoet aan de eisen en bij voldoende

plaatsen op de opleiding).

• Soms zijn er niet genoeg plaatsen bij een mbo-opleiding om iedereen toe te

laten. Dat staat op de website van de mbo-school. Meld je dan zo vroeg

mogelijk aan. Eventueel kun je je ook bij meerdere opleidingen aanmelden

of voor dezelfde opleiding bij meerdere mbo-scholen.

Stap 3: Extra voorwaarden, begeleiding en het intakegesprek

• Kijk goed op de website van je opleiding of er extra eisen zijn. Want

sommige opleidingen vragen meer dan alleen een vmbo-diploma,

bijvoorbeeld een goede conditie bij een sportopleiding.

• Als je extra begeleiding nodig hebt, dan is het belangrijk dat je dit aan de

mbo-school vertelt. Vertel daarbij ook welke begeleiding je nodig hebt. Kijk

voor meer informatie op: www.mbotoegankelijk.nl.

• Het kan zijn dat de mbo-school je bij het intakegesprek met de mbo-school

afraadt de opleiding te kiezen. Het is verstandig goed te luisteren waarom

zij de opleiding afraden. Maar als je het er niet mee eens bent, en je

voldoet wel aan de gestelde eisen, dan mag je de opleiding gewoon volgen.

Doorstroom naar de havo

Ga je eindexamen doen in de gemengde leerweg of de theoretische leerweg en wil

je naar de havo? Zorg er dan voor dat je een extra eindexamenvak volgt en dit

vak succesvol afsluit. Dan heb je doorstroomrecht naar de havo. Dit betekent dat

de havo geen aanvullende eisen mag stellen. Het extra eindexamenvak wat je

doet mag geen beroepsgericht vak of een schooleigen programma zijn. Bespreek

de mogelijkheid van het volgen van een extra vak in je eindexamenjaar zo snel

mogelijk met je mentor of decaan. Uiteraard kan je ook zonder extra vak naar de

havo maar dan kan de havo-school hieraan extra eisen stellen.

Ik wens je veel succes dit jaar bij het schoolexamen en straks bij het eindexamen.

We rekenen op je! En natuurlijk veel plezier bij het kiezen van een

vervolgopleiding.

Met vriendelijke groet,

de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Dennis Wiersma


