
  
  

MBO-VOORLICHTINGSAVONDEN  
  
  

 Aan de ouders en leerlingen klas 3,             
  
  

De leerlingen zitten nu in de derde klas. Dit betekent dat er in de loop van dit schooljaar een 

belangrijke beslissing genomen moet worden, namelijk de keuze van een sector en de 

examenvakken voor klas 4. Deze keuze is van invloed op de latere studie- en beroepskeuze.  
  

Uiteraard proberen wij de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze keuze. Om de 

leerlingen en ouders een beeld te geven van de verschillende mogelijkheden na het vmbo, zijn er 

op de tweede en derde donderdag van januari twee voorlichtingsavonden gepland. Deze avonden 

zijn voor leerlingen en hun ouders.   

 

U wordt door een deskundige van een vervolgschool uitgebreid geïnformeerd over de 

opleidingsmogelijkheden aan hun school. De avonden worden georganiseerd door de decanen 

van het CLV, het Ichthus College en het Rembrandt College uit Veenendaal en van Pantarijn uit 

Rhenen/Kesteren.   
  

Hierbij nodig ik u en jullie uit om deze voorlichtingen te bezoeken. In de bijlage staat een korte 

beschrijving over elke voorlichting. Als u/jij meer informatie zoekt, voordat het opgavenformulier wordt 

ingevuld, dan is dat te vinden via: www.roc.nl of www.mbowijzer.nl of www.beroepeninbeeld.nl.  
  

Opgeven kan via een online-formulier op de site van onze school.  
  

U kunt de data, waarvoor u zich inschrijft, alvast in uw agenda noteren. U krijgt in december een 

herinnering met nadere gegevens.   
  
  

Met vriendelijke groeten,  

Mevr. A.C. Baars  

Decaan MAVO  
  

  

  

http://www.roc.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.mbowijzer.nl/
http://www.mbowijzer.nl/


Tweede donderdag januari           SECTOR LANDBOUW        

Lokatie:  Ichthus College          SECTOR ZORG & WELZIJN      

    Vondellaan 4,   3906  EA Veenendaal      UNIFORMBEROEPEN     

  

Er zijn 4 ronden, die beginnen om 19.15, 19.50, 20.25 en 21.00 uur. 

U kunt dus maximaal 4 voorlichtingen bijwonen.  

  

SECTOR ZORG & WELZIJN  

  

Onderwijs en Welzijn  

Hier komen o.a. de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent aan de orde. 

Dit zijn allemaal  opleidingen voor het bezig zijn met o.a. kinderen, ouderen, zieken en gehandicapten.   

  

AG (assistenten in de gezondheidszorg)  

Opleiding tot apothekersassistente, doktersassistente of tandartsassistente.  

  

UV (uiterlijke verzorging)  

Bij Uiterlijke Verzorging zijn opleidingen op het gebied van haarverzorging, schoonheidsverzorging, 

voetverzorging en wellness.  

  

Verpleegkunde   

Opleiding tot verpleger/verpleegster [niveau 4], die in alle velden van de gezondheidszorg kan functioneren   

  

Verzorging   

Diverse richtingen bijvoorbeeld: gezins-, bejaarden-, kraam- en lichamelijke gehandicaptenzorg [niveau 3].  

  

Sport en Bewegen  

Deze opleiding leidt op voor sportleider of bewegingscoördinator. Ook is er een opleiding op het gebied van 

dans.  

  

SECTOR LANDBOUW [Voeding, Natuur en Milieu]  

  

Food Specialist  

De opleiding  Food Specialist is een brede opleiding van het Groenhorst College in Ede. Het onderzoeken, bereiden en 

controleren van voedsel komt aan bod. Ook het transport en de ecnomische kant komen aan de orde.    
Je wordt opgeleid voor diverse beroepen in de voedingsmiddelenindustrie en de horeca met o.a. catering.    

  

AOC Groenhorst (dieren)  

Deze voorlichting wordt verzorgd door het Groenhorst College uit Barneveld. Er zijn verschillende richtingen:  

 Veehouderij, Paardenhouderij, Dierverzorging, Dierenassistent, Loonwerk e.d.  

  

AOC Helicon (groen)  

Agrarisch Opleidingscentrum Helicon (o.a. in Nijmegen) heeft verschillende richtingen zoals:   

Bloemschikken en –binden, Bloementeelt, Boomteelt, Fruitteelt  

   Groenvoorziening en natuurlijke omgeving, Bosbouw, cultuur- en milieutechniek.  

  

UNIFORMBEROEPEN  

  

Landmacht  

De Koninklijke Landmacht zoekt gemotiveerde mensen om vrijwillig een aantal jaren in dienst te gaan. De 

militairen kunnen later bij allerlei vredesmissies worden ingezet.  

  

Orde en veiligheid  

Een aantal opleidingen die voorbereiden op werken als beveiliger, bij de politie of bij defensie.   

  

 

  



  

Derde donderdag januari          SECTOR ECONOMIE  

Lokatie:  CLV  Mavohuis      

  Kerkewijk 149, 3904 JC Veenendaal  

  

  

  

  

SECTOR TECHNIEK   

  

Er zijn 4 ronden, die beginnen om 19.15, 19.50, 20.25 en 21.00 uur. 

U kunt dus maximaal 4 voorlichtingen bijwonen.  

  

SECTOR ECONOMIE  

  

Economie  

Opleidingen:     -  met een administratief karakter o.a. bedrijfsadministratie               

      -  voor secretaresse  

  

Handel  

Opleidingen:    -  in de verkoop o.a. een winkel, de groothandel en de internationale handel  

- voor de commerciële dienstverlening en marketing  

- voor transport en logistiek  

  

Recht en arbeid  

Deze opleiding bereid je voor op een baan als juridisch medewerker bij een overheidsinstelling of een bedrijf met 

een juridische afdeling. Ook kun je de richting personeelswerk kiezen.  

  

Horeca  

Op de  Vakschool Wageningen worden diverse opleidingen gegeven op het gebied van bakkerij en horeca o.a. 

kok.   

  

Toerisme  

Opleidingen voor middenkaderfuncties in de recreatieve en toeristische branche (reisbureaus etc.)  

  

Facilitaire Dienstverlening  

Je wordt opgeleid voor leidinggevende functies in de facilitaire dienstverlening, zoals beveiliging, postverzorging, 

schoonmaak, technische dienst, enz.. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij facilitaire bedrijven, kantoren, 

verpleeg- en zorginstellingen, schoonmaakbedrijven en hotels of cateringbedrijven.   

  

  

SECTOR TECHNIEK  

  

Techniek & Technologie    

Een nieuwe naam voor wat in het verleden bekend stond als de MTS. Het accent zal liggen op de richtingen die 

het ROC A12 aanbiedt o.a:  Bouwkunde (met o.a. als afstudeerrichting Architectuur)  

         Elektrotechniek   

   Werktuigbouwkunde (Mechatronica, Engineering e.d.)  

    

ICT, Beeld & Geluid  

ICT: Opleidingen op het gebied van soft- en hardware, automatisering, onderhoud en beheer. Er zijn ook 

richtingen voor   : Mediavormgever en Game Design.  

Beeld & Geluid: Bij de opleidingen Fotografie en Videotechniek gaan creativiteit en techniek samen. Je kunt ook 

kiezen voor Theater- en Podium, & Evenemententechniek.  

  

Nimeto  

Nimeto Utrecht is een zelfstandig vakcollege voor beroepen in de volgende branches: schilder, interieur, reclame 

& presentatie. Creativiteit is voor deze opleiding heel belangrijk.   

  



Grafisch Lyceum   

Diverse opleidingen van het Grafisch Lyceum in Utrecht voor de grafische sector en op het gebied van 

multimedia, zoals drukkerijen, uitgeverijen, reclamebureaus en ontwerpstudio's.   

  

Laboratorium & Research   

Opleidingen voor een baan in een laboratorium van een bedrijf, instelling en/of ziekenhuis. Ook op het gebied 

van milieu- en biotechnologie zijn er mogelijkheden.  


