
BEZOEK EEN OPEN DAG IN HET MBO

Je bezoekt open dagen om een beeld te krijgen van de opleidingen die jij wellicht 
na het vmbo wilt volgen.LEER-

DOEL

TITEL

Volgend jaar kies je een vervolgopleiding en dan wil je natuurlijk graag een goede 
keuze maken! Verdiep je daarom nu al in opleidingen die je interessant lijken en 
bedenk naar welke open dagen je wilt. Tijdens een open dag krijg je meer infor-
matie en ervaar je hoe het op het mbo is. 

Voorbereiden
• Kies drie opleidingen in het mbo die je het meest interessant lijken 
 (www.kiesmbo.nl)
• Zoek op internet waar deze mbo-opleidingen worden aangeboden (adres) en   
 wanneer de open dag is (datum en tijd)
• Schrijf minimaal vijf dingen op die je te weten wilt komen als je de open dag 
 bezoekt, bijvoorbeeld: 
 - In welke vakken moet je goed zijn?
 - Wat leer je tijdens de opleiding?
 - Waar kun je gaan werken na de opleiding?
 - Hoe zien de lessen eruit?
 - Wat verdien je bij de verschillende beroepen?
 - Hoe lang duurt de opleiding?
 - Hoe gaat de inschrijving in zijn werk?
 - Zijn er eisen om deze opleiding te mogen volgen?
 - Hoe is de loopbaanbegeleiding in de opleiding georganiseerd?
 - Wat zijn er voor activiteiten naast de lessen?

Uitvoeren
• Ga samen met je ouders of een ander familielid naar drie open dagen
• Zorg dat je tijdens de open dagen antwoord krijgt op je vragen

WAT GA 
JE DOEN?

ERVAREN

LOB OPDRACHT
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??

http://www.kiesmbo.nl


Beantwoord per opleiding de volgende vragen:
• Wat vond je het leukste van deze opleiding?
• Wat vond je niet leuk aan deze opleiding?
• Wat was anders dan je had verwacht?
• Vinden je ouders dit een goede opleiding voor jou? Waarom wel of niet?

HOE KIJK 
JE ER OP 
TERUG?

REFLEC-
TEREN

De antwoorden per opleiding leg je vast (in je portfolio).VAST-
LEGGEN

• Hoe vond je het om de open dagen te bezoeken?
• Wat viel je op?
• Wat heeft je positief verrast of is je tegengevallen?
• Wat wil je naar aanleiding van de open dag nog meer weten?

NABE-
SPREKEN
VAN DE  
ACTIVI-
TEITEN
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BEZOEK EEN OPEN DAG IN HET MBO

MET 
WIE?

Je bezoekt en bespreekt de open dagen met je ouders of een ander familielid. 



Wil je jouw opleidingen vergelijken met elkaar? Ga naar https://www.kiesmbo.nl/
vergelijken en maak gemakkelijker een keuze!TIPS &

TRUCS
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BEZOEK EEN OPEN DAG IN HET MBO

https://www.kiesmbo.nl/vergelijken
https://www.kiesmbo.nl/vergelijken

