
 
 

 

Doorstroom LOB vmbo-mbo 
 

INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN 

Na dit schooljaar ga jij je loopbaan vervolgen in het vo of middelbaar beroepsonderwijs. Als je naar het mbo gaat, kan 

dat bij ROC Nijmegen, Rijn IJssel, Astrum College, Aeres MBO of Helicon MBO Nijmegen, maar je kunt ook naar een 

andere (mbo)school. 

Om de keuze voor je opleiding zo goed mogelijk te kunnen maken, volg je op jouw (vmbo)school een programma LOB, 

loopbaan oriëntatie en -begeleiding. Daarin wordt aandacht besteed aan de volgende loopbaancompetenties: 

 
 
 
 

Wie ben ik, wat kan ik? 

Wat wil ik, wat drijft mij? 

Welk werk past bij mij? 

Wat wil ik worden? Waar kies ik voor? 

Wie kan mij daarbij helpen? 



Schematisch ziet dat er als volgt uit: 

Je gaat voorlichtingsavonden, open dagen en meeloopdagen bezoeken, misschien stage lopen. Over je ervaringen voer je 

gesprekken met je mentor en je ouders/verzorgers. Zo kom je tot een keuze voor een opleiding. 

Als je straks je diploma hebt behaald, je jezelf vóór 1 april aanmeldt, dan word je automatisch toegelaten voor de opleiding 

van je keuze. Met een diploma vmbo-bbl kun je naar een opleiding op niveau 2, met een diploma vmbo-kbl, vmbo-gl of 

vmbo-tl (=mavo) naar een opleiding op niveau 3 of 4. 

Let op! Er zijn enkele opleidingen met een beperkte opleidingscapaciteit * of met aanvullende eisen** waarvoor andere 

regels gelden. Bij deze opleidingen word je niet automatisch toegelaten. 

 
 

Het digitale doorstroomdossier 
Om te zorgen voor een goede doorstroom naar het mbo is het belangrijk dat daar de goede informatie over jou in komt te 

staan. Die ga je zelf geven in een digitaal doorstroomdossier. Op school maak je samen met je mentor/coach een 

doorstroomdossier aan in Intergrip. Je kunt hier ook thuis in werken. Zo kunnen ook je ouders/verzorgers je helpen bij het 

invullen van je doorstroomdossier. Als je het LOB-programma op jouw school goed hebt gevolgd, zal het invullen van het 

digitale doorstroomdossier niet moeilijk zijn. Dat betekent o.a. deelname aan meeloopdagen, het bezoeken van 

voorlichtingsavonden, open dagen, stages en andere oriëntatie-activiteiten. Na een gesprek met jou, je ouders/verzorgers en 

de mentor/coach wordt het doorstroomdossier door jou, je ouders/verzorgers en je mentor/coach ondertekend. Met dit 

doorstroomdossier is het mbo dan van alle belangrijke zaken op de hoogte. Het is de bedoeling dat je dit dossier ook vóór 1 

april afrondt. 

Voor de zomervakantie zal je worden uitgenodigd voor een welkomstactiviteit. Als je start op het mbo gaat het LOB- 

programma weer verder met een nieuwe begeleider (in het mbo heet dat meestal de studieloopbaanbegeleider of coach). 

Jouw doorstroomdossier is daarbij het vertrekpunt. Na je aanmelding krijg je meestal een uitnodiging voor een 

kennismakingsactiviteit en vlak voor de zomer vindt er een welkomstactiviteit plaats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het kan zijn dat je extra ondersteuning nodig hebt of dat er aanpassingen van het onderwijs nodig zijn, zodat de kans van 

slagen voor jou groter wordt. Dat kun/moet je ook aangeven bij je aanmelding en in het doorstroomdossier. Je wordt dan 

waarschijnlijk uitgenodigd voor een ondersteuningsgesprek om te kijken wat het mbo dan extra voor je kan doen om de kans 

op het behalen van een diploma zo groot mogelijk te maken. Het melden van hulpvragen betekent echter niet dat je wordt 

geweigerd. 
 

Samengevat 
Op school heb jij de lessen LOB, gesprekken met je mentor, ga je naar open dagen en bezoek je zeker een meeloopdag bij de 

opleiding van je (voorlopige) keuze. Uiteindelijk maak je een definitieve keuze voor een opleiding. Het is mogelijk dat je door 

de opleiding nog wordt uitgenodigd voor een kennismakingsactiviteit. Je vult (tussentijds) het digitale doorstroomdossier in. 

Laat het lezen aan je mentor/coach en als je er tevreden over bent kan het worden afgesloten. Dit doe je in een gesprek met 

je ouders/verzorgers en mentor/coach waarna het door iedereen digitaal wordt ondertekend. Naast een afgerond dossier 

moet je je ook altijd aanmelden via de website van het mbo. Voor de zomer krijg je een uitnodiging voor een 

welkomstactiviteit en als je je diploma behaalt start je in september op de vervolgopleiding! 

 
In tijden van Corona is het mogelijk dat bepaalde activiteiten niet mogelijk zijn of op een alternatieve wijze vorm krijgen. 

We verwijzen daarvoor naar de websites van ROC Nijmegen en Helicon MBO Nijmegen. 

 
 
 

* Als je je aanmeldt voor een opleiding met een beperkte opleidingscapaciteit is het niet vanzelfsprekend dat je aangenomen wordt als je je 
diploma behaalt. Je mentor zal je hierover tijdig informatie geven en deze informatie staat ook bij de opleiding op de website van het mbo. 
Heb je interesse voor één van deze opleidingen dan is het advies je zo snel mogelijk aan te melden. Aanname vindt plaats op volgorde van 
aanmelding. 

** Enkele opleidingen hebben aanvullende eisen (wettelijk). Bij deze opleidingen krijg je een intakegesprek. Ook deze informatie vind je 
op de website. 

Schematisch ziet dat er als volgt uit: 


