
  

Webinar Samen Kiezen: veel gestelde vragen 
 

Presentatie en opdrachten 

• Waar kan ik de PowerPoint presentatie en de opdrachten terugvinden?  

De PowerPoint kun je terugvinden op deze pagina: https://www.regiocollege.nl/help-mij-

kiezen/checklist-help-mij-kiezen/workshop-samen-kiezen-voor-het-mbo/samen-kiezen 

• Zijn de vragen en opdrachten die we toegestuurd krijgen alleen geënt op de opleidingen 

die het Regio College aanbiedt? 

Nee, het doel is om een bewuste keuze te maken voor een opleiding, dit kan ook een 

opleiding zijn buiten het Regio College. 

 

Open dagen, leerlingbezoekdagen en proefstuderen 

• Open dag:  

Voor deze open dag is er gekozen voor een online open dag, we hopen in de toekomst ook 

weer fysieke open dagen te kunnen organiseren. Aanmelden kan via: 

https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/open-dag 

• De leerlingbezoekdagen (vanuit de middelbare scholen): 

De leerlingbezoekdagen zijn dit jaar helaas afgelast. Om toch een goed beeld te vormen van 

onze school en een opleiding, is er de mogelijkheid tot proefstuderen. 

• Proefstuderen: een dag of dagdeel meelopen met de opleiding van jouw keuze. Meld je aan 

via: https://www.regiocollege.nl/help-mij-kiezen/checklist-help-mij-kiezen/proefstuderen 

 

MBO: opleidingen, profielen en vakken 

• Kun je ook in de eerste weken na de start nog overstappen naar een andere opleiding? 

Overstappen is mogelijk tot uiterlijk 1 oktober. Dus bij twijfel is het van belang dat studenten 

snel aan de bel trekken, zodat wij hen kunnen begeleiden bij het maken van een keuze en de 

overstap. Dit geldt voor een interne overstap, of een overstap naar een ander ROC mogelijk 

is, zal in overleg met het desbetreffende ROC moeten gaan. 

• Als je van MBO2 doorstroomt naar MBO3, is MBO3 dan nog steeds 3 jaar? Of is het dan 

korter?  

Dit verschilt echt per opleiding. Ook is dit verschil er bij verwante opleidingen. 

• Als je in het midden van het jaar besluit dat je de opleiding toch niet leuk vindt moet je dan 

het hele jaar afmaken?  

Het ligt eraan welke keuze je hebt gemaakt qua nieuwe opleiding. Is bij deze specifieke 

opleiding een januari/februari instroom mogelijk? Of moet je misschien uitwijken naar een 

ander ROC? 
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Ook is dit afhankelijk van je leeftijd (leerplicht). Er zijn mogelijkheden, maar dit gaat altijd in 

overleg met de leerplichtambtenaar. Voor een BBL’er, sowieso binnen Techniek, zijn de 

mogelijkheden voor tussentijds instromen een stuk groter.   

• Hoe zien de lessen er uit bij het RegioCollege? 
De lessen worden klassikaal gegeven, gericht op de beroepspraktijk. Ook wordt er in 

projectgroepjes gewerkt.  

• Hebben jullie een opleiding met architectuur te bieden? 

Je zou kunnen kijken naar onze opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw:  

https://www.regiocollege.nl/mbo-opleiding/middenkaderfunctionaris-bouw 

• Welke richting moet je kiezen als je richting binnenhuis architectuur wil? 

Helaas bieden wij geen opleiding aan in deze richting, je zou eens kunnen kijken naar 

Interieuradviseur: https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/economie-en-

ondernemen/retail/interieuradviseur   

• Onder welk profiel valt Veiligheid? 

We maken gebruik van de profielen van kiesmbo.nl, Orde & Veiligheid valt onder het profiel 

Zorg & Welzijn (www.kiesmbo.nl ) 

• Is het belangrijk om een gericht vakkenpakket te kiezen, bijvoorbeeld zorg?  

Het is handig om een aansluitend vakkenpakket te hebben, maar niet noodzakelijk. Je kunt 

dus ook een andere richting gaan doen. Kies vooral wat nu bij je past. 

• Waarom is er geen algemeen economische richting meer? Zoals MEAO commercieel. Wat  

komt het meest in deze richting - oftewel wat is nog het meest breed 

Bij economie maak je globaal een keuze tussen Handel (Verkoper of Manager Retail), 

Marketingcommunicatie, Secretarieel of gericht op juridische financiële of administratie. 

Deze laatste lijkt het meest op de MEAO.  

• Hoe kom ik er achter welke vakken er worden gegeven bij een opleiding? 

Hiervoor verwijzen we je naar de open dag, elke opleiding zal hier uitgebreid ingaan op de 

vakken die hier worden gegeven. Ook is er een mogelijkheid om een tien-minuten gesprek 

aan te vragen met de intaker van een opleiding.  

• Ik wil later de leraren opleiding doen op het HBO, maar niet de PABO. Welke vooropleiding 

op het mbo sluit hier het beste op aan? 

Het hangt van af welke vak je als leraar wilt geven. In feite kun je met elk mbo niveau 4 

diploma starten met de leraar opleiding als je gemotiveerd bent.  

• Waarom wordt dezelfde opleiding op verschillende scholen in verschillende vormen 

gegeven? Soms BOL 3 jaar, soms BOL 2 jaar en soms ook BBL 3 jaar. Wat houdt dat in en 

hoe weet wat bij jou past 

Bij BBL werk je (zeker in de techniek) vaak in je eigen tempo. Bij BOL kan het zo zijn dat je 

hem versneld kan doen, heeft misschien te maken met een basisjaar, of met relevante 

vooropleiding. De uiteindelijke examens blijven precies hetzelfde. Korter op school betekent 

thuis harder werken. 
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