
Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 4, 

Mocht u afgelopen dinsdag op de ouderavond zijn geweest, dan heeft u waarschijnlijk gehoord dat 

het oriënteren op de vervolgenopleiding al snel begint dit schooljaar. Vanaf 1 november kunnen 

leerlingen uit leerjaar 4 zich al gaan inschrijven voor het mbo. Het is dus belangrijk dat uw kind 

samen met u al gaat zoeken naar de juiste opleiding. In deze brief sta ik stil bij: 

- Open Dagen mbo scholen 

- Opleidingsmarkt ‘zien, doen en beleven’ 

- Informatieavonden 

- Meeloopmiddagen 

- Einddatum inschrijven 

Open Dagen mbo scholen 

Tilburg en omstreken kent veel mbo scholen. Al deze mbo scholen hebben op bepaalde momenten 

een Open Dag. Een Open Dag is een mooi moment om te kijken hoe het er op een school aan toe 

gaat. Wij hebben voor u alle Open Dagen van de mbo scholen in de omgeving verzameld. In de 

bijlage (bijlage 1) vindt u deze allemaal terug. Zit er een school bij die uw kind interesseert, kijk dan 

altijd even op de site voor meer informatie. Iedere vierdejaars leerling is bij ons verplicht om één 

Open Dag te bezoeken. De mentor bespreekt dit in een mentorles met uw kind.  

Opleidingsmarkt zien, doen en beleven 

Op zaterdag 5 november 2022 biedt het Beatrix College in samenwerking met het Reeshof College en 

het Koning Willem 2 College de opleidingenmarkt ‘zien, doen en beleven’. Deze markt is bedoeld om 

een bijdrage te leveren aan het keuzeproces van een vervolgstudie in het mbo. Deze dag is zeer 

geschikt om leerlingen te laten oriënteren op en verdiepen in de vervolgstudie.  

Tijdens deze markt geven diverse MBO scholen informatie over opleidingen (ZIEN), bieden een doe-

activiteit aan (DOEN) en er vindt uitwisseling plaats tussen de vertegenwoordigers van de opleiding 

en de leerlingen (BELEVEN). Verder is er een mogelijkheid om met studenten van opleidingen in 

gesprek te gaan. 

Inschrijven gaat digitaal. Dit kan op https://www.zien-doen-beleven.nl/ vanaf 26 september tot en 

met 3 november 2022. Iedere leerling mag 1 ouder meenemen.  

U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail. Dat bestand neem je mee als entreebewijs. 

De opleidingenmarkt is open van 10.00 uur – 15.00 uur en is in het gebouw van het Beatrix College. 

Bij het Beatrix College is een beperkt aantal parkeerplaatsen (parkeren kan bij Campenhoefdreef en 

station Reeshof). We adviseren u met de fiets te komen, indien mogelijk. 

Informatieavonden 
Ieder jaar worden er voorlichtingsavonden in Tilburg gepland voor leerlingen van klas 3 en 4 vmbo. 
Voorlichters van een groot aantal mbo-opleidingen vertellen over de inhoud van hun opleidingen.  
De voorlichtingen worden gegeven in de gebouwen van Tilburgse mbo-scholen en zijn verdeeld over 
drie avonden. Op iedere avond staan andere opleidingen centraal:  
 
Maandag 17 oktober 2022: ROC Tilburg aan de Wandelboslaan 28, Tilburg 
Dinsdag 18 oktober 2022: SG. De Rooi Pannen aan de Doctor Ahausstraat 1, Tilburg (parkeren aan 
het Frans Siemerpad) 
Woensdag 19 oktober 2022: ROC Tilburg aan de Stappegoorweg 183, Tilburg 
 
 

https://www.zien-doen-beleven.nl/


 
Op  https://voorlichtingvmbotilburg.nl staat het overzicht van alle voorlichtingen. In de bijlage 
(bijlage 2) vindt u een handleiding hoe uw kind zich kan aanmelden. Wacht niet te lang met 
aanmelden, want er is beperkt plek. Het aantal beschikbare plekken ziet u op de site. Dit zijn de 
plekken voor de leerlingen. Iedere leerling mag één ouder meenemen, maar deze ouder telt niet mee 
in het aantal plekken. 
 
Inschrijven kan vanaf maandag 26 september t/m dinsdag 11 oktober, maar vol is vol. Mocht u 
plotseling verhinderd zijn, meld u en uw kind dan altijd af. 
 
Meeloopmiddagen 
Sommige mbo scholen organiseren ook meeloopmiddagen. Uw kind mag dan een dag(deel) ervaren 
hoe het er op de school aan toe gaat. Om te weten of de school die uw kind interesseert een 
meeloopmiddag organiseert, kunt u het beste de site van die school bekijken. Helaas hebben wij hier 
geen overzicht van. 
 
Einddatum inschrijven 

Vanaf 1 november kan uw kind zich gaan inschrijven op de vervolgopleiding, maar er zit ook een 

einddatum aan vast. Na 1 april kunnen leerlingen zich niet meer inschrijven voor een 

vervolgopleiding. Dit klinkt ver weg, maar het zoeken naar de juiste vervolgopleiding is soms lastig en 

kan daarom lang duren. Zorg dus dat u samen met u kind op tijd gaat oriënteren. 

We wensen u en uw kind nu al veel succes met het zoeken naar de juiste opleiding. Uiteraard helpen 
we u altijd graag verder. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw 
kind of met onze decaan Marlies Gerris (mgerris@campus013.nl). 
 

Met vriendelijke groet, 

Han Snijders 

directeur 
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