
Mbo-talentprogramma  
voor havisten

Twijfel je of je over kan gaan of je havodiploma gaat  
halen? Weet je even niet wat je nu wil en kan doen?

Dan is het mbo-talentprogramma voor havisten  
misschien iets voor jou.

Je volgt in een groep van maximaal 20 leerlingen een  
onderwijsprogramma waarin je de kans krijgt om te  
ontdekken welke opleiding of beroep het beste aansluit  
op jouw talenten. Zo kun je straks met zelfvertrouwen  
een bewuste keuze maken voor een volgende stap in je  
(school)loopbaan.

ROC Midden Nederland werkt hierin samen met verschil- 
lende vo-scholen, waaronder jouw school.  



Hoe ziet het programma eruit?

Het programma bestaat uit de volgende blokken:
•  ik en de ander
•  oriëntatie op techniek
•  oriëntatie op zorg(technologie) 
•  ik en de toekomst 

Dit ga je doen

•  ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil
•  aan de slag met jouw talenten
•  verdiepen in de mogelijkheden van het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) en bezoeken van 
verschillende colleges/opleidingen van ROC 
Midden Nederland

•  mbo-studenten ontmoeten
•  onderzoeken welke studie(s) het beste aansluiten 

bij jouw unieke persoonlijkheid, interesses en 
talenten

•  verschillende praktijkervaringen opdoen.

In het programma word je begeleid door een 
studentcoach (mentor).

Intakecriteria

Jij.....
•  hebt een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
•  loopt vast in havo 4 of 5
•  weet even niet wat je volgende stap wordt
•  bent op zoek naar jouw talenten
•  bent nieuwsgierig naar mogelijkheden in het mbo
•  ontmoet graag mensen die ook op zoek zijn

Let op: We verwachten eigen verantwoordelijkheid 
en inzet. Dat betekent: op tijd zijn, aanwezig zijn, 
meedoen, proactief zijn en nieuwe dingen willen 
proberen! We zijn er om je te begeleiden bij jouw 
toekomst.

Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan de volgende stappen vóór 5 februari 
2023:

 1 .    Geef door aan je mentor dat je interesse hebt  
in het mbo-talentprogramma.

2.    Schrijf een motivatiebrief waarin jij aangeeft 
waarom jij dit programma wilt gaan doen.

Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek  
in februari 2023. Daarna hoor je of je kunt starten 
met het mbo-talentprogramma bij ROC Midden 
Nederland.

Informatieavond

Op 31 januari van 19.15-20.45 uur organiseren we 
een informatieavond voor jou en jouw ouder(s)/
verzorger(s) op de Tech Campus in Nieuwegein.  

Wil je erbij zijn? Stuur dan een mail naar 
mbotalentprogramma@rocmn.nl

Praktische informatie

Duur:  4 maanden, 2 dagen in de week
Periode:  6 maart 2023 t/m 20 juni 2023
Tijd:  10.00-15.00 uur 
Locatie:  Tech Campus in Nieuwegein

Goed om te weten

Kies je na het mbo-talentprogramma voor een  
m(h)bo niveau 4 opleiding, dan kun je met dit 
diploma ook naar het hbo. 

WIL JE  
MEER  

WETEN?


