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Fase 1: Mondriaan-carrousel
Voor leerlingen die nog geen keuze hebben  
gemaakt voor een beroeps- of opleidingsrichting.

Het programma bestaat uit: intro mbo -  
informatief programma - verwijzen naar  
vervolgactiviteiten. 

Het streven is onze studenten te betrekken 
bij de uitvoering van het programma. De 
Mondriaan-carrousel zal uitgevoerd worden  
op de locatie Leeghwaterplein.

Fase 2: Branchegerichte activiteit
Voor leerlingen die een keuze hebben  
gemaakt voor een beroepsrichting, maar nog 
niet voor een specifieke opleidingsrichting.

Vaste onderdelen in het programma zullen zijn: 
intro branche, rondleiding langs leervloer en een 
informatief programma met verwijzing naar 
vervolgactiviteiten.

Fase 3: Individueel proefstuderen
Voor leerlingen die (redelijk) zeker zijn over 
de beroeps- en opleidingsrichting en willen 
ervaren hoe de opleiding van hun keuze in de 
praktijk is.

Voor het individueel proefstuderen worden 
geen vaste data ingepland. Ook voor individueel 
proefstuderen melden vmbo-leerlingen zich aan 
via de aanmeldmodule en ze kunnen daarbij 
voorkeursmomenten aangeven. De contact-
persoon van de opleiding communiceert naar 
leerling het tijdstip waarop de activiteit gaat 
plaatsvinden. Uw leerlingen wonen reguliere 
onderwijsactiviteiten bij.

Organisatie
Zowel binnen de scholen als het Studie en Loopbaancentrum  
zorgen contactpersonen voor monitoring en zij fungeren als  
centraal aanspreekpunt. 

Aanmelden voor alle drie soorten activiteiten vindt plaats in de  
aanmeldmodule. Leerlingen kunnen zich voor meerdere activiteiten  
aanmelden. Bijvoorbeeld eerst voor een brancheactiviteit en later  
voor individueel proefstuderen. Voor individueel proefstuderen kunnen  
de leerlingen zich aanmelden na de eerste Open Dag op 24 november.  
LET OP! Aanmelden vanuit het VO kan alleen in overleg met de decaan  
van de VO-school.

Planning activiteiten ‘Proefstuderen’
Fase 1: dinsdagen van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Fase 2: dinsdagen van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Voor de School voor Orde en Veiligheid kan een leerling zich enkel  
aanmelden voor de branchegerichte activiteit op 12 december 2017.  
De School voor Lifestyle, Sport en Bewegen kent een alternatief programma 
voor fase 2 en individueel proefstuderen bij voldoende deelname. Je kunt 
jezelf aanmelden voor deelname op 31 oktober 2017 of 16 januari 2018.  
Het programma duurt van 09:00 tot 13:00 uur.

Tevens is de musicalopleiding van DAPA nu onderdeel van het proefstuderen. 
Aanmelden kan enkel voor het individueel proefstuderen. Naast de  
Mondriaan- site heeft DAPA ook een eigen website: www.musicalopleiding.nl 
 

Fase 1 Fase 2
datum Mondriaan  

carrousel
branchegerichte 

activiteit
individueel 

proefstuderen

Aanmelden  
vanaf

25 november 
2017 tot  

1 april 2018

31-10-2017 vmbo-tl netwerk
07-11-2017 vmbo-tl netwerk
14-11-2017 vmbo-tl netwerk
21-11-2017 vmbo-tl netwerk
28-11-2017 alle vmbo scholen vmbo-tl netwerk
12-12-2017 alle vmbo scholen

Zie rocmondriaan.nl voor meer informatie over proefstuderen  
en andere LOB-activiteiten. Of neem contact op met het Studie en  
Loopbaancentrum 088 666 3000 of proefstuderen@rocmondriaan.nl.

Proefstuderen maakt onderdeel uit van het geheel aan Mondriaan-activiteiten in  

het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding van uw vierdejaars leerlingen.  

We onderscheiden drie LOB-fasen.
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