
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 16 juni 2022 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Op 22 juni 2022 vindt de MBO-boulevard plaats in het vmbo-gebouw. Deze is in eerste instantie voor 
vmbo-3 leerlingen, maar ook leerlingen van havo-3 en havo-4 zijn van harte welkom. 
Als havo-leerling heb je namelijk niet alleen de mogelijkheid om door te stromen naar het HBO maar 
kun je ook naar het MBO gaan. Met een overgangsbewijs havo-3 naar havo-4 kun je toegelaten 
worden tot het MBO. 
Het MBO kent opleidingen met een beperkte instroom en dat kan betekenen dat er al in oktober of 
november ingeschreven moet worden. Het is daarom belangrijk om je tijdig te oriënteren op de 
mogelijke MBO-opleidingen – en je tijdig daarvoor in te schrijven! 
 
Tijdens de MBO-boulevard  

• kun je presentaties van opleidingen bijwonen, op diverse pleinen, aan de hand van 
interessegebieden, 

• kun je studenten van het MBO aan het werk zien in de praktijklokalen en 

• is er een Meet & Greet met MBO-studenten. 
 

Daarnaast wordt er in drie rondes voorlichting gegeven over specifieke opleidingen.  
Het programma is als volgt: 
 
Programma: 
18.50 uur  inloop   
19.00 uur – 19.20 uur 1e ronde voorlichtingen MBO-scholen 
19.30 uur – 19.50 uur 2e ronde voorlichtingen MBO-scholen 
20.00 uur – 20.20 uur 3e ronde voorlichtingen MBO-scholen 
19.00 uur – 21.15 uur bezoeken MBO-Boulevard (markt) 
 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle 
leerlingen uit havo-3 en havo-4 



  
 
 
 
 

 

De praktijklokalen en de pleinen zijn vanaf 19:00 uur doorlopend te bezoeken waarbij er de 

gelegenheid is om vragen stellen.  

De hele avond is het mogelijk om te spreken met diverse MBO-studenten. Zij kunnen uitleggen hoe zij 
tot de keuze voor deze opleiding zijn gekomen. 
Voor deelname aan één of meerdere rondes voorlichtingen MBO-scholen kan er bij de ruiltafel 
geïnformeerd worden bij welke rondes er nog ruimte is voor deelname.  
 
Onder andere de volgende MBO instellingen zullen aanwezig zijn: 

• Summa Opleidingen 

• De Rooi Pannen 

• Yuverta 

• St. Lucas 

• SVO Opleidingen 

• Gilde Opleidingen 

• Defensie 

• Bouwmensen 

• BosMti 

• Schildersvakmensen 

• IW Brabant 

• Instituut Thomas 

• SG Were Di havo. 
 
Havo-leerlingen die deel willen nemen aan de MBO-boulevard hoeven zich vooraf niet aan te melden. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de decanen per e-mail decanen-havo-
vwo@sgweredi.nl of per telefoon: 040-2074716. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
T. (Tanja) van Lanen, 
Decaan, 
la@sgweredi.nl   
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