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Wat doe ik ervoor?

Meeloopdag mbo

Wat ga je doen
Je gaat je voorbereiden op een meeloopdag op het mbo.

Goed om te weten

Om je te helpen bij je studiekeuze zijn er meeloopdagen op mbo scholen. Tijdens een
meeloopdag ervaar je hoe het is op de opleiding. Hierdoor kom je erachter of de opleiding
bij je past. Voor een meeloopdag moet je je vooraf aanmelden. Bekijk de website van de
school om je aan te melden.
Wat houdt een meeloopdag in?
Kennismaken met leerlingen die de opleiding volgen.
Het programma van een opleiding bekijken.
Een lesdag meemaken.
Informatie krijgen over de studie.

Afspraak maken
Om een afspraak te maken voor een meeloopdag volg je de stappen zoals beschreven op
de website van de betreffende school. Vraag je loopbanleren begeleider je te helpen als je
er zelf niet uitkomt.
Heb je een afspraak gemaakt?
Vul hieronder de gegevens in:
Wanneer heb je een meeloopdag?
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Welke school ga je bezoeken?

Welke opleiding ga je bezoeken?

Voorbereiding
Wat verwacht je van de meeloopdag?

Waarom wil je meelopen?

Welke informatie wil je krijgen tijdens deze dag?

Hoe zorg je ervoor dat je antwoord krijgt op je vragen?

Hieronder vind je het formulier "Meeloopdagen mbo". Print deze uit en neem het mee
tijdens je meeloopdag.
Formulier meeloopdagen mbo

Terugkijken op de meeloopdag
Wat vond je van de meeloopdag?

Heb je alle informatie gekregen die je bij de vorige stap hebt opgeschreven?

Wat maakte dat je de informatie wel of niet kreeg?
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Vertel wat leuke momenten waren en wat minder leuke momenten waren.

Heb je een positief beeld van de opleiding? Vertel ook waarom.

Profiel
Legenda Toon geschiedenis
- Wat doe ik ervoor - Meeloopdag mbo
- Motievenreflectie
Ik kan een aantal opleidingen noemen die ik leuk vind.
Ik kan een aantal opleidingen noemen die ik niet leuk vind.
Ik kan vertellen wat ik leuk vind aan de opleiding die ik wil gaan doen.
Ik kan uitleggen waarom de opleiding die ik wil gaan doen bij mij past.
- Loopbaansturing
Als ik iets wil bereiken dan maak ik hiervoor een plan.
Ik weet wat ik op mijn stage wil leren.
Ik weet aan welke kwaliteit ik de komende maand wil werken.
Opmerkingen

Inleveren
De status van de opdracht is: In bewerking
De opdracht in bewerking zetten
De opdracht niet in bewerking zetten
De opdracht overslaan
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