Overstap naar mbo

Paspoort voor Succes (PvS)
Beste student,
Dit is jouw Paspoort voor Succes. Het invullen van dit document helpt jou bij het volgende:
 een samenvatting geven van jouw LOB-portfolio;
 uitleg geven over jouw studiekeuze;
 het voorbereiden op jouw intakegesprek bij de mbo-opleiding;
 aangeven welke hulp je nodig hebt op je nieuwe opleiding.
Hoe vul je dit in?
1. Je bespreekt de vragen met je ouders/verzorgers en mentor/coach. Samen geef je
antwoord op de vragen. NB: als je ouder bent dan 18 jaar, hoef je dit niet met je
ouders te bespreken en zijn enkele vragen waarschijnlijk niet voor jou van toepassing.
Deze vragen kun je dan overslaan of ‘nvt’ invullen.
2. Met behulp van de TAB-toets ga je naar het volgende invulvak. Wanneer je meerdere
antwoorden in een invulvak wilt, geef je een ENTER. Dan kun je een rijtje met
antwoorden geven.
3. Dit Paspoort voor Succes (PvS) stuur je mee bij de aanmelding bij de mbo-opleiding en
kun je meenemen naar de kennismaking/intake van je mbo-opleiding.

Naam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
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DEEL I
Dit ben ik

1. Dit vind ik leuk om te doen:

Bijvoorbeeld op school of in je vrije tijd.

2. Hier word ik gelukkig van:

Als je durft te dromen, wat doe je dan het allerliefst?

3. Dit heb ik geleerd in mijn vrije tijd over mijzelf en over wat ik kan:

Denk dan aan dingen die je graag doet. En aan dingen die je nog wilt verbeteren of wilt leren in je
vrije tijd.

4. Ik heb deze bijbaantjes, hobby’s en/of sport:

Je kunt ook vertellen welke bijbaantjes of sport je vroeger deed.

a.

Het leukste aan deze bijbaantjes, hobby’s en/of sport vind ik:

b.

Het minst leuke aan deze bijbaantjes, hobby’s en/of sport vind ik:
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5. Deze dingen over mijn gezondheid zijn voor anderen belangrijk om te weten.
Denk aan dingen waar de school rekening mee moet houden.

6. Deze dingen over thuis zijn voor anderen belangrijk om te weten.
Denk bijvoorbeeld aan het huis waar je woont of je financiën.

7. Vraag je mentor/coach of ouder(s)/verzorger(s) wat belangrijk is om over jou te weten.
Wat zeggen zij?
a. Mijn LOB-docent/ mentor/coach zegt

b. Mijn ouder(s)/verzorger(s) zeggen

c. Ben je het daarmee eens?
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B. Dit kan ik

1. Dit heb ik geleerd op school en bij mijn stage:

Kijk bij het beantwoorden van deze vraag naar je portfolio. En noem hierbij ook wat je hiervan kunt
gebruiken op je mbo-opleiding.

2. Ik heb deze certificaten of diploma’s behaald.

Als je meer certificaten of diploma’s hebt, schrijf ze dan allemaal op.

Naam certificaat of diploma
Datum op het certificaat of diploma:
Naam certificaat of diploma
Datum op het certificaat of diploma :
Naam certificaat of diploma
Datum op het certificaat of diploma :

3. Hier ben ik goed in.

Als je het van jezelf niet kunt bedenken, denk dan aan anderen: bijvoorbeeld je
ouder(s)/verzorger(s), broer(s), zus(sen), vriend of vriendin. Waar zijn zij goed in?
En waarin lijk jij op hen?

4. Hier ben ik trots op.

Wat heb je bereikt? Wat vinden anderen knap van jou?
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5. Ik denk dat ik deze kwaliteiten of eigenschappen nog verder moet ontwikkelen.
Denk dan aan dingen die je moeilijk vindt om te doen.

C. Dit wil ik
Dit gaat over de mbo-opleiding die je gaat volgen.

1. Ik heb voor de opleiding

gekozen,

Leg in een paar zinnen uit waarom je gemotiveerd bent voor deze opleiding

omdat

2. Ik ben tot deze keuze gekomen door:

Je weet welke opleiding je wilt gaan doen. Hoe weet je dat? Heb je een open dag of meeloopdag
bijgewoond, heb je met iemand over deze opleiding gesproken?
Of iets anders?

3. Deze opleiding past bij mij omdat:

Leg uit welke kwaliteiten of eigenschappen je hebt, waardoor deze opleiding bij jou past.

4. Ik denk dat ik na mijn mbo-opleiding ga
keuzevakje aankruisen en antwoord invullen.

a.

☐ Doorstuderen. Deze opleiding lijk me leuk:

b.

☐ Werken: dit werk lijkt me leuk:

c.

☐ Weet ik nog niet.
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Deel II
D. Dit heb ik nodig op school
Als het voor je mbo-school belangrijk is om te weten, vertel je bij deze vragen ook welke
ondersteuning je op school gehad hebt.

1. Zo ziet mijn ideale leeromgeving en werkomgeving eruit op school:
Bijvoorbeeld:
Mijn leeromgeving en werkomgeving moet rustig zijn (geen lawaai); Ik werk graag alleen; Ik vind het fijn
wanneer er om mij heen veel te zien is; Ik werk graag buiten; Ik wil naar buiten kunnen kijken.
Of anders.

a. Waarom?

2. Dit kan ik zelf doen om me goed te voelen op school.

3. Deze hulp heb ik nodig om mijn schoolwerk goed te kunnen doen.
Op school krijg je nu (soms) hulp. Heb je die hulp ook nodig op je mbo-school? Welke hulp wil je
dan op je mbo-school?

4. Hiermee moet een docent rekening houden vanwege mijn gezondheid.
Bijvoorbeeld: Ik gebruik medicijnen waar ik suf van kan worden; Ik heb een plek nodig waar ik de tafelhoogte
kan aanpassen; Ik heb een invalidetoilet nodig; Ik heb een groot beeldscherm nodig; Kan iemand mij helpen
herinneren om mijn medicijnen in te nemen.

Paspoort voor Succes versie 1.6 d.d. augustus 2021

Pagina 6 van 7

Overstap naar mbo
Of iets anders?

5. Zo leer ik iets nieuws.
Bijvoorbeeld: Ik vind het fijn als iemand het voordoet; Uitleg is genoeg; Voordoen en uitleggen, daarna
zelf doen zodat lde docent kan zien dat het goed is.
Of iets anders?

Afsluiting
Plaats:
Datum:
Naam:

Onderstaande vakjes aanvinken wanneer dit van toepassing is.
a. ☐ Ik heb dit Paspoort voor Succes besproken met mijn ouder(s)/verzorger(s).
b. ☐ Ik heb dit Paspoort voor Succes besproken met mijn mentor of begeleider/coach.
c. ☐ Ik wil mijn mentor of begeleider/coach of ouders meenemen naar het intakegesprek op
het mbo en ik nodig die persoon zelf uit.

Dank je wel!
Het waren veel vragen. Fijn dat je dit hebt ingevuld en dat je het PvS toevoegt bij de aanmelding voor
het mbo. Na aanmelding neemt het mbo contact met je op. Dit PvS wordt gebruikt als basis voor de
intake. Neem dit PvS dus ook mee naar het intake- of kennismakingsgesprek.
De mbo-opleiding heeft vaak nog een aantal specifieke vragen waarmee je jouw PvS kunt aanvullen.
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