
Nuttige sites 
 

Uiteraard kun je op het internet veel informatie vinden die je kunt gebruiken bij het maken 
van keuzes voor het MBO. Hieronder een paar sites en hoe je er mee om kunt gaan. 
 

1. www.kiesmbo.nl   

 
Wat kun je met deze site doen? 

- Je kunt een interessetestje maken. Klik daarvoor op “interesses”. Als je klaar bent zie 
je informatie en filmpjes over opleidingen die bij je passen. 

- Je kunt zoeken naar opleidingen die je interesseren. Klik daarvoor op “zoeken”. Ook 
hier zie je aan het einde informatie en filmpjes. 

- Je kunt naar heel veel informatie doorklikken. Probeer het maar eens. 
 

2. www.tkmst.nl  

 
Wat kun je met deze site doen? 

- Misschien nog wel meer als met “beroepeninbeeld”. Tkmst.nl is wel voor alle 
middelbare scholieren, en wat minder handig in het gebruik. 

 

3. www.summacollege.nl  (de site van het Summa college in Eindhoven) 

 
wat kun je met deze site doen? 

- Het Summa college is de grootste MBO in de regio. Zij bieden erg veel opleidingen 
aan, en dus kun je via hun site veel informatie over opleidingen vinden. Hoe? 

- Klik op de openingspagina links op het blauwe vlak met “opleiding/ cursus” 
- Klik vervolgens bij “onderwijssoort” op “beroepsonderwijs”. 
- Op de pagina waar je nu komt zie je aan de linkerkant een aantal manieren om 

verder te zoeken. 

http://www.kiesmbo.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.summacollege.nl/


- Uiteindelijk kun je op de rechterkant van deze pagina klikken op de naam van de 
opleiding. Je ziet dan heel veel informatie over die opleiding. 

 

4. www.roc-teraa.nl  

 
 

Wat kun je met deze site doen?  
- Dit is de site van onze helmondse MBO-school. ROC Ter Aa is kleiner dan SUMMA 

college Eindhoven. 
- Als je informatie over opleidingen wil: 
- Klik op de openingspagina rechtsboven onder “ik zoek” op “een MBO-opleiding” 
- Je komt nu op een pagina met de zeven verschillende colleges van Ter Aa. 
- Klik op een richting die je interesseert 
- Je komt nu op een pagina met alle opleidingen die Ter Aa in die richting aanbiedt. 

Klik op de opleiding en je ziet de informatie over die opleiding. 
 

5.  Andere opleidingen. 
Uiteraard hebben alle opleidingen hun eigen website. Soms is het even zoeken voor je er 
achter bent waar je de nuttige informatie kunt vinden. Kom je er niet uit? Vraag het je 

http://www.roc-teraa.nl/

