
 
 

 
 

 

in leerjaar 4.  
 
 

 
Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen in leerjaar 3 & 4. 
 
 

Betreft: Open dagen mbo’s 
Paspoort voor succes 

 
 
 
Putten, 9 oktober 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
Op het Christelijk College Groevenbeek wordt veel aandacht besteed aan LOB 
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Door middel van activiteiten en begeleiding hopen wij 
uw zoon of dochter te kunnen ondersteunen bij het kiezen van de juiste vervolgopleiding. 
Ook is het waardevol gebleken om open dagen van mbo’s te bezoeken of individuele 
meeloopdagen te regelen, zodat uw kind een zo compleet mogelijk beeld van de 
vervolgopleiding krijgt.  
  
In verband met Covid-19 zijn deze voorlichtingsmomenten anders georganiseerd dan 
gebruikelijk. Er worden veel online initiatieven aangeboden; houd hiervoor de websites van 
de betreffende scholen in de gaten.  
 
Paspoort voor succes 
Ter voorbereiding op de definitieve inschrijving bij een mbo, moet de leerling het 
zogenaamde ‘Paspoort voor succes’ invullen.  
Wanneer uw zoon/dochter al een definitieve keuze heeft gemaakt, moet het Paspoort in 
overleg met de ouders ingevuld worden. Na het invullen bespreekt uw kind dit document met 
de mentor. Pas daarna mag het formulier opgestuurd worden naar de betreffende mbo-
instelling. Het aanmelden bij de mbo-instelling kan vanaf 1 oktober. 
Omdat veel open dagen pas later plaatsvinden (zie informatie hieronder) kunnen wij ons 
voorstellen dat het nog niet lukt om dit formulier nu al in te vullen. 
 
Het formulier ‘Paspoort voor succes’ treft u als bijlage bij deze brief aan.  
  
Onderwijsbeurs  
In verband met Covid-19 wordt er dit jaar geen Onderwijsbeurs georganiseerd.  Dit geldt 
voor zowel de regio Noordoost-Nederland als voor de regio Midden-Nederland.  
  
Alternatief voor de onderwijsbeurs  
Op 16 t/m 21 november aanstaande organiseert de onderwijsbeurs de Studiekeuzelab 
Voorlichtingsweek. Een week lang worden iedere dag diverse interactieve en informatieve 
online voorlichtingen aangeboden, in samenwerking met onderwijsinstellingen en 
jongerenorganisaties. Ook is er ruimte voor individuele studiekeuze coaching. Aanmelden is 
vanaf begin november mogelijk op www.voorlichtingsweek.nl  
De voorlichtingsweek is interessant voor zowel de leerlingen als voor de ouders.   
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Open dagen mbo's  
In de bijlage treft u de Open dagen kalender 2020-2021; dit is een overzicht met alle (online) 
open dagen en informatiemarkten van heel veel mbo-scholen in de regio. Zeker de moeite 
waard om dit samen met uw zoon/dochter te bekijken.   
  
Voorlichtingsmogelijkheden MBO Amersfoort  
Een opleiding kiezen? Best intens! Zeker in deze Corona-tijden. Tijdens ons Open Huis kun 
je persoonlijk in contact komen met studenten en docenten. Of dat nu op locatie of online is.   
  
Data en tijden:  
Maandag 30 november 2020  18:00 tot 21:00 uur   
Zaterdag 16 januari 2021  10:00 – 14:00 uur   
Dinsdag 9 maart 2021  18:00 – 21:00 uur  
 aandag 14 juni 2021   18:00 – 21:00 uur  
  
Voorlichtingsmogelijkheden Deltion College  
Voor 3e jaars VMBO:  

 13 november organiseert het Deltion College een online open avond waarin brede 
voorlichtingsvideo's van verschillende opleidingen en beroepen aan bod komen (gericht 
op 3e jaars VMBO)  

  
Voor 4e jaars VMBO:  

 13 november organiseert het Deltion College specifieke live voorlichtingen via Teams.  
  
Bezoekers kunnen via een live chat al hun vragen stellen aan leraren, studenten en 
loopbaanadviseurs. In verschillende virtuele tours nemen studenten de bezoekers mee naar 
de campus en laten de verschillende gebouwen zien. Geïnteresseerden kunnen zich 
inschrijven via https://www.deltion.nl/bij-deltion/nieuws-en-events/open-avond-13-november  
  

 In week 45 bieden de loopbaanadviseurs een 3-tal webinars aan met de onderwerpen: 
Hoe maak je een studiekeuze / Help je kind kiezen / Over het mbo. Leerlingen en 
ouders/verzorgers kunnen zich hiervoor van te voren inschrijven via de website van het 
Deltion College.  

  
Informatieve pagina voor studiekiezers: https://www.deltion.nl/voorlichting-studenten  
    
Voorlichtingsmogelijkheden Landstede MBO  

 Filmpjes op opleidingsniveau en locatiefilmpjes te bekijken via het Youtube kanaal: 
https://www.youtube.com/channel/UCDcvHk-xUAFSV_PVxkmXySQ/playlists  

  
Niet alle opleidingen zijn vertegenwoordigd op dit moment, maar we werken eraan dit uit te 
breiden.  
  

 Webinar op Landschapsniveau terugkijken via: www.landstedembo.nl/webinar  

 Inhoudelijke opleidingsinformatie lezen via: www.landstedembo.nl  

 Vragen stellen via onze live chat op de website www.landstedembo.nl, dagelijks van 
14.00 – 15.00 uur op werkdagen tijdens schoolweken  

  
Wanneer u vragen hebt, kunt u altijd contact met de school opnemen. Allereerst via de 
mentor van uw zoon/dochter, maar het staat u uiteraard ook vrij contact op te nemen met 
één van ons.  
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Met vriendelijke groet,  
  
Marjorie Beverloo, decaan B/K                       
Laura Smeets,  Decaan TL   


