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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
Leerlingen uit klas 4
Datum
: 5 januari 2021
Ons kenmerk : Decanaat
Onderwerp
: MBO opleiding kiezen

Beste heer, mevrouw,
Een opleiding kiezen in corona-tijd gaat anders dan normaal. Op dit moment zijn (voorlopig) alle
meeloopdagen en open dagen afgeblazen.
In de plaats daarvan organiseren de mbo-opleidingen o.a. online open dagen, chats met
studenten, online proefstuderen en webinars.
We zien dat leerlingen hierdoor minder op een mbo-opleiding oriënteren en slechts een derde
gebruik maakt van de online mogelijkheden die er zijn. Ook zien we dat leerlingen meer
twijfelen over hun keuze.
Wat kunt u als ouder(s) doen?
- Veel mbo’s hebben filmpjes van de opleidingen online staan. Bekijk deze samen en bespreek
of de opleiding past bij uw kind.
- Stimuleer uw kind om gebruik te maken van de online mogelijkheden die er zijn om te
oriënteren op het mbo. Ook is het mogelijk om alvast aan te melden voor meeloopdagen
later in het voorjaar.
- Maak samen de interessetest op kiesmbo.nl en kijk welke opleidingen hier uit komen.
- Nu stages niet doorgaan, is het voor uw kind lastig om mee te kijken met een beroep.
Misschien is er iemand binnen uw netwerk met een interessant beroep die u aan uw kind
kunt koppelen.
- Bij bijna alle opleidingen is het mogelijk om te chatten met studievoorlichters, bekijk deze op
de website van het mbo.
- Als uw kind nog echt niet weet welke opleidingen hij/zij interessant vindt, kijk dan op
‘studiekeuzehulp tijdens coronacrisis’ van het Summa College (Studiekeuzehulp tijdens

coronacrisis (summacollege.nl).
-

Als uw kind blijft twijfelen over studiekeuze, maak dan een (online) afspraak met de decaan.
Ook kunt u uw kind nog steeds aanmelden voor de doorstroomcoach. Deze biedt extra hulp
bij het kiezen van een opleiding én de start op het mbo.

Het aanmelden voor een mbo-opleiding kan tot 1 april 2021.
Met vriendelijke groet,

Mw. S. Slagboom
Decaan Olympia
(slb@huygenscollege.nl)

