
 
 
 

Uitnodiging 
 
 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 

Het examenjaar is een spannend jaar, maar ook het jaar waarin gekozen moet worden voor een 
vervolgopleiding. Om de eerste stap in het keuzeproces te zetten organiseren we samen met alle mbo-
scholen uit de regio1  
 

de mbo-opleidingenmarkt 2015. 

 
Op woensdag 7 oktober van 16.00 – 21.00 uur en 
    donderdag 8 oktober ook van 16.00 – 21.00 uur 

in de Hooglandse kerk, Middelweg 2, 2312 KH Leiden. 
 

 De mbo’s presenteren daar hun opleidingen, zodat u met docenten en begeleiders van die 
opleidingen in gesprek kunt gaan.  

 Studenten uit het mbo zullen op het activiteitenplein iets van hun opleiding laten zien 

 Opleidingsadviseurs en/of branche vertegenwoordigers kunnen u informeren over het 
arbeidsmarkt- en loopbaanperspectief van de opleiding/beroep. 

 Er zijn ook een aantal vmbo-decanen aanwezig om u zo nodig te adviseren. 
 
Een belangrijk doel van deze markt is om u en uw zoon/dochter voldoende informatie te geven om in 
de komende maanden een beroepsopleiding te kunnen kiezen. Op school wordt de markt alvast 
voorbereid met behulp van lessen en opdrachten. Hierbij zijn ook een paar opdrachten die uw 
zoon/dochter samen met u thuis zal maken.  
 
Op school ontvangt uw zoon/dochter het toegangsbewijs voor de opleidingenmarkt. We verwachten 
dat u met uw zoon/dochter van deze gelegenheid gebruikmaakt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Els Houwaart-Geerlings 
Decaan 
Teylingen College  
Leeuwenhorst 
 
 
 
 
 
Note: parkeren kan in de 
Hoogvliet en AH 
parkeergarages of op de 
Haagweg. Vanaf de 
Haagweg kunt u met de 
shuttle bus naar uw 
bestemming en weer 
terug.  

 
 
 

                                                
1
 ROC Mondriaan, ROC Leiden, ROC ID College, de LIS, Wellantcollege, ROC Nova College, Grafisch 

Lyceum Rotterdam en het Hout & Meubileringscollege.  



 
 
 
 
 
 
 

 

 Ook dit jaar weer 
 
Regionale bedrijven openen speciaal voor jou van 2 t/m 6  november 2015 hun deuren. Je 
mag een kijkje nemen in hun bedrijf en soms ook iets doen.  
De vakman vertelt over het werk, laat zien hoe dat wordt uitgevoerd en hoe er gewerkt 
wordt. Je ontdekt waarom hij of zij dit werk leuk vindt, maar ook welke problemen hij soms 
tegenkomt. En hoe hij deze weer oplost.  
 
Ze geven jou deze kans, omdat ze trots zijn op wat zij doen en dat willen ze laten zien ook! Ze 
doen dat ook, omdat er over een paar jaar (als jij van het mbo komt) in veel van deze 
beroepen  werk te vinden is. Een keuze voor hun beroep biedt jou straks een goede kans op 
werk.  
 
Op de startpagina van www.onsplatform.nl staat een link naar een overzicht waarin de bijna 
100 bedrijven die meedoen staan vermeld. Ook staat daar per bedrijf een korte toelichting 
zodat je weet voor welk beroep je daar terecht kunt. Je mentor of decaan heeft ook deze lijst. 
Je kunt dus ook met hem of haar overleggen welk bezoek voor jou het meest zinvol is.  
 
Aanmelden voor een bezoek aan een bedrijf kan vanaf 21 september en ook op de 

mbo-opleidingenmarkt in de Hooglandse kerk.   

Voor je dit gaat doen moet je eerst overleggen met je ouders, WANT aanmelden is ook 
gaan!! Je mag één van je ouders meenemen op het bezoek. Je kunt het bedrijf niet op jou 
laten wachten: het rekent nu op je komst.  
 
Ga (samen met één van je ouders of een begeleider) naar de site: www.onsplatform.nl  Je 
ziet rechts bovenin de knop BEROEP IN BEDRIJF. Klik daarop. Hier kun je bij het bedrijf 
van jouw keuze aangeven wanneer je (van maandag 2 t/m vrijdag 6 november 2014) bij 
een bedrijf kan komen kijken. Je ontvangt per e-mail een bericht terug waarin  

- het adres staat 

- en hoe laat je verwacht wordt.   

Succes 

Ideeën om met elkaar in gesprek te gaan. Niet: Wat wil je worden? Maar bijvoorbeeld: 

 Waarom denk je aan deze opleiding/dat beroep? 

 Kun je me uitleggen waarom je deze keuze maakt? 

 Wat zou je met die opleiding willen doen? 

 Waarom past deze goed bij je? 

 Waar ben je echt goed in? 

 In wat voor werkomgeving wil je gaan werken?  

 Welke eigenschappen denk je dat je in dit beroep nodig hebt?  
 

http://www.onsplatform.nl/
http://www.onsplatform.nl/

