
 

‘s-Gravenzande, 4 december 2020 

 

Geachte ouders, 

 

Vanaf vandaag heeft uw zoon of dochter de gelegenheid om deel te nemen aan het online event van 

bekijkjetoekomstnu.nl.  

 

Het event is ontworpen als alternatief voor de MBO markt waarbij de MBO voorlichters in persoonlijke 

gesprekken informatie konden geven over de MBO opleidingen. Ons advies is om samen met uw zoon 

of dochter dit online event te bezoeken. 

In 3M kan het met de mentor bekeken worden. Voor 4M is het aan te raden om dit thuis te doen. 

Leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt kunnen veel profijt hebben met dit programma. 

 

Leerlingen uit 3M zullen in deze vorm voor het eerst kennis maken met het MBO. Leerlingen uit 4M 

kunnen verder oriënteren en gaan beslissen welke vervolgopleiding het zal worden. 

 

Het event is in drie delen opgebouwd. 

1. Voorprogramma van 1 december t/m 10 december 
2. Hoofdprogramma van 10 t/m 17 december 
3. After party komt na de kerstvakantie 

 

Het voorprogramma duurt ongeveer 25 minuten en dit wordt tijdens de les gedaan. Als u op de link klikt 

BJTNbeurs.nl  en daarna op “kom verder” en zie het programma langskomen. 

Er worden twee korte tests gemaakt om zelfkennis in kaart te brengen. Er moeten minimaal 3 

beroepenfilmpjes gekeken worden (meer kan ook). Na elk filmpje worden vragen gesteld over het 

keuzeproces die in het filmpje naar voren zijn gekomen. Tot slot van het voorprogramma moet en een 

top 3 gemaakt worden van de beroepen die de interesse heeft opgeroepen. Tijdens het 

hoofdprogramma kan hier verder op ingegaan worden. 

 

Voor het hoofdprogramma vragen we u en uw zoon of dochter om samen in te loggen en de MBO 

markt op het bekijkjetoekomstnu event te bezoeken.  

Hierover ontvangt u via de decanen de informatie op 9 december. Het programma kan op elk moment 

in de week van 10 t/m 17 december online bezocht worden. Noteer de afspraak tussen u en uw zoon 

of dochter, want het tijdstip kan al gemaakt worden. 

Op de site Bekijkjetoekomstnu.nl is alles terug te vinden van dit event.  

 

Als u n.a.v. het online event nog vragen heeft, kunt u ons mailen, sldecaan@isw.info 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mevr. M. Schrier en Dhr. M. van Reenen 

Decaan ISW Sweelincklaan 

https://bjtnbeurs.nl/#toggle-id-6-closed
mailto:sldecaan@isw.info

