
 

 

Zaandijk, 24  augustus 2020    
 
 
Betreft: inschrijving Leerlingbezoekdagen 5 en 6 november 2020  
 
 
Beste leerling,  
 
Je bent inmiddels gestart met het laatste jaar van het vmbo. Je wordt hierbij uitgenodigd 
om je op te geven voor de Leerlingbezoekdagen op donderdag 5 november en vrijdag 6 
november.  
 
Wat zijn de Leerlingbezoekdagen? De meeste mbo’s uit Noord-Holland heten je van harte 
welkom  op deze dagen, zodat jij een aantal uren kunt meelopen bij de opleiding van jouw 
keuze. Zo kun je ontdekken of deze vervolgopleiding echt bij je past.  
 
Hoe kun je je aanmelden?  
Vanaf 27 augustus 2020 kun je op www.leerlingbezoekdag.nl alle opleidingen die 
meedoen bekijken. Ze staan ingedeeld per richting en niveau zodat het voor jou makkelijk 
te vinden is. Ook op de website van Het Saenredam staan deze documenten.  
 
Let bij het maken van je keuze goed op: 

- het niveau van de opleiding BB: niveau 2, KB: niveau 3-4, Mavo niveau 4 

- de plaats van de mbo-school.  

Wordt de opleiding van jouw keuze niet gegeven op de mbo-school waar je graag naar toe 
wilt? Kies dan voor die opleiding bij een van de andere mbo-scholen. Zo kun je toch zien 
of deze opleiding bij je past. Houd er rekening mee dat de opleiding die je wilt bezoeken 
vol kan zitten. Denk daarom alvast na over een alternatief. Vol = vol.  
 
Hoe nu verder? Zodra je je keuze hebt gemaakt voor een opleiding, print je het formulier 
via de website uit. Dit formulier lever je uiterlijk 18 september 2020 in bij jouw decaan. 
Let op dat jouw inschrijving pas compleet is, als de decaan jouw formulier heeft verwerkt.  
 
Na de herfstvakantie krijg je van jouw decaan een uitnodiging. In deze uitnodiging staat 
op welke datum, tijdstip en locatie je wordt verwacht.  
  
Corona en Leerlingbezoekdagen 
Het is nog onduidelijk of de mbo’s leerlingen in groten getale mogen ontvangen. Het 
motto van de mbo’s is momenteel: fysiek waar mogelijk, anders online via chat, webinars, 
Teams etc.. De mbo’s zullen er echt alles aan doen om je voor te lichten over de opleiding 
van jouw keuze.  
 
Meer informatie? Op de website www.leerlingbezoekdag.nl  vind je meer informatie over 
de Leerlingbezoekdagen. Laat deze kans niet voorbij gaan. Leerlingen die naar de havo 
willen, moeten zich hoe dan ook aanmelden op een mbo. Ook zij worden van harte 
uitgenodigd om te gaan. De informatie kan hoe dan ook gebruikt worden voor het 
verplichte profielwerkstuk (4 mavo).  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevrouw drs. M.A. den Boer 
Decaan Het Saenredam  
m.denboer@saenredam.nl  
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