
Beste ouders/verzorgers  en leerlingen van klas 3, 

In deze brief staat belangrijke informatie over LOB: Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding. 

1. Verplicht bezoek aan de Opleidingenmarkt 16 november van 19-20 uur op de Fontein: 

De Vitusmavo vindt het belangrijk dat leerlingen zich in een vroeg stadium oriënteren op 

diverse opleidingen, daarom stellen wij het verplicht dat alle leerlingen uit klas 3 onder 

begeleiding van 1 ouder/verzorger een bezoek brengen aan de Opleidingenmarkt die de 

Vitusmavo jaarlijks met De Fontein en Yuverta, voorheen het Wellantcollege, organiseert.  

 

Dit jaar vindt deze opleidingenmarkt op dinsdagavond 16 november plaats op De Fontein, 

Aagje Dekenlaan 2 in Bussum. De leerlingen van de Vitusmavo moeten zich om 18.55 op het 

schoolplein van De Fontein melden bij hun klassenleraar. Ze maken onder begeleiding van 

één ouder/verzorger van 19 – 20 uur een rondgang langs alle opleidingen. (Een en ander 

onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.) 

Op deze opleidingenmarkt zullen een twintigtal mbo-opleidingen en drie havoscholen 

aanwezig zijn om de leerlingen voorlichting te geven over hun opleiding(en). 

 

2. Minimaal één open dag bezoeken  

N.a.v. de verkregen informatie op de Opleidingenmarkt bezoeken de leerlingen dit schooljaar 

minimaal één (eventueel virtuele) open dag van een mbo-opleiding. 

Ook is het mogelijk om op 26 of 27 november de Studiekeuzebeurs in Utrecht te bezoeken. 

 

3. Overzicht alle open dagen: 

Een overzicht van alle open dagen is terug te vinden op https://www.kiesmbo.nl/open-

dagen, u kunt daar een selectie per provincie maken, en in bijlage 1. 

 

Op 19 en 20 november a.s. zijn er Open dagen op het MBO College Hilversum.  

Aanmelden hiervoor gaat via de website: https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-

Colleges/MBO-College-Hilversum 

 

4. Kiesmbo en Qompas 

Op de website www.kiesmbo.nl wordt duidelijk uitgelegd welke leerwegen en profielen er in 

het mbo zijn. Leerlingen kunnen er ook een interessetest doen. Aan de hand van de gegeven 

antwoorden worden er opleidingen genoemd die mogelijk bij de leerling passen.  

 

Ook in de LOB-methode Qompas worden de leerlingen geholpen bij het zoeken naar een 

geschikte opleiding. Informatie over opleidingen en beroepen is terug te vinden onder het 

kopje ‘Informatie zoeken’.  
 

 
 

 

5. Driehoeksgesprek 

In het kader van de loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) van uw kind vindt er in de 

ToDo-week van 1 t/m 5 november het driehoeksgesprek met u en uw kind en de coach van 

uw kind plaats. Uw kind bereidt dit gesprek voor aan de hand van een format. 

 

https://www.studiekeuzebeurs.nl/nl/de-beurs
https://www.kiesmbo.nl/open-dagen
https://www.kiesmbo.nl/open-dagen
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/MBO-College-Hilversum
https://www.rocva.nl/MBO-onderwijs/MBO-Colleges/MBO-College-Hilversum
http://www.kiesmbo.nl/
https://www.kiesmbo.nl/interessetest


6. Voorlichtingen mbo, Beroepshavo en havo 

Op dinsdagochtend 2 november wonen alle leerlingen uit de derde en vierde klas twee of 

drie voorlichtingen bij over de havo, de Beroepshavo en/of het MBO College Hilversum.  

De voorlichting over de havo zal door de decanen van het Vituscollege en het Willem de 

Zwijger College gehouden worden. (Zie bijlage 2, Instroomeisen havo Vituscollege + Willem 

de Zwijgercollege, voor meer informatie.) 

 

7. Stage 

Om de leerlingen goed voor te breiden op een studie en mogelijke beroepen lopen alle 

derdeklasleerlingen 24 uur stage bij een bedrijf of instelling in de ToDo-week van 17 t/m 21 

januari 2022.   

De leerlingen moeten daarom nu op zoek naar een goede stageplek. Als zij een stageplek 

gevonden hebben, vullen zij in deze link alle gegevens over het stagebedrijf in. Het 

stagebedrijf vult de stage-overeenkomst (zie bijlage 3) in. 

 

De stagebedrijven kunnen in deze stageweek mogelijk toekomstige werknemers leren 

kennen. Bovendien biedt het de bedrijven de gelegenheid aan jongeren duidelijk te maken 

wat er van hen in een latere werksituatie verwacht wordt.  

 

8. Sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatiegesprekken 

Bent u werkzaam in het personeelswerk of heeft u op een andere manier (bijv. als manager) 

ervaring met het beoordelen van sollicitatiebrieven en/of voeren van sollicitatiegesprekken 

en vindt u het leuk om uw kennis over te dragen aan onze derdeklasleerlingen? Dan zoeken 

we u!  

 

Onze derdeklasleerlingen van de Vitusmavo lopen in het kader van arbeidsoriëntatie in de 

week van 17 t/m 21 januari stage bij een bedrijf. Voor het verkrijgen van een stageplek 

schrijven de leerlingen een stagesollicitatie-e-mail. 

 

Ter voorbereiding is het leerzaam voor de leerlingen als er professionals uit het bedrijfsleven 

tijdens een les vertellen waar zij opletten bij het lezen van sollicitatiebrieven en aanwijzingen  

kunnen geven waaraan een goede sollicitatiebrief moet voldoen.  Ook is het goed om te 

weten hoe het bij een sollicitatiegesprek eraan toegaat. 

 

Het zou fijn zijn als u in de periode 15 t/m 26 november langs zou willen komen op de 

Vitusmavo.  Het gaat in totaal om drie lessen, aan elke derde klas één les, waarbij de 

klassendocent ook aanwezig zal zijn. U kunt zich ook aanmelden voor één les.  

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, een stageplek willen aanbieden of een 

les over sollicitatiebrieven en/of sollicitatiegesprekken willen geven dan kunt u een e-mail sturen 

naar Godelieve Calis, LOB-coördinator van de Vitusmavo: LOB@vitusmavo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Godelieve Calis, 

LOB-coördinator Vitusmavo 

 

https://forms.office.com/r/P821fM2ZfM
mailto:LOB@vitusmavo.nl

