
Doel
Je hebt twee weken om jezelf bij te je  
spijkeren zodat je:
• De leerachterstand  kan weg werken   
 die is ontstaan  als gevolg van  
 Corona virus
• Je krijgt taalonderwijs om je    
 Nederlands bij te spijkeren
• Je krijgt rekenonderwijs om je    
 rekenen bij te spijkeren
• Er zijn lessen digitale vaardigheden 
• Je krijgt Studievaardigheden aan- 
 geboden om het (blijven)leren bij   
 MBO College Start - Up vlekkeloos  
 te laten verlopen

Wanneer 
In totaal 8 dagen:
• Maandag 10 augustus tot en met 
 donderdag 13 augustus en 
• Maandag 17 augustus tot en met 
 donderdag 20 augustus 

De dag begint om 10.00 en is  
afgelopen om 15.00uur.

Programma
In de ochtend:
• De dagstart
• Coachgesprekken , les en individuele   
 uitwerking van opdrachten
• Lunchen van 12.30 - 13.15

In de middag:
• Middagprogramma is een culturele   
 activiteit (sport – museum bezoek – etc)
• De dagafsltuiting

Opbrengst
• Je niveau Nederlands is verbeterd
• Je niveau rekenen is verbeterd
• Je hebt je achterstand van je studie   
 ingelopen
• Je kan je leerroute plannen Digitale   
 vaardigheid is vergroot
• Je ontvangt een Verklaring van   
 deelname als je minimaal 7 dagen   
 aanwezig bent geweest

Ouderbetrokkenheid
Indien mogelijk worden je  ouders 
betrokken. Er is een informatie/
kennismakingsbijeenkomst waar ook 
je ouders voor worden uitgenodigd. Je 
ouders worden ook uitgenodigd bij de 
uitreiking van het bewijs van deelname.

Inschrijven
Via je SLB -er of Teamleider  
(bij nieuwe inschrijving mboRijnland).

Deelname is gratis maar je betaalt 
een borg van 25 euro. Deze krijg je 
na deelname weer terug, maak je de 
zomerschool niet af, dan krijg je ook  
de borg niet terug.

Locaties
Zoetermeer: maximaal 15 studenten   
   César Franckrode 62
Gouda: maximaal 20 studenten 
   Groen v Prinsterensingel 52
Leiden: maximaal 15 studenten 
   Bètaplein 18

Docenten en instructeurs
Per locatie zijn er twee medewerkers van 
het College Start-Up aanwezig (docent 
en instructeur) om je te ondersteunen 
in je leerprogramma. Je werkt aan je 
individuele leerdoelen die in de week van 
4 juli tijdens de intake samen met jou 
worden opgesteld. 

De intake vindt plaats in Zoetermeer,  
Gouda en Leiden.

Het College Start-Up gaat deze zomer van 10 tot en met 20 augustus 
onderwijs verzorgen voor nieuwe studenten van de opleidingen Entree  
en servicemedewerker  en voor studenten die door de maatregelen 
rond het Coronavirus studie achterstand hebben.

Zomerschool mboRijnland 
MBO College Start - Up

Voor wie?

• Studenten die starten bij de Entreeopleiding of het jaar niet   
 voldoende hebben kunnen afronden
• Studenten die starten met een niveau 2 opleiding of het jaar niet  
 voldoende hebben kunnen afronden

Meer informatie nodig?terie@
mborijnland.nl
Jolanda Letterie:
jletterie@mborijnland.nl


