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Aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle leerlingen van het Erfgooiers College  
 
 
Huizen, 1 juli 2022 
 
Betreft: Oriënterende LOB-activiteiten Erfgooiers College 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Uw zoon/dochter zit bij ons op school en zal ongetwijfeld wel eens nadenken over het leven na het 
Erfgooiers College. Vooral in de bovenbouw is dit een thema dat steeds meer aan de orde komt. Als 
decanen proberen we alle leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze keuze, hiervoor is 
de term LOB tot stand gekomen: Loopbaanontwikkelingsbegeleiding. Dit geven we onder andere 
vorm door ze activiteiten te laten ondernemen waardoor ze kennismaken of ervaringen opdoen in de 
verschillende beroepenvelden die onze maatschappij kent. 
 
Als school zijn we op zoek naar bedrijven die we mogen benaderen wanneer we een activiteit 
organiseren. Onze voorkeur gaat uit naar bedrijven die zich op fietsafstand van onze school 
bevinden (max. 45 minuten). Een activiteit kan bestaan uit meerdere dagen stagelopen, maar 
bijvoorbeeld ook uit een korte kennismaking van ca. 1,5 uur of een speeddate. Per activiteit voorzien 
we deelnemende bedrijven van een format zodat de invulling (in grote lijnen) bekend is.  
 
Bent u werkzaam voor een bedrijf dat het leuk vindt om zijn deuren voor onze leerlingen te openen, 
laat het dan aan ons weten door een mail te sturen naar rui@erfgooierscollege.nl. Wij kunnen 
vervolgens contact met u/uw bedrijf opnemen wanneer we een activiteit willen organiseren. 
Uiteraard is het mogelijk om per verzoek te beoordelen of het wel of niet wenselijk is om mee te 
doen. 
 
Wij hopen op veel enthousiaste reacties zodat we onze leerlingen een hoop verschillende 
ervaringen kunnen laten opdoen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bastiaan Rietveld  decaan mavo   (rie@erfgooierscollege.nl) 
Mirjam Haasnoot  decaan havo/vwo  (hsn@erfgooierscollege.nl) 
Marloes Ruis-Alberts  decaan havo/vwo  (rui@erfgooierscollege.nl) 
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