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Betreft: toelichting PPO Doe-dagen 2021 en inschrijven leerlingen 
 
 
 
Geachte decaan, 
 
Net als afgelopen jaren zijn in week 49 van 6-10 december de PPO Doe-dagen in Geldermalsen. 
Deze keer op drie locaties: bij Opleidingscentrum Rivierengebied, bij Yuverta (Helicon) MBO en bij 
ROC Rivor locatie De Oudenhof. Met deze brief informeren wij u over de opzet en planning van de 
PPO Doe-dagen en nodigen we u uit om uw leerlingen in te schrijven. 
 
Opzet PPO Doe-dagen 2021 
We kiezen dit jaar voor een oriëntatie in vijf werelden waarin verschillende profielen vertegenwoordigd 
zijn. Per wereld zijn er vier stations waar workshops worden aangeboden. Iedere leerling doorloopt 
twee of drie werelden. In elke wereld zien ze vier stations en kiezen ze voor één workshop om zich in 
die richting verder te verdiepen door middel van een opdracht of activiteit. Zo is er meer ruimte voor 
oriënteren en ‘snuffelen’. 
 
De vijf werelden zijn: 
1. Wereld Wonen, Werken, Verkeer (locatie OCR Poppenbouwing) 

2. Wereld Energie, Water, Veiligheid (locatie OCR Poppenbouwing) 

3. Wereld Ontwerp, Productie Wereldhandel (locatie OCR Poppenbouwing) 

4. Wereld Mens en Gezondheid (locatie in Geldermalsen nntb) 

5. Wereld Dier, Teelt en Groen (locatie Yuverta (Helicon MBO) 

 

Per wereld staan de workshops uitgeschreven in het formulier Informatie Leerlingen PPO doe-dagen. 

De werelden 1,2&3 zijn aan elkaar gekoppeld en de werelden 4&5 ook. Dat betekent dat leerlingen óf 

zich gaan oriënteren bij OCR op de werelden 1,2&3 óf bij de twee andere locaties op werelden 4&5. 

We delen leerlingen zoveel mogelijk naar hun voorkeur in. We vragen hen om hun eerste en tweede 

voorkeur voor werelden aan te geven met toezegging dat zij één van die twee werelden in hun 

programma krijgen. Ook de favoriete workshop binnen die twee werelden horen we graag. 

De voorkeur is vrij en kan dus bijvoorbeeld wereld 1 en wereld 5 zijn. Dan staat wel van te voren vast 

dat ze in één van die twee werelden niet zullen komen.  

Om voorkeuren van leerlingen te verzamelen, sturen we een Excel formulier ‘Voorkeur leerlingen’ 

mee. We vragen u om deze per klas in te vullen. Op dit formulier kunt u ook aangeven op welke 

dagdelen een bepaalde klas niet kan deelnemen. 

Maandag en dinsdag zijn gereserveerd voor BB, KB en PRO leerlingen. 

Donderdag en vrijdag zijn voor GL, TL en enkele HAVO leerlingen bestemd. 
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Programma 

De duur van het programma is 120 minuten en de leerling doorloopt óf: 

• Wereld Wonen, Werken, Verkeer 35 minuten 

• Wereld Energie, Water, Veiligheid 35 minuten 

• Wereld Ontwerp, Productie Wereldhandel 35 minuten 

Wisseltijd 5 minuten 

óf: 

• Wereld Mens en Gezondheid 50 minuten op een nog te bepalen locatie in Geldermalsen 

• Wereld Dier, Teelt en Groen 50 minuten bij Yuverta MBO 

Wisseltijd 20 minuten waarvan 10 minuten buiten lopen naar de andere locatie, onder begeleiding 

 
In elke wereld is ruimte voor veertig leerlingen die langs vier stations lopen om hun keuze voor een 
verdiepende workshop te bepalen. Na 10 minuten starten de workshops met maximaal tien leerlingen 
per workshop. Dat betekent dat leerlingen soms niet kunnen aansluiten bij hun favoriete workshop, 
maar dat is niet anders. De workshops in wereld 1,2&3 duren 20-25 minuten en bij wereld 4&5 is er 
per workshop 40 minuten tijd. 
 
Het is goed mogelijk dat klassen van verschillende scholen gezamenlijk worden ingedeeld in hetzelfde 
programma. Net als voorgaande jaren worden klassen met een bus opgehaald en teruggebracht. 
Hiervoor wordt per leerling een bijdrage van € 6,- gevraagd.  
We gaan er vanuit dat de leerlingen onder de schoolverzekering vallen. 
 
Planning en aanmelding 

• Week 43: Op maandag ontvangt u de excelformulieren  

• Week 43: deelnameformulier per klas opsturen naar jan.heeres@btechs.nl 

• Week 43: Deadline voor de aanmelding is vrijdag 29 oktober ’21. 

• Week 45: Wij informeren u over de indeling van de klassen (data, tijdvakken) en het busvervoer. 

• Week 48: Wij ontvangen  van u namen van begeleiders die tijdens de PPO doe-dagen aanwezig 
zijn. We rekenen erop dat begeleiders met leerlingen meegaan om het programma te volgen en 
de oriëntatie in soepele banen te leiden. 

 
De PPO Doe-dagen worden mede mogelijk gemaakt door Bouwmensen Rivierengebied, 
Schildersvakopleiding, InstallatieWerk Midden, Yuverta MBO, OBM Rivierengebied, BouwInframensen 
Zuid-Holland Zuid, ROC Rivor, Rijn IJssel, ROC Nijmegen, ROC Midden Nederland, S-TEC, 
Sectorinstituut Transport en Logistiek, CPOB, Santé Partners, Zorgcentra De Betuwe, 
Kinderdagverblijf Buitenpret, Kinderopvang Smallsteps, VRGZ, Van der Valk Zaltbommel en Platform 
Techniek Rivierenland. 
 
Als u vragen heeft over de PPO Doe-dagen neemt u contact op met Jan Heeres (06-2804 3751) of 
Wilma de Wolf (06-2783 2611). 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de werkgroep PPO Doe-dagen, 
 
Jan.Heeres@btechs.nl en Wilma.deWolf@btechs.nl 
 
Platform Techniek Rivierenland (www.ptriv.nl) 

mailto:jan.heeres@btechs.nl
mailto:Jan.Heeres@btechs.nl
mailto:Wilma.deWolf@btechs.nl
http://www.ptriv.nl/

