
 

 

Geachte relatie van het Mega Belangrijke Onderwijs, 

Ook in dit moeilijke coronajaar vinden we het belangrijk het mbo te vieren. We organiseren daarom op 
donderdag 10 september de Nationale Opening van het mbo-jaar (daarover ontving u eerder een save 
the date). Namens de regio Zwolle in het bijzonder en alle mbo-scholen in het algemeen, laten we u 
graag op innovatieve en interactieve wijze zien hoe megabelangrijk het mbo is. 

We zijn zeer trots dat minister-president Mark Rutte heeft aangegeven graag het mbo-jaar 2020-2021 
officieel te willen openen. Daarnaast zijn onder anderen OCW-minister Ingrid Van Engelshoven, 
voorzitter MKB-NL Jacco Vonhof en Landelijk Ambassadeur Hendrik de Kok belangrijke 
hoofdrolspelers in ons programma. 

Aanmelden 

De feestelijke opening van het mbo-jaar is een bijzonder event met bijzondere gasten! Omdat u 
belangrijk bent voor het mbo en de mbo-scholen, nodigen we u graag uit om het event op locatie in 
Zwolle (Landstede Sportcentrum) of op afstand online bij te wonen. We vragen u bij uw aanmelding 
meteen aan te geven wat uw voorkeur is. Vanwege Covid-19 is een beperkt aantal plaatsen in de zaal 
beschikbaar. Aan de hand van loting bepalen we of u een plek in de zaal heeft. U ontvangt hierover 
uiterlijk 2 september een bericht. U kunt zich via deze link aanmelden. 

Duur van het programma 

De Nationale Opening mbo-jaar 2020-2021 start op locatie om 14.00 uur met een informele ontvangst. 
Het formele programma start om 15.00 uur en eindigt een uur later met een gezamenlijk drankje op 
gepaste afstand. 

Vragen? 

Heeft u vragen over de Nationale Opening van het mbo-jaar 2020-2021, neem dan gerust contact op 
via openingmbojaar@mboraad.nl. 

http://nieuwsbrief.mboraad.nl/public/r/N51Zc9OLZl4A4IvWniGqsg/bl792h5DuPITktWEprTjZw/eZOYRLdwqSn6Ffc23P4HlA
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We kijken ernaar uit samen met u een nieuw mbo-jaar in te gaan. Graag tot 10 september. 

 Namens de MBO Raad, Cibap, Deltion, Landstede en Zone.college, 

 Adnan Tekin 

Voorzitter MBO Raad 

 

De Nationale Opening mbo-jaar 2020-2021 is een samenwerking tussen de MBO Raad, Cibap, 
Deltion, Landstede en Zone.college onder de vlag van Dit is mbo.  
 

 

http://nieuwsbrief.mboraad.nl/public/r/bfhmotvhaYPzMcFiXdB6Lg/bl792h5DuPITktWEprTjZw/eZOYRLdwqSn6Ffc23P4HlA

