
Beste docent, 

De MBO Card is terug! Dit betekent dat alle studenten én alle docenten op 
het mbo weer gebruik kunnen maken van alle voordelen van CJP. Jouw gratis CJP staat voor je klaar. 

Afgelopen juli besloot demissionair minister van OCW Ingrid van Engelshoven om de gratis 
voordeelkaart te behouden om studenten en docenten op het mbo makkelijker toegang te geven tot 
kunst en cultuur. De CJP kan worden gebruikt in de vrije tijd, maar kan ook worden gebruikt om 
cultuureducatie in de les te integreren. 

CJP is een digitale kortingskaart die je met je telefoon altijd bij de hand hebt. CJP regelt voor jou 
korting, voorrang en voordeel op kunst, cultuur en lifestyle. Zo ga je met korting naar de film, 
concerten, festivals en evenementen, krijg je voordeel bij je favoriete merken en shop je voordelig 
nieuwe sneakers en gadgets. Zo bespaar je een hoop! 

Activeer je eigen docentenpas: 
• Ga naar mijn.cjp.nl/registreren
• Vul het formulier in (Let op: gebruik het school e-mailadres)
• U ontvangt een uitnodigingsmail: klik daar op de knop en volg de route

ACTIVEER JE CJP

Zelf geactiveerd? Help studenten om CJP te activeren! Studenten op het mbo kunnen zich met 
het school e-mailadres aanmelden via https://mijn.cjp.nl/registreren en kans maken op mooie 
prijzen. 

CJP Educatie  
Voor docenten is er met de nieuwe MBO Card ook een nieuw platform: CJP Educatie. Op CJP 
Educatie is het educatieve aanbod van culturele instellingen voor het mbo verzameld. In combinatie 
met inspirerende content en uitwisseling, wordt de drempel om culturele activiteiten te integreren in 
het onderwijs een stuk lager. Ook spoort CJP met het platform de culturele sector aan om activiteiten 
voor mbo-studenten te blijven ontwikkelen. Vanaf oktober wordt het platform aangevuld met nieuw 
aanbod.  

De CJP is onderdeel van het MBO Card project. Dit is een initiatief van Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs (JOB) en CJP gefinancierd door het ministerie van OCW. 
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