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“ALLES MAG JE WORDEN.
BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?”

“Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. BELOOFD?”
VERTELLEN AAN VMBO LEERLINGEN OVER WERKEN IN
MOBILITEIT, CULTUUR, ZORG, AGRI, HORECA, TECHNIEK, ICT,
HANDEL, ONDERWIJS, TRANSPORT, KINDEROPVANG,
NATUUR, ZAKELIJKE DIENSTVERLENING, MAATSCHAPPIJ,
SPORT, DESIGN, BEAUTY, BOUW, WELZIJN, ECONOMIE,
KUNST, GROEN, WINKELBEDRIJF, MEDISCH, MODE ETC.

VMBO BEROEPENFEEST
UITNODIGING VOOR PROFESSIONALS
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DAAR MAKEN WE EEN (BEROEPEN)FEESTJE VAN!

WAT KUNT U DOEN?
 MEEDOEN ALS BEROEPSBEOEFENAAR
 PARTNER OF SPONSOR WORDEN
 LID WORDEN VAN HET ORGANISEREND STAGE TEAM

Meld u aan op www.somerenonstage.nl
mail@somerenonstage.nl

Someren On Stage 15 mei 2018
12.30 – 17.00 uur (LOCATIE: n.t.b.)

On Stage Doe Dag 31 mei 2018
DEELNEMENDE VMBO SCHOOL
Varendonck College

@SomerenOnStage #BEROEPENFEEST #VMBONDOEN
#SAMEND

DENKEN OVER JE TOEKOMST MAG EEN FEEST ZIJN!

Projectleiding
Claus van Teeffelen/T0611660760/mail@somerenonstage.nl

Voor de agenda: 8 mei 2018 briefing deelnemers • 15 mei 2018
On Stage Beroepenfeest met afsluitende netwerkborrel als dank voor uw
komst • op de Doe Dag van 31 mei 2018 komen de leerlingen bij u op
werkbezoek!

INFORMATIEBIJEENKOMST & BRIEFING VOOR DEELNEMERS
Op 8 mei 2018 organiseren wij van 16.00 tot 18.00 uur een informatie
bijeenkomst. Locatie maken wij later bekend via www.somerenonstage.nl

MISSIE EN DOEL
NETWERK Teveel (V)MBO jongeren vallen uit tijdens hun schoolperiode. Vaak
door een verkeerde beeldvorming van het beroep of niet weten wat te kiezen.
Hierdoor stromen zij later in op de arbeidsmarkt en ontstaat er in onbekende (en
onbeminde) branches een tekort. On Stage gelooft in de kracht van een
persoonlijk, duurzaam en lokaal netwerk van professionals om jongeren te helpen
met hun toekomstdromen en beroepskeuze. Een van de voorbereidende
activiteiten voor de leerlingen is dan ook de training ‘Junior Networking’.
BEROEPSKEUZE Folders en internet kunnen het verhaal van een bevlogen
beroepsbeoefenaar niet vervangen. Het persoonlijk contact met deze
professionals is een belangrijke aanvulling op het keuzeproces van leerlingen.
Daarom vragen we ondernemers, zzp-ers, ouders, bedrijven en organisaties uit
alle sectoren om te komen vertellen over hun werk bij de Beroepenfeesten
van Onderwijs On Stage.

DE BEROEPENFEESTEN VAN ON STAGE WORDEN GEREALISEERD
IN 19 REGIO’S. Landelijke Ambassadeurs zijn wetenschappers en
BN’ers die de missie van On Stage steunen: een VMBO advies is
geen doemscenario en VMBO-ers doen ertoe. Meer hierover en
over missie en achtergronden van On Stage vindt u op
www.onderwijsonstage.nl.

PRAKTISCHE ZAKEN
BEROEPENFEEST 15 mei 2018 Na voorbereidende activiteiten gedurende het
schooljaar, gaan de leerlingen tijdens ‘het On Stage Beroepenfeest’ in gesprek met
de beroepsbeoefenaren over beroep en werkdag. Geen kraampjes met pennen en
petten, geen speed-dating. Wel statafels met persoonlijke ontmoetingen die vaak
leiden tot langjarige contacten, stages en zelfs banen. De professionals komen in
herkenbare beroepskleding, met attributen of een grappige outfit met verwijzing
naar het werk. Het beroep staat centraal in de gesprekken: wat houdt het vak in en
hoe ziet een werkdag er nu echt uit? Ter plekke worden er afspraken gemaakt voor
de Doe Dag. En Dromen mag, dus de automonteur tot en met de advocaat is
welkom!
DOE DAG 31 mei 2018 Op de Doe Dag gaan de leerlingen op bezoek bij de
beroepsbeoefenaren met wie ze matches hebben gemaakt. Het is belangrijk dat
leerlingen bij dit bezoek een goede eerste indruk van uw beroep krijgen. Een luister
of kijkbezoek wordt door leerlingen minder gewaardeerd dan DOEN (het is niet
voor niets een ‘Doe Dag’). Op www.onderwijsonstage.nl staan tips en geslaagde
voorbeelden van andere deelnemers.
WAT KUNT U DOEN?
On Stage is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om tijdens het On
Stage Beroepenfeest en de Doe dag leerlingen inzicht te geven in hun beroep.
Daarnaast is On Stage op zoek naar vrijwilligers, sponsors, netwerk en promotie.
Want: “It takes a village to raise a child”…
Aanmelden kan op
www.somerenonstage.nl.
Met dank aan onze landelijke co-financiers en partners

