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EDITIE

VMBO Beroepenfeest 8 april 2021
Doe Dag 22 april 2021
Locatie: Sporthal De Waterlelie, Aalsmeer

alLes mag je worden,
behalve ongelukKig. BelOofd?

DOEL

Een rode loper met applaus voor VMBO leerlingen #vmbodoetertoe
Het delen van toekomstdromen, twijfels en ambities
Toegang tot een nieuw, lokaal (beroeps)netwerk voor VMBO leerlingen
Vakmanschap en ambacht in de spotlights
Hulp bij beroepskeuze door echte beroepsbeoefenaren
Verbeteren van beroepsbeelden door ervaren van de werkdag
Van verzorgende & monteur tot arts & ingenieur want: Dromen mag!

OMDAT

De meerderheid van de 12-jarigen naar het VMBO gaat
De meerderheid van de beroepsbevolking afkomstig is van het (V)MBO
Een helpend netwerk net zo belangrijk kan zijn als een diploma
Kiezen op je 15e hogere levenskunde is
Preventie van uitval leuker en goedkoper is dan repareren
Toekomstdromen van jongeren een zaak is van ons allemaal
#beroepenfeest #vmbodoetertoe

Onze lokale partners en initiatiefnemers zijn:

BEROEPENFEEST 8 APRIL 2021 - 12 TOT 17 UUR

Na voorbereidende activiteiten gedurende het schooljaar gaan de jongeren op het
Beroepenfeest in gesprek met de beroepsbeoefenaren over beroep en werkdag.
Het Beroepenfeest is in de feestelijk aangeklede Sporthal De Waterlelie in Aalsmeer,
waar de jongeren ontvangen worden op de rode loper want #vmbodoetertoe.
Er is ruimte en tijd voor persoonlijke ontmoetingen die vaak leiden tot langjarige
contacten, stages en zelfs banen. Het beroep staat centraal in de gesprekken:
wat houdt het vak in en hoe ziet een werkdag er nu echt uit? Als het klikt, worden er
visitekaartjes uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor de Doe Dag.

DOE DAG WERKBEZOEKEN 22 APRIL 2021 –
9 TOT 12 UUR EN/OF 13 TOT 16 UUR

Op de Doe Dag gaan de jongeren op bezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie
ze afspraken (matches) hebben gemaakt. Het is belangrijk dat zij een goed beeld
van uw beroep krijgen. Een luister- of kijkbezoek (rondleiding, presentatie) wordt
door jongeren minder gewaardeerd dan DOEN (het is niet voor niets een ‘Doe Dag’).
Laat ze meelopen, een casus behandelen, een probleem oplossen, een opdracht
doen of iets maken. De projectleider kan helpen met een zinvol programma
bedenken en op www.onderwijsonstage.nl staan tips en geslaagde Doe Dag
voorbeelden van andere deelnemers.

CORONA

We bevinden ons in een gekke tijd en hoe 2021 eruit gaat zien, valt niet te
voorspellen. Toch is één ding zeker: Jongeren moeten nog steeds (beroeps)keuzes
maken en hebben daar onze support bij nodig.
Het project VMBO On Stage bestaat uit diverse onderdelen gedurende het hele
schooljaar, met als afsluiting het Beroepenfeest en de Werkbezoeken op de
Doe Dag. Afhankelijk van de dan geldende voorschriften zal mogelijk voor het
Beroepenfeest en de Doe Dag een alternatieve vorm moeten worden gekozen.
Want we willen de leerlingen blijven voorzien van toekomstperspectief en een
(beroeps)netwerk om toekomstdromen mee te delen. Ook ‘na corona’ moeten
deze jongeren hun levensloopbaan vervolgen. Uw deelname is daarom hard
nodig. Misschien nu wel meer dan ooit.

Wij maken deel uit van VMBO On Stage.
Concept en content zijn gedeponeerd en onder copyright. De Beroepenfeesten van On Stage
worden gerealiseerd in het hele land. Lees meer op www.onderwijsonstage.nl
Met dank aan onze landelijke partners:

NOTEER IN UW AGENDA
In maart 2021 16.30 - 18.00 uur

Informatiebijeenkomst Bedrijven

		

locatie wordt later bekend gemaakt

8 april 2021

Beroepenfeest

12.00 - 17.00 uur

		

Sporthal De Waterlelie,

		

Dreef 7, Aalsmeer

22 april 2021

09.00 - 12.00 uur en/of Doe Dag Werkbezoeken
13.00 - 16.00 uur

bij u op locatie

DOE MEE
Aanmelden: www.veenenamstellandonstage.nl
Informatie: mail@veenenamstellandonstage.nl
Check onze social media kanalen

Projectleiding en contact:
Karin Wateler | 06- 20 09 55 52 | mail@veenenamstellandonstage.nl
www.veenenamstellandonstage.nl

