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JIJ DOET TOCH OOK MEE?

E

EDITI

Dan sluit jij je aan bij de beroepsbeoefenaren die zich al hebben aangemeld.
Om alle leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen, is het Beroepenfeest pas echt geslaagd met 250 deelnemers. Je bent dus niet alleen meer
dan welkom, je bent ook meer dan nodig.
Meld jij je aan? Dan krijg je regelmatig van ons een update van de stand van
zaken. Dan word je uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 10 mei
2022. En vertel je tijdens het Beroepenfeest en de Doe Dag enthousiast over
jouw beroep.
Met jouw deelname beteken je echt iets voor de lokale vmbo-leerlingen.
Want: ‘Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?’

COVID-19
In verband met de onvoorspelbaarheid van beperkende maatregelen, als
gevolg van COVID-19, kunnen uitvoering en bereik van Het Gooi On Stage
veranderen. Wij bieden, indien noodzakelijk, alternatieven aan volgens de
richtlijnen van het RIVM.

AANMELDEN

Projectleiding en contact:
Eleonore de Vette 06-34937132
mail@hetgooionstage.nl | Twitter: @hetgooionstage | www.hetgooionstage.nl

Beroepenfeest 17 mei 2022
Locatie: Grote Kerk Naarden
Doe Dag 2 juni 2022. Bij jou op locatie

Laat vmbo’ers
jouw beroep ervaren!

(NET)WERK VOOR HET LEVEN

BEROEPENFEEST 17 MEI 2022

Een idee van wat je wilt én een groep mensen die je motiveren, stimuleren en helpen om jouw toekomstdromen waar te maken. Heb jij dat ook
gehad? Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar laten we zorgen
dat het vanzelfsprekend wordt! Dat doen we met Het Gooi On Stage.

Voorafgaand aan het Beroepenfeest bereiden de leerlingen zich voor.
Onder begeleiding van ouders en mentoren gaan zij aan de slag met hun
netwerkvaardigheden en toekomstdromen. Dan zijn ze klaar voor het Beroepenfeest.
Daar gaan zij in gesprek met beroepsbeoefenaren. Op de feestelijk ingerichte locatie
ligt de rode loper al klaar. Want de leerlingen worden ontvangen met een applaus.
Het beroep staat deze middag centraal in de gesprekken. Wat houdt het vak in? En
hoe ziet een werkdag er nou echt uit? Past dit misschien bij mij? Als het klikt dan
worden er visitekaartjes uitgewisseld en een afspraak gemaakt voor de Doe Dag.

Met voorbereidingen op school, het Beroepenfeest en de daaropvolgende Doe Dag geven wij vmbo’ers de ruimte om de eerste stappen te zetten
in hun loopbaankeuzes én het vormen van een (zakelijk) netwerk. Want
in de praktijk blijkt hoe belangrijk dat is.

HET WERKT! OOK VOOR JOU

Aansluitend op het Beroepenfeest, is er de mogelijkheid voor de
beroepsbeoefenaren om met elkaar een drankje te drinken en na te praten.

Het Gooi On Stage werkt. Dat blijkt uit de vele positieve ontwikkelingen
na eerdere edities. Veel leerlingen hebben door Het Gooi On Stage een
betere keuze kunnen maken in hun studieloopbaan. Maar Het Gooi On
Stage werkt ook voor jou als beroepsbeoefenaar. Er is namelijk verbinding gemaakt met mogelijk nieuwe werknemers of collega’s voor in
de (nabije) toekomst. Zo zien we regelmatig leerlingen die een bijbaan
krijgen bij de deelnemers, er stage gaan lopen, of na enkele jaren in vaste
dienst gaan bij deze bedrijven. En vergeet niet dat jij tijdens het Beroepenfeest ook andere beroepsbeoefenaren uit de regio treft. Echt een
win-win situatie dus.

Tijdens de Doe Dag gaan de jongeren op bezoek bij de beroepsbeoefenaren waar zij
een afspraak (match) mee hebben. Het is belangrijk dat ze een zo realistisch mogelijk
beeld krijgen van het beroep dat jij uitoefent. Met alleen kijken en luisteren is dat
lastig. We nodigen jou uit om de jongeren echt iets te laten doen. Het is immers
een Doe Dag! Laat hen meelopen, een casus behandelen, een probleem oplossen,
een opdracht doen of iets maken. De projectleider van Het Gooi On Stage denkt
graag met jou mee. Op www.onderwijsonstage.nl staan tips en geslaagde Doe Dag
voorbeelden van andere deelnemers.

DOE DAG WERKBEZOEKEN 2 JUNI 2022

#beroepenfeest #vmbodoetertoe

Initiatiefnemer: Yuverta Naarden (voorheen Wellantcollege)

Overige deelnemende scholen: Sint-Vitusmavo Naarden, De Fontein Bussum, Het Lucent College Hilversum,
Hilfertsheem College Hilversum, Casparus College Weesp, Vechtstede College Weesp, College De Brink Laren,
Elan College Huizen.
Drukwerk mede mogelijk gemaakt door Imprimo Print & Sign , Bussum

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:

