
VOOR IN DE AGENDA
  Online informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 

 25 maart 2021  | tijd n.t.b.  |  uitnodiging volgt

  1e Digimatch ronde in week 13 + 14  |  2e Digimatch ronde in week 20 + 21 

 Doe Dag Werkbezoeken 10 juni 2021 | locatie: op uw werkplek

WAT KUNT U DOEN?
 Meedoen als beroepsbeoefenaar

 Partner of sponsor worden

 Lid worden van het organiserend Stage Team

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR U!
Helpt u onze leerlingen door ze te vertellen over uw beroep?  
Het Gooi On Stage is op zoek naar enthousiaste mensen die het leuk vinden 
om tijdens de Doe Dag leerlingen inzicht te geven in hun beroep. 
Daarnaast is On Stage op zoek naar sponsors, netwerk en promotie.

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:
Kyra van Opijnen en Eleonore de Vette 06-34937132 

E-mail: mail@hetgooionstage.nl | Twitter: @hetgooionstage | www.hetgooionstage.nl

Doe Dag 10 juni 2021

Werkbezoek bij u op locatie

alLes mag je worden,
behalve ongelukKig. BelOofd?

Het Gooi On Stage

6e

EDITIE



DOEL 
 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
 Niet over gelijke kansen praten, maar ze geven
 Profileren van onbekende (en onbeminde) beroepen 
 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
 vakfocus tot toekomstperspectief leidt
 echt netwerken géén speeddaten is
 preventie van uitval leuker en goedkoper is dan repareren
 toekomstdromen van jongeren een zaak is van ons allemaal

      #beroepenfeest #vmbodoetertoe

DIGIMATCH IN PLAATS VAN BEROEPENFEEST
Normaal maken de deelnemende leerlingen, na voorbereidende activiteiten op 
school, tijdens een  Beroepenfeest  kennis met beroepsbeoefenaren en maken zij 
afspraken voor werkbezoeken op de Doe Dag. De leerlingen krijgen op deze manier 
een beeld van de verschillende beroepen die er zijn. Enorm belangrijk, want al gauw 
moeten zij zelf een keuze maken voor een beroep/vervolgopleiding. 
Helaas, vanwege coronamaatregelen, vindt er dit jaar geen Beroepenfeest plaats. In 
plaats daarvan maken zij deze editie gebruik van het alternatief Digimatch. Hoewel er 
niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest kunnen 
de leerlingen met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale Het 
Gooi On Stage beroepsnetwerk en geholpen worden bij hun beroepskeuze. 
U ontvangt van ons tijdens de Digimatch rondes per mail een overzichtje met namen 
van leerlingen die graag bij u op bezoek komen, met daarbij hun korte motivatie. 
Aan de hand daarvan maakt u een keuze wie u uitnodigt voor de Doe Dag op 10 juni 
en u antwoordt de leerlingen. 

DOE DAG: 10 JUNI 2021
Tijdens de Doe Dag gaan de leerlingen op bezoek bij de beroepsbeoefenaren met 
wie ze afspraken (matches) hebben gemaakt. Het is belangrijk dat zij een goed beeld 
van uw beroep krijgen. Laat ze meelopen, een casus behandelen, een probleem 
oplossen, een opdracht doen of iets maken. De projectleider kan helpen met een 
zinvol programma te bedenken.

Initiatiefnemer: Wellantcollege Naarden
Overige deelnemende scholen: Sint-Vitusmavo Naarden, De Fontein Bussum, 

De Savornin Lohman Hilversum, Hilfertsheem College Hilversum,  
Casparus College Weesp, Vechtstede College Weesp, College De Brink Laren

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:


