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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van klas 3Va en 3TVa 
 

 

 

 

 

Datum:   16 december 2016 

Kenmerk: 16154/HUI 

Betreft:  stage beroepenwerkstuk 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw dochter/zoon is gestart met de voorbereiding van het Beroepenwerkstuk. De leerlingen in 

de derde klassen HAVO en VWO verdiepen zich dan in een beroep, om meer te weten te 

komen over o.a. opleidingseisen van dat beroep en praktische zaken waar ze soms niet 

eerder bij stilgestaan hebben. Dit is een belangrijke stap in hun oriëntatie op het vervolg van 

hun opleiding op en na school. Een stap die uiteindelijk zal leiden tot een studiekeuze, maar 

waarvoor dit jaar een eerste besluit zal worden genomen: de profielkeuze. 

De leerlingen uit 3Vb wilden heel graag een stage gaan lopen bij het beroep waarin ze zich 

willen verdiepen. De leerlingen uit onze mentorklassen, 3Va en 3TVa, willen hier nu graag bij 

aanhaken. Inmiddels zijn bijna alle leerlingen uit 3 VWO bezig om een stageplaats te 

bedenken en te regelen. Indien een leerling geen stageplek heeft, dan volgt deze het 

normale lesrooster. 

Voor het regelen van zo’n meeloop-stage wordt er bij Nederlands aandacht besteed aan hoe 

je een nette ‘sollicitatiebrief’ opstelt en aan een telefoonscript. Misschien heeft uw 

zoon/dochter ook hulp aan u gevraagd. Dat is uiteraard welkom; het gaat soms makkelijker 

om een meeloop-stage te regelen bij vrienden of bekenden dan bij een wildvreemde. Houdt 

u echter wel in de gaten dat juist het leggen van contact ook een oefening is die de 

leerlingen moeten doen. U mag vanzelfsprekend meedenken of mee regelen, maar het echte 

werk moet door de leerlingen gedaan worden. 

Tenslotte nog een paar zaken over het Beroepenwerkstuk en de meeloopstage op een rij: 

 Leerlingen maken het beroepenwerkstuk in duo’s.  

 Het beroepenwerkstuk moet voldoende worden afgesloten, anders moet het werk 
opnieuw worden gedaan. 

 De meeloopstage vindt plaats op donderdag 26 en/of vrijdag 27 januari 2017. De 
leerlingen worden op deze dag(en) uitgeroosterd (mits ze een stage-adres hebben 
geregeld). 

 Tijdens de meeloopstage worden de stageadressen bezocht door 
docenten/begeleiders van Het Schoter. 

 Op 31 januari 2017 worden de beroepenwerkstukken gepresenteerd tijdens een 
ouderavond (voor de ouders van 3VWO). 
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Als u nog vragen over het Beroepenwerkstuk en de meeloopstage heeft, kunt u die altijd aan 

ons stellen. 

 

Vriendelijke groeten, 
Saskia Huisman en Astrid Verhage 
Mentoren 3Va en 3TVa, s.huisman@schoter.nl en a.verhage@schoter.nl 
 
 

 

 

 


