Beroepenpresentatie en stage
Een profielkeuze hangt nauw samen met de vervolgstudie en het
beroep wat jij later kunt doen. Door te onderzoeken of een
bepaalde beroepsrichting bij je past, kun je hier rekening mee
houden bij het maken van je profielkeuze.
Beroepenpresentatie
Tijdens de ouderavond op 10 februari (3 havo) en 11 februari (3 vwo) zullen de ouders
informatie ontvangen over de profielkeuze die jullie dit jaar gaan maken. Jullie krijgen die
informatie zelf al eerder. Na afloop van de voorlichting vinden de beroepenpresentaties
plaats. Hierbij zullen jullie een zelfgekozen beroep presenteren aan de ouders uit jouw
groep.
1. Maak tweetallen;
2. Kies een beroep dat jullie beiden interesseert;
3. Probeer een antwoord te vinden op de volgende vragen:
a. Wat is de inhoud van de functie?
b. Welke vooropleiding/ profiel heb je nodig?
c. Wat zijn de leuke/ minder leuke kanten van dit beroep?
d. Waarom past dit beroep wel/ niet bij jou?
4. Tip: maak gebruik van de kans om stage te lopen, interview een beoefenaar van dit
beroep en maak gebruik van de informatie op KeuzeWeb (o.a. Opleidingen en
Keuzegids Online).
5. Presenteer je beroep zo origineel mogelijk. Maak een powerpoint en gebruik
bijvoorbeeld leuke praktijkvoorbeelden, foto’s, een kort filmpje, etc.
Aanvulling voor tto: kies een beroep waarvoor een internationaal georiënteerde of
Engelstalige studie gevolgd moet worden en presenteer in het Engels.
Stage
Als aanvulling op je beroepenwerkstuk heb je de kans om zelfstandig een dag stage te lopen.
In tegenstelling tot de beroepenpresentatie is de stage niet verplicht. De stagedagen voor
het vwo zijn ingepland op 20 en 21 januari. Voor de havo zijn er geen specifieke dagen
aangewezen. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken (extra leuk voor de presentatie,
maar vooral een waardevolle en mooie ervaring voor jezelf!), zorg dan dat je aan de
volgende eisen voldoet:
1. Lever de volledig ingevulde verlofaanvraag in bij je coördinator.
2. Laat je stagebegeleider na afloop van je stage de evaluatie invullen (zie Evaluatie
stage).
3. Verwerk de ervaringen en onderzoeksresultaten van je stage in je presentatie.

Verlofaanvraag stage 3 havo/vwo
Om verlof te kunnen krijgen voor een eendaagse stage, laat je dit
formulier invullen en ondertekenen door je ouders, je mentor en je
contactpersoon van het bedrijf waar je stage gaat lopen. Dit geheel
ingevulde formulier lever je minimaal één week voor aanvang in bij je coördinator.
Klas
Naam
Datum beroepenstage
Beroep van
beroepenwerkstuk
Bedrijf van snuffelstage
Plaats
Naam contactpersoon
Telefoonnummer en
e-mailadres contactpersoon
Ik heb op deze dag geen
toetsen of andere
verplichtingen
Ik wil antwoord op de
volgende drie vragen

Ja, ik heb een toets voor:
Nee
1.
2.
3.

Naam en handtekening
mentor
Naam en handtekening
contactpersoon
Naam en handtekening
ouders

Evaluatieformulier stage
Leerling:
Ingevuld door stagebegeleider vanuit het bedrijf:
A. Uitvoering van en houding ten opzichte van het werk
Uw beoordeling over de mate dat de leerling zelf initiatief toonde, gemotiveerd was om
taken op te pakken of kennis op te nemen en hoe hij/zij omging met de werkzaamheden.

B. Persoonlijk functioneren en omgang met anderen
Uw beoordeling over de mate dat de leerling in staat was om met instructies om te gaan,
interesse toonde, zich gedroeg ten opzichte van collega’s.

C. Conclusies en eventuele suggesties n.a.v. de stage
Welk cijfer wilt u uw stagiair(e) geven voor de wijze waarop hij/zij de stage heeft gedaan?
Cijfer:
Algemene op- of aanmerkingen ten aanzien van de stage:

Handtekening stagebegeleider:

