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Henk Ligthart: “Deze keer hebben wij wat te bieden!”

VMBO On Stage zet vmbo-leerlingen
in de schijnwerpers
Henk Ligthart, rector van het VeenLanden College is er duidelijk over. “Deze keer hebben wij geen
vraag aan ondernemers”, vertelt hij. “Deze keer hebben wij een aanbod. Wij hebben namelijk
zevenhonderd talentvolle leerlingen van het VeenLanden College en het Thamen als uw potentiële
toekomstige arbeidskrachten. Zij staan te trappelen om kennis te maken met bedrijven in de regio.’’
Om die kennismaking te realiseren is er
VMBO On Stage; een periode van lessen
in het kader van beroepsoriëntatie, waarin
leerlingen kennismaken met branches en
beroepen. “Op 11 februari volgt een groots
Beroepenfeest’’, vervolgt de rector. “Daar krijgt
u de kans om onze leerlingen te ontmoeten.
Gesprekken over het beroep en de inrichting
van de werkdag staan centraal. Enthousiast
over je vak? Doe mee en deel je enthousiasme
met de leerlingen. De ervaring leert dat
leerlingen die op deze laagdrempelige manier
met bedrijven in contact komen, daar later ook
nog contact mee onderhouden. Daarom kan ik
alleen maar zeggen: help de leerlingen bij hun
beroepsoriëntatie en ontmoet uw potentiële
toekomstige medewerkers.’’

Henk Ligthart: “Help de leerlingen bij
hun beroepsoriëntatie en ontmoet uw
potentiële toekomstige medewerkers.”

Doe Dag

Als het klikt tussen de leerling en de
enthousiaste mensen uit het werkveld, worden
visitekaartjes uitgewisseld en afspraken gemaakt
voor de Doe Dag op 5 maart. Doel van deze
dag is leerlingen een goed beeld geven van het
beroep in de praktijk. Laat hen een ochtend of
een middag meelopen, een casus behandelen,
een probleem oplossen, een opdracht doen of
iets maken. Hulp of inspiratie nodig voor deze

Doe Dag? Op www.veenenamstellandonstage.nl staan tips en
geslaagde Doe Dag-voorbeelden.
Meedoen?

Om de vmbo-leerlingen een zorgvuldig beeld te geven van hun
mogelijkheden, presenteren we hen graag een zo gevarieerd
mogelijk aanbod van bedrijven, organisaties, branches en beroepen.
Van automonteurs tot kapsters en van piloten tot chefkoks.
Daarom zoeken we mensen die enthousiast zijn over hun beroep en
die hun werk willen vertegenwoordigen op het Beroepenfeest en op
de Doe Dag. Leerlingen mogen alles worden, behalve ongelukkig.
Dat is de landelijke missie van VMBO On Stage. En zó is het maar
net. Doe jij ook mee?

Veen en Amstelland On Stage

Meer informatie en aanmelden als beroepsbeoefenaar, sponsor of aanbieder
van praktische hulp kan via www.veenenamstellandonstage.nl
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