Beroepenfeest VMBO On Stage

Het VMBO Beroepenfeest werd in 2007 bedacht door Corine Korrel.
Hiermee deed (en doet) zij een beroep op de samenleving met als doel:
jongeren van het VMBO laten ervaren dat zij ertoe doen, een duurzaam
netwerk faciliteren en hulp van ondernemers bij beroepskeuze.
Inmiddels worden de Beroepenfeesten van VMBO On Stage in het hele
land gerealiseerd.
VMBO On Stage werd in 2012 onderscheiden met de Prof. Johan van der
Sanden erepenning. Middels een motie (2015) van toenmalig Tweede
Kamerlid Karin Straus is On Stage ook ‘examenwaardig’ bevonden en
wordt On Stage door scholen tevens gebruikt als LOB programma.
Het concept van Onderwijs –VMBO On Stage®, visueel ontwerp en teksten© van website,
drukwerk, PR-en lesmaterialen zijn eigendom van de oprichtster, gedeponeerd en beschermd
met copyright. Zonder toestemming is het niet toegestaan het geheel of onderdelen ervan
te kopieren, te wijzigen en/of te verspreiden, noch door anderen voor andere doeleinden
of doelgroepen gebruikt en/of toegepast onder een andere naam. Dit geldt ook bij eerdere
deelname of (eerder) verkregen gebruiksrecht. Wilt u eens komen kijken, neem dan eerst
contact met ons op want de Beroepenfeesten zijn besloten bijeenkomsten.
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alLes mag je worden,
behalve ongelukKig. BelOofd?

DOEL

Een rode loper met applaus voor VMBO leerlingen #vmbodoetertoe
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

@VMBOOnStage
#vmbodoetertoe #vmbo #beroepenfeest

DUURZAAM NETWERK

On Stage gelooft in de kracht van een persoonlijk, duurzaam en lokaal
netwerk. Want over gelijke kansen praat je niet; die geef je. Deze
persoonlijke ontmoetingen leiden vaak tot langjarige contacten, stages
en zelfs banen. De automonteur en de advocaat komen naar on stage
want Dromen mag en ‘denken over je toekomst mag een feest zijn’!
Het Beroepenfeest is het meest ‘zichtbare’ onderdeel van On Stage, maar
ook de voorbereiding, follow up en reflectie zijn essentiele onderdelen.

BEROEPENFEEST EN WERKBEZOEKEN

Na diverse voorbereidende activiteiten voor alle betrokkenen gaan de
jongeren tijdens het Beroepenfeest in gesprek met de beroepsbeoefenaren
over beroep en werkdag. Daarna gaan de jongeren op werkbezoek bij de
beroepsbeoefenaren met wie ze afspraken hebben gemaakt om het werk,
het bedrijf en de ondernemers beter te leren kennen en te ervaren wat de
werkdag inhoudt.

LOKALE KRACHT

Elk On Stage project is lokaal gericht en georganiseerd. Van deze jongeren
is bekend dat ze graag dicht bij huis blijven werken en leren. Mentoring
en hulp bij het realiseren van toekomstdromen door een persoonlijk
netwerk van lokale bedrijven kunnen jongeren binnenboord houden,
burgerschap en economische zelfredzaamheid stimuleren en ze aan
regionale ondernemers binden.

Met dank aan onze landelijke partners:

