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BEROEPENSAFARI
15, 17, 23 en 24 juni 2021
Ca. 950 jongeren
Vmbo leerjaar 1 en 2

Jongeren in het vmbo moeten al op jonge leeftijd keuzes maken
voor opleiding en werk. Voor 950 leerlingen van 4 VO scholen
in Zwolle wordt in juni 2021 een Beroepensafari georganiseerd
om kennis te maken met het werkveld. Met de bezoeken en de
activiteiten daar omheen is de Beroepensafari een contextrijk
LOB-programma. Deze activiteit is onderdeel van het plan Sterk
Techniekonderwijs Zwolle.
MET DE BEROEPENSAFARI WILLEN WE JONGEREN...
... kennis laten maken met de context van beroepen.
... met een praktische ervaring helpen bij hun profielkeuze.
... bewust maken van de impact van techniek en technologie.
... enthousiast maken voor werk in of met techniek en technologie.
DE 7 WERELDEN VAN TECHNIEK ALS KAPSTOK
Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het een hele
uitdaging om een beeld te krijgen van de baan- en opleidingsmogelijkheden in de techniek. Om ze te helpen hebben we de diverse bèta en technieksector opgedeeld in 7
afgebakende domeinen: de 7 werelden van techniek. Aan
de hand van deze 7 werelden kun je een aantrekkelijk en
realistisch beeld geven van leren en werken in de bèta en
techniek, waarbij rekening is gehouden met de verschillende drijfveren, talenten en interesses van jongeren. Zo ontdekken leerlingen dat de wereld van techniek heel breed is
en meer omvat dan ze in eerste instantie misschien denken.

PROGRAMMA-ONDERDELEN:
1. Oriëntatie op de 7
werelden van technologie.
Klassikaal via de online
techcheck.
2. Kennismaking met
bedrijven/instellingen
en hun wereld van technologie door filmpjes
3. Bedrijfsbezoek waar
verschillende beroepen
uitgelicht worden, incl:
- passende activiteit
- rondleiding
- interview
4. Bezoek aan het Techlab
5. Verwerkingsopdracht
beroepen en opleidingen
incl. zelfreflectie
6. Afsluiten met een
herhaling van de
techcheck. Is er iets
veranderd?

UITNODIGING
BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

Start- en infobijeenkomst Beroepensafari
Maandag 18 januari 2021
16.00 - 17.00 uur
Interesse? Meld je aan:
www.beleefjeberoep.nl/beroepensafari

TOELICHTING BIJ DE UITNODIGING BEDRIJVEN
Om bedrijven en instellingen te informeren over het
plan en de wijze waarop deelgenomen kan worden,
organiseren we op 18 januari 2021 van 16.00 - 17.00
uur een start- en infobijeenkomst.
Na deze bijeenkomst kunnen bedrijven zich definitief
aanmelden en aangeven:
• Op welke dagen zij meedoen
• Maximaal aantal leerlingen per bezoek
Wij hopen deze bijeenkomst live te kunnen organiseren, maar wanneer de RIVM richtlijnen dat niet toelaten, zullen we een online bijeenkomst organiseren.
TOELICHTING BIJ HET PROGRAMMA
Techcheck
De Techcheck is onlangs gelanceerd door Jet-Net
& TechNet en is een leuke manier om te ontdekken
welke wereld van techniek het beste bij een leerling
past, maar ook wat op welke manier de jongere past
binnen deze werelden. Is een leerling een ontdekker,
vernieuwer, doener, maatschappelijke toepasser of
een creatieve maker? De resultaten kunnen opgeslagen worden in een portfolio en tevens het uitgangspunt zijn voor de indeling bedrijfsbezoeken. Op deze
manier laten we leerlingen een gemotiveerde keuze
maken voor het bedrijf/bedrijven/instelling(en)/organisatie(s) waar ze straks op ‘safari’ gaan.
Filmpjes
Ieder deelnemend bedrijf krijgt de mogelijkheid voor
het maken van een filmpje van max. 3 minuten. In de
filmpjes die professioneel ontwikkeld worden, maken leerlingen op een alternatieve manier kennis met
bedrijven en instellingen uit Zwolle en omgeving.
De filmpjes zijn breed inzetbaar bij profiel- en opleidingskeuze, maar ook als voorlichtingsmateriaal bij
open dagen. Ook kunnen leerlingen de filmpjes met
ouders/verzorgers bekijken of zelf nog eens rustig terug kijken.
Opbouw van de filmpjes:
1. Context van beroepen in het bedrijf in beeld
2. Inzichtelijk maken van vaardigheden en
competenties binnen de beroepen
3. Koppeling met de profielen uit het VMBO en
evt. MBO
4. Link met technologie maken

Het bedrijfsbezoek en het Techlab
De leerlingen bezoeken 1,5 tot 2 uur lang een bedrijf of
instelling passend bij de uitkomst van de TechCheck.
De groepjes van ca 16 leerlingen per bezoek worden
bij voorkeur binnen het bedrijf in twee of drie groepjes gesplitst. Tijdens het bezoek wordt een goed beeld
geschetst van de beroepsvaardigheden, -houding,
profielkeuze en vervolgopleiding die nodig is om
succesvol te kunnen zijn bij het bezochte bedrijf. Ook
wordt een link gelegd met de opleidingsprofielen en
vormen van technologie die in de beroepen terug te
vinden is.
In januari 2021 komt er ter inspiratie een handreiking
voor het organiseren van het bedrijfsbezoek met een
heldere structuur en bouwstenen voor een geslaagd
bedrijfsbezoek. Op deze manier garanderen we de
jongeren niet alleen een rondleiding, maar ook actie
en beleving. Voorbeelden van deze bouwstenen zijn:
een doe-activiteit, een rondleiding en een interview.
Naast het bedrijfsbezoek vindt er tijdens de Beroepensafari ook een bezoek van 1,5 à 2 uur aan het
TechLab Zwolle plaats. Hier wordt een leuke praktijkopdracht gedaan, bijvoorbeeld met Microbits.
CORONA/PLAN B
Wegens de aanhoudende coronamaatregelen werken we aan een plan B. Dit houdt in dat er een fysiek
en online plan ontwikkeld wordt. Landelijk is er al het
een en ander uitgewerkt zoals Expeditie 7 Werelden
(www.jet-net.nl/expeditie), met interactieve online
bedrijfsbezoeken waar scholen gebruik van kunnen
maken als er geen andere alternatieven zijn dan online. Mogelijk kan dit format gebruikt worden.
ONDERWIJSPROFIELEN DEELNEMENDE SCHOLEN
1. Economie en ondernemen (E&O)
2. Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
3. Zorg en welzijn (Z&W)
4. Dienstverlening en producten (D&P)
5. Bouwen, wonen en interieur (BWI)
6. Produceren, installeren en energie (PIE)
7. Mobiliteit en transport (M&T)
8. Media, vormgeving en ICT (MVI)
CONTACT PROJECTGROEP
Annemiek Brink (abrink@talentstad.nl)
Ronald Kuijvenhoven (rkuyvenhoven@talentstad.nl)
Ivo Solinger (ivo@beleefjeberoep.nl)

