ari
safZWOLLE

BEROEPEN
Ruim 1.000 jongeren
op bedrijfsbezoek!

31 JANUARI

t/m

4 FEBRUARI 2022

De Beroepensafari Zwolle:
laat jongeren beroepen beleven,
maakt ze bewust van de impact van techniek en technologie
en helpt ze bij hun profiel-, studie- en beroepskeuze.
organisatie aan
Meld jouw bedrijf of
oek!
voor een bedrijfsbez

www.beleefjeberoep.nl/beroepensafari

was leuk
“Het bedrijfsbezoek
eld
en gaf een goed be
van het beroep.”
Asaf (14), vmbo 2.
Interesses: duurzame energie en logistiek.

GROOT BELANG VOOR JONGEREN
Jongeren in het vmbo moeten al op jonge
leeftijd keuzes maken over hun toekomst.
Bedrijfsbezoeken helpt ze bij het maken van
hun studie- en beroepskeuze.
Oriëntatie op 7 Werelden van techniek
Om aansluiting te vinden bij uiteenlopende
interesses en invalshoeken maken we gebruik van ‘de 7 Werelden van Techniek’.

Het bedrijfsbezoek
• Ontvang een groep vmbo-jongeren van
13-16 jaar.
• Bedenk een leuk programma voor max
2,5 uur. Coaching hierbij is mogelijk.
• Laat zien welke beroepen er zijn.
• Laat de deelnemers met een activiteit of
praktijkopdracht het werk beleven.
• Maak een koppeling naar mogelijke
opleidingen.
• Beantwoord de vragen die er leven bij
jongeren.
Filmpjes in de TMRRW-app
De TMRRW-app is een mooie app die in te
zetten is voor vacatures en filmpjes over
beroepen. Doe je mee aan de Beroepensafari, dan krijg je de mogelijkheid om ook
een beroepenfimpje te laten maken.

ONDERWIJSPROFIELEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mens & Gezondheid
Energie, Water & Veiligheid
Voeding & Natuur
Wonen, Werken & Verkeer
Ontwerp, Productie & Wereldhandel
Digitaal, Media & Entertainment
Hi-Tech & Science

Op basis van deze werelden doen de leerlingen ter voorbereiding de online TechCheck
van Jet-Net & Tech-Net. De uitkomsten hiervan worden gebruikt bij de indeling voor de
bedrijfsbezoeken.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Economie en ondernemen (E&O)
Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
Zorg en welzijn (Z&W)
Dienstverlening en producten (D&P)
Bouwen, wonen en interieur (BWI)
Produceren, installeren
en energie (PIE)
Mobiliteit en transport (M&T)
Media, vormgeving en ICT (MVI)

CONTACT PROJECTGROEP
Ronald Kuijvenhoven
rkuyvenhoven@talentstad.nl
Ivo Solinger
ivo@beleefjeberoep.nl

