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Vandaag gaan we aan de slag met Lesbrief 3: Stages
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Als je een richting of beroep leuk vindt, welke stageplaatsen horen daar dan bij?
Op www.bekijkjetoekomstnu.nl vind je vmbo- en mbo-stages in alle mogelijke richtingen.
Maak de opdrachten in deze lesbrief, en ontdek hoe je stages op deze site kunt opzoeken.
Voordat je hiermee aan de slag gaat, krijg je eerst een paar opdrachten over je vaardigheden en
wat je tijdens je stage wilt leren.

Vaardigheden
1

Welke vaardigheden heb jij al?
Kruis aan welke vaardigheid je al hebt.
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organiseren
netjes werken
makkelijk contact leggen
spullen ordenen
dieren verzorgen
samenwerken met anderen
op de computer werken
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mensen op hun gemak stellen
goed luisteren
jezelf presenteren
voor je mening durven uitkomen
geduld hebben
iets in elkaar zetten
(vul hier zelf iets in)

Welk beroep vind je leuk?
Als je het niet weet, ga dan naar www.bekijkjetoekomstnu.nl en klik bij Wat vind je leuk?
een plaatje aan dat je aanspreekt. Klik daarna op de groene button Ga verder en klik een beroep aan.

Welke vaardigheden heb je al?

Welke vaardigheden moet je nog leren?
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Waar wil je stage lopen en wat wil je tijdens je stage leren?

Denk hierover na en schrijf het op in de vorm van een verhaaltje op Facebook.
Je kunt het ook plaatsen en meteen vragen of iemand nog een stageadres weet.
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Bedenk wat je gaat doen om een leuke stage te vinden.
Maak alvast een lijstje.

Op onderzoek uit! – surfen op bekijkjetoekomstnu.nl
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Opdracht 5

Ga naar www.bekijkjetoekomstnu.nl en klik op de homepage op de blauwe button Stages & Werk.
- Klik het blauwe tabblad VMBO-stages aan. Let op: het aantal vmbo-stages is beperkt.
- Klik bij de sector Economie op ISP Handel en administratie
- Klik de bovenste stage aan

Welke stage is dat?
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Opdracht 6

Nu ga je onderzoeken welke MBO-stages er zijn.
-

Klik op het blauwe tabblad MBO-stages
Klik bij de sector Techniek op Mobiliteit en voertuigen.
Klik bij Autospuiter op Autospuiter niveau 3. Hoeveel stages heb je hier gevonden?
Klik op Rijswijk. Hoeveel stages heb je hier gevonden?

Wat voor werkzaamheden moet je bij Autoschade Akpla verrichten?

Welke mbo-opleiding(en) moet je volgen als je hier stage wilt lopen?
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Opdracht 7

Ga terug naar de Stage & Werk-pagina en klik achter het kantoor-icoontje op de link Werkgevers.
- Typ bovenaan op de lege balk HEMA in
- Klik op de groene button Zoeken. Hoeveel stageadressen heb je gevonden?
- Klik op Zoetermeer. Hoeveel stages heb je hier gevonden?

Welke mbo-opleiding(en) moet je volgen als je hier stage wilt lopen?
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