Doe mee en zet jouw sector
op de kaart bij 1500 leerlingen!

DO 10 & VR 11 MAART
Gebouw Dukdalf van de Koninklijke Marine in Den Helder

• 5 sectorpleinen; agri, leisure, zorg, techniek, overheid & creatie
• Totaal 50 verschillende beroepen die zich presenteren
• Een ware beleving voor leerlingen
• 80% laten doen en 20% vertellen

Ben jij ambassadeur van jouw sector?
Doe mee en meld je aan!

Meer info www.opkop.nl/lob/beroepenevent

Wat is het Op Kop
Beroepenevent?
J ongeren moeten al op jonge leeftijd keuzes maken voor opleiding en werk.
Daarom heeft Op Kop een contextrijk loopbaan oriëntatie programma voor
het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld www.opkop.nl/lob. Het Beroepenevent
is hier onderdeel van.

	Het Beroepenevent is een 2-daags event waarbij

	Op de website www.opkop.nl/lob/beroepenevent

3e jaars leerlingen kennis maken met verschillende

(moet nog gecreëerd worden) kunnen leerlingen van

beroepen.

tevoren zien welke beroepen er aanwezig zijn op het

	Door Op Kop en de VO scholen is de afspraak ge-

event. Leerlingen krijgen als opdracht een top 5 samen

maakt om het Beroepenevent de komende drie jaar

te stellen bij welke beroepen zij graag langs willen

(2022-2023-2024) in het voorjaar te organiseren.

gaan en daarbij om drie vragen te bedenken.

	Het Beroepenevent is er om leerlingen kennis te
laten maken met het werkveld in de regio.

Opzet Op Kop Beroepenevent

	Leerlingen gaan met hun klas of hele school met de
bus naar de locatie. Aangekomen ligt daar de loper
voor ze klaar, waar een fotograaf ze op de kiek zet.
	Bij elke stand komen ze te weten wat een beroep

	Een 2-daags event in Den Helder (meest centrale plek

precies inhoudt en krijgen ze een leuke activiteit te

voor alle scholen) met op de laatste dag een (namid-

doen wat met het beroep te maken heeft. De leer-

dag/avond) openstelling voor ouders en mentoren.

lingen stellen dan ook hun vragen die ze van te

	Genoeg aanbod in verschillende soorten beroepen
en genoeg variatie is de niveaus van beroepen
(MBO, HBO, WO).

voren al hebben voorbereid.
Als afsluiting krijgen ze een goodybag mee.
	Na afloop van het event gaan de leerlingen met een

	Er komen 5 pleinen; techniek, zorg & welzijn, horeca

hoofd vol informatie weer terug naar school. Als ver-

& recreatie en agri en overige/creatieve beroepen,

volgopdracht kiezen ze kiezen één persoon/beroep

zoals publieke werkgevers, (sport)scholen, marketing/

uit van de vijf beroepen die ze hebben bezocht en

communicatie/creatie.

schrijven daar op 1 A4 een verslag van. Dit presenteren

	Minimaal 10 beroepen per plein, dus totaal een

ze in de klas.

minimum van 50 bedrijven die aan het Beroepenevent deelnemen.
	Bedrijven bieden ook een activiteit aan die aansluiten
bij het beroep, zodat leerlingen een beroep echt
kunnen proberen en beleven.

OPKOP.NL

Doelgroep
Primair alle 3e jaars vmbo, mavo, havo en vwo leer-

Programma
	De dagen worden verdeeld in drie shifts:

lingen van het Clusius College, Regius College, RSG

• 10 maart van 08.30 tot 10.30 uur > 250 leerlingen

Wiringherlant, Scholen aan Zee, OSG de Hogeberg

• 10 maart van 11.00 tot 13.00 uur > 250 leerlingen

en De Pijler langs komen. Het gaat in totaal om 1.500

• 10 maart van 14.00 tot 16.00 uur > 250 leerlingen

leerlingen. Secundair ouders/verzorgers van deze

• 11 maart van 08.30 tot 10.30 uur > 250 leerlingen

leerlingen en de mentoren van alle scholen.

• 11 maart van 11.00 tot 13.00 uur > 250 leerlingen
• 11 maart van 14.00 tot 16.00 uur > 250 leerlingen

Goed om te weten welke profielen er zijn:

Vmbo/mavo

•	11 maart van 16.30 tot 19.00 uur > mentoren en
leerlingen met ouders/verzorgers en andere
geïnteresseerden

1

Economie en ondernemen (E&O)

2

Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)

gaan en 1 beroep te kiezen waar zij na afloop in de

3

Zorg en welzijn (Z&W)

klas over vertellen. Zo bezoeken alle 1500 leerlingen

4

Dienstverlening en producten (D&P)

elk plein.

5

Bouwen, wonen en interieur (BWI)

6

Produceren, installeren en energie (PIE)

7

Mobiliteit en transport (M&T)

Deelname Op Kop
Beroepenevent

8

Media, vormgeving en ICT (MVI)

Als je met jouw bedrijf wil deelnemen aan het Op Kop

9

Groen

Beroepenevent is het goed om rekening te houden

Havo/vwo

	Leerlingen krijgen de opdracht bij elk plein langs te

met de volgende voorwaarden:
	Je bent beschikbaar op 9 maart om jouw stand op

1

Cultuur en Maatschappij (CM)

te bouwen en eventueel 12 maart om af te bouwen

2

Economie en Maatschappij (EM)

(11 maart in de avond kan ook)

3

Natuur en Gezondheid (NG)

4

Natuur en Techniek (NT)

Doel
We willen jongeren:
	Kennis laten maken met de context van beroepen
binnen bedrijven;
	Helpen bij het maken van hun profiel- en
opleidingskeuze;
	Enthousiast maken voor werk in de sectoren waar

	Je bent beschikbaar op 10 en 11 maart op de
genoemde tijden in het programma.
	Je biedt een doe activiteit aan dat aansluit bij het
beroep. Uitgangspunt: 20% vertellen, 80% laten doen.
	Geef een opdracht/ probleemstelling en schets de
context. Leerlingen gaan aan de slag. Zij gaan bouwen,
proberen, proeven, programmeren, etc. Kortom: ervaren!
	Let op: doelgroepen is 3e jaars vmbo, mvo, havo en
vwo leerlingen.
	Heb je nog geen idee waarover jouw activiteit moet

de meeste kansen liggen in de Kop; techniek, zorg

gaan of hoe je het moet organiseren? Vanuit Op Kop

& welzijn, horeca & recreatie en agri, waarbij andere

denken wij graag met jullie mee.

sectoren, zoals publieke werkgevers en creatieve
beroepen, ook worden meegenomen in het aanbod.

	Je hebt een eigen plek, binnen het plein van jouw
sector, voor jouw activiteit.

Datum en locatie
	Het Beroepenevent vindt in 2022 plaats op donderdag 10 en vrijdag 11 maart
	Locatie gebouw Dukdalf van de Koninklijke Marine in Den Helder

OPKOP.NL

