Uitnodiging digitale bedrijfsbezoeken 28 januari 2021 Zwijsen College
Vindt u het belangrijk dat jongeren een goed beeld van de kansen op de arbeidsmarkt krijgen en bent
u benieuwd hoe de werknemer van de toekomst eruitziet? Dan zoeken wij u!

Het Zwijsen College organiseert op 28 januari 2021 de digitale bedrijfsbezoeken tijdens de
loopbaanoriëntatie dag (LOB-dag) voor leerlingen uit havo leerjaar 4 en vwo leerjaar 5 en biedt hen
de kans om eens te proeven van ‘het echte werk’. Om dit te kunnen realiseren, hebben wij uw
organisatie en expertise nodig.
Deze dag zal in het teken staan van het digitaal bezoeken van bedrijven in de omgeving van
gemeente Meierijstad.
Wat zijn onze verwachtingen van een dergelijk bezoek aan uw bedrijf?
●
●
●
●

Dat u of één van uw medewerkers op donderdag 28 januari 2021 één of twee digitale
bedrijfsbezoeken van 1 uur faciliteert.
Voor vwo 5 van 11.20 uur tot 12.20 uur
Voor havo 4 van 15.20 uur tot 16.20 uur
Dat via Microsoft Teams u uzelf (of uw medewerker zichzelf) en de organisatie kort
voorstelt & eventueel een korte virtuele rondleiding geeft. Dit mag ook een vooraf
opgenomen filmpje zijn. Verder mag het uur bestaan uit een interactieve, realistische
workshop, opdracht of casus die u aanbiedt, waar de klas mee aan de slag kan gaan (in
kleine groepjes). We vragen dat u of uw medewerker digitaal aanwezig blijft om hierin te
ondersteunen. In de klas zal fysiek een leraar aanwezig zijn om de klas te ondersteunen.

We willen graag dat de leerling antwoord krijgt op de volgende vragen:
● Wat doet uw organisatie?
● Hoe is het om bij uw organisatie te werken?
● Wat komt er allemaal bij kijken?
● Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?
● Wat zijn taken in een functie waar leerlingen op voorhand misschien niet aan denken?
De leerlingen krijgen een voorbereidende opdracht waarbij zij o.a. aan de slag gaan met het stellen
van vragen. Ruimte om deze vragen te stellen, wordt dan ook zeer gewaardeerd.
De leerlingen beschikken allemaal over een eigen laptop. Omdat zij allemaal in hetzelfde lokaal zijn, is
het niet mogelijk om het geluid op alle apparaten tegelijk af te laten spelen. U zult of uw werknemer
zal daarom op het grote scherm/digibord in het lokaal in beeld worden gebracht. De werknemer kan

dus de leerlingen wel zien, maar niet horen. Is het wel noodzakelijk dat de klas de werknemer hoort?
Dan kan dit alleen via het scherm van de laptop.
Om de bedrijfsbezoeken tijdens de LOB-dag in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat wij
onderstaande informatie volledig aangeleverd krijgen.
1. Een bevestiging of uw organisatie op donderdagochtend en/of -middag 28 januari 2021
tussen 11.20 uur - 12.20 uur en/of 15.20 uur - 16.20 uur een digitaal bedrijfsbezoek kan
faciliteren.
2. Een beknopte omschrijving van uw organisatie van maximaal 6 zinnen, afgestemd op de
doelgroep en eventueel een link naar beeldmateriaal en website/informatie over uw
organisatie.
3. Een korte beschrijving van de inhoud van de workshop, opdracht of casus.
4. Bij welk profiel uw organisatie het beste past. De profielen zijn:
● 1. Cultuur en Maatschappij
● 2. Economie en Maatschappij
● 3. Natuur en Gezondheid
● 4. Natuur en Techniek
Meer informatie over de profielen staat op;
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/algemeen/profielen-havo-vwo
5. De naam van de contactpersoon voor de uitvoering van het digitale bedrijfsbezoek. De
contactpersoon ontvangt het e-mailadres van de leraar. Graag de leraar uiterlijk 2 weken
vooraf toevoegen in de digitale meeting.
6. Dat de contactpersoon doorgeeft of hij op het grote scherm en dus zonder geluid van de
klas het digitale bedrijfsbezoek kan/wil faciliteren of dat dit via de laptop(s) van de
leraar/leerlingen gaat. U kunt ook een aan combinatie denken.
7. Of u eventueel voorlichtingsmateriaal naar de school wilt sturen, ter ondersteuning van
de workshop/voorlichting.
Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen? Dan kunt u een e-mail zenden naar
roos.vangemert@voveghel.nl (decaan Zwijsen College).
De activiteit kan alleen doorgaan als er fysiek onderwijs mogelijk is. Als fysiek onderwijs niet mogelijk
is en de leerlingen thuisonderwijs volgen, zal er een alternatieve datum worden afgesproken.
Met vriendelijke groet,

Roos van Gemert
Zwijsen College
Decaan

