
 
 
Landgraaf, september 2021 
 
Betreft: snuffelstage leerjaar 2 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) 

 

Leerlingen moeten al op jonge leeftijd kiezen. In klas 2 basis en kader wordt de keuze voor 

een profiel gemaakt. 2 TL krijgt de brede profilering aangeboden. In klas 4 kiezen de 

leerlingen voor een opleiding tot een bepaald beroep. 

 

Leerlingen kunnen zich vaak moeilijk een beeld vormen van een beroep waarvoor in het 

vervolgonderwijs wordt opgeleid. Om te helpen dat beroepsbeeld duidelijker te maken, 

krijgen leerlingen uit leerjaar 2 de gelegenheid om 1 tot 3 dagen mee te lopen met een 

‘beroepsbeoefenaar’, oftewel met iemand die een bepaald beroep uitoefent. Dit noemen we 

de snuffelstage. De snuffelstage vindt plaats van 17 t/m 24 december en leerlingen mogen 

zelf kiezen of ze 1, 2 of 3 dagen meelopen. Onze ervaring leert, dat leerlingen met 3 dagen 

meelopen de beste indruk van een bedrijf krijgen. De dagen waarop de leerling geen stage 

loop, heeft hij gewoon les op school.   

 
De leerlingen mogen ook zelf bepalen met wie zij een dag van 5 à 6 uur mee willen lopen: 

met een ouder/verzorger, een familielid, een buur, een kennis. 

Het is de bedoeling dat de dag wordt doorgebracht in een bedrijf of instelling; dus niet bij 

iemand thuis. De leerlingen moeten de beroepsbeoefenaar zelf benaderen. 

School bemiddelt daar in principe niet in. De afspraak moet worden vastgelegd op het 

afsprakenformulier, zodat wij weten waar de leerling op de genoemde dag is. 

 

Als een leerling niet genoeg inspanning levert om een stageplaats te vinden, maakt hij in die 

week op school een vervangende opdracht, die 5 à 6 uur duurt. 

 
Het stageovereenkomst moet uiterlijk 1 december 2021 bij de mentor worden 
ingeleverd, voorzien van alle handtekeningen. 
 
In de mentorlessen krijgt de leerling de mogelijkheid om aan opdracht A uit het stageboekje 

te werken. Als de leerling dit vóór de stage in de mentorlessen niet af heeft, maakt hij/zij dit 

thuis af.  

 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de mentor. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Karin Mulders-Bremen 
 
LOB-coördinator, Beroepscollege locatie Brandenberg 


