
Landgraaf, september 2021 
 
Betreft: snuffelstage leerjaar 2 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Deze brief ontvangt u, omdat u door een leerling van het Beroepscollege locatie Brandenberg bent 
benaderd om één of meerdere dagen mee te lopen in uw bedrijf.  
 
Leerlingen moeten al op jonge leeftijd kiezen. In klas 2 wordt de keuze voor een profiel gemaakt en 

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 één dag 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 de leerling mag in overleg met de 

stagebegeleider één, twee of drie dagen van 5 à 6 uur meelopen in het bedrijf. Let op: Soms werken 

bedrijven met stagecoördinatoren. Informeer goed via wie de stage geregeld moet worden.  

De leerling heeft een opdrachtenboekje. Vooraf beschrijft hij/zij de verwachting over de snuffelstage. 

Tijdens de dag houdt de leerling een interview met de stagebegeleider of iemand anders in het 

bedrijf en beschrijft de leerling de werkzaamheden die hij/zij heeft verricht. Na de snuffelstagedag 

maakt de leerling een verslag en een evaluatie.  

 

De leerling neemt de stageovereenkomst mee en deze vult u samen in. De leerling is via school 

verzekerd. Belangrijk daarvoor is dat op de stageovereenkomst de handtekening van de leerling, 

ouder(s)/ verzorger(s), de stagebegeleider en de mentor staan. Wij vragen u deze samen met de 

leerling in te vullen. De stageovereenkomst levert de leerling uiterlijk 1 december 2021 bij de mentor 

in. 

 

Als u een datum heeft gepland met de leerling en hij/zij op deze dag niet komt, verzoeken wij u dit 

aan school door te geven.  

 

Wij bedanken u dat u de leerling de mogelijkheid biedt om een dag met u mee 

te lopen en wensen u en de leerling op deze dag heel veel plezier toe!  
 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Karin Mulders 

LOB-coördinator Beroepscollege locatie Brandenberg 

cm.mulders-bremen@bcpl.nl 

045-5311962 
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