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Loopbaanactiviteiten
Buitenschools leren kent onder andere de volgende
LOB-activiteiten:
	
Bedrijvenmarkt
Een jaarlijks terugkerend uniek loopbaan- en netwerk
event waar onze leerlingen werken aan hun loopbaan
competenties. Zo’n 80 bedrijven uit het regionale
netwerk zijn vertegenwoordigd. Deze rouleren waardoor
ook u de kans krijgt om deel te nemen.
	
Excursies
Gedurende het schooljaar worden regelmatig grote en
kleine excursies georganiseerd met verschillende
thema’s en doelstellingen.
	
Gastlessen
Gedurende het schooljaar vinden gastlessen plaats voor
leerlingen van alle opleidingen van Were Di, uit alle
jaarlagen en profielen.
	
Individuele meeloopmomenten
Scholengemeenschap Were Di streeft naar maatwerk.
Bij individuele leervragen bespreken wij met u de meest
gunstige praktijksituatie voor onze leerling.
	
MBO- en HBO/WO-voorlichtingsactiviteiten
Ieder schooljaar vindt op het vmbo de mbo-voorlichtings
avond plaats. Daar worden leerlingen uitgebreid voor
gelicht over de diverse opleidingen. Ook op havo/vwo
worden in samenwerking met hogescholen en
universiteiten regelmatig voorlichtingsactiviteiten
georganiseerd.

	
Meet & Greet beroepsprofessionals
Met een Meet & Greet krijgen leerlingen de kans om op
een bijzondere locatie kennis te maken met beroeps
professionals. Hierdoor krijgen ze zicht op ondernemer
schap, vaardigheden en loopbaanstappen.
	
Stages
Door bij de invulling van de stageplaatsen rekening te
houden met het gekozen profiel en de ambitie van de
leerling, zorgt Were Di voor de juiste match tussen
vraag en aanbod.

Interesse in
samenwerking?

Wij zijn doorlopend op zoek naar
bedrijven en instellingen die als
(kennis)partner willen samenwerken
met onze school, stageplaatsen bieden
of op een andere manier willen
meewerken aan (LOB-)activiteiten voor
onze leerlingen.
Interesse? Neem contact op met het
Centrum voor Buitenschools Leren.
Centrum voor Buitenschools Leren
SG Were Di
Merendreef 1, 5553 CC Valkenswaard
Buitenschoolsleren@sgweredi.nl
040-2074751

scholengemeenschap voor
vmbo / havo / atheneum / gymnasium

Werk mee aan
de toekomst
van onze leerlingen!

Scholengemeenschap Were Di
wil een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van jonge mensen
in brede zin, rekening houdend
met de tijd en de maatschappij
waarin ze leven. Dit betekent
dat onze leerlingen overal leren;
binnen- én buiten de school
muren.

Samen Ondernemen

In deze folder leggen wij uit wat Buitenschools leren inhoudt en
waarom het ‘Samen Ondernemen’ zo belangrijk is voor onze school
en voor u als ondernemer.
Were Di biedt een krachtige leeromgeving. Wij zoeken actief de
samenwerking met bedrijven, instellingen en andere (school)organisaties op. Die samenwerking krijgt bijvoorbeeld vorm door ondersteuning van het curriculum van diverse vakken of door het
meewerken aan loopbaanactiviteiten voor onze leerlingen, zoals
stages, excursies, gastlessen of de bedrijvenmarkt. De wens om de
‘buitenwereld’ intensiever te betrekken bij het onderwijs blijft groeien.
Daarom staat Were Di open voor samenwerking met (nieuwe)
bedrijven en instellingen die iets voor onze school willen betekenen
en willen bijdragen aan Buitenschools leren.

Were Di Drie-leerling Milou Daams (basis/kader) liep twee
weken stage bij lunchkaffee Dots in Valkenswaard. Ze kijkt
hier met veel plezier op terug. Voor Milou is duidelijk dat de
horeca ‘haar ding’ is.
‘‘Door de stage kreeg ik een mooi kijkje in de keuken. Ik had
veel contacten met mensen en heel divers werk. De stage
was leuk en heel leerzaam.’’

Milou Daams (3e-jaars vmbo basis/kader Were Di Drie)

Buitenschools leren

Buitenschools leren draagt bij aan de verdere (persoonlijke) ontwikkeling van leerlingen. Het laat daarnaast
zien hoe het geleerde in de praktijk kan worden
toegepast en hoe kennis van buitenaf het onderwijs
verrijkt. Door leerlingen realistische en betekenisvolle
ervaringen op te laten doen met de ‘buitenwereld’, krijgt
leren een diepere en meer complete betekenis. Door
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en Buiten
schools leren structureel en regelmatig in te zetten,
worden leerlingen voorbereid op het kunnen maken van
juiste keuzes in hun (school)loopbaan. Ook werken zij
aan het optimaliseren van hun 21st Century Skills zoals
creatief- & kritisch denken en samenwerken.

Were Di wil continu verbinding maken met het bedrijfsleven,
organisaties en (onderwijs)instellingen. Hiermee kan ons onderwijs
nog beter aansluiten op de arbeidsmarkt, het toekomstige
beroepenveld en de vervolgopleidingen. Door loopbaanoriëntatie- en
begeleiding als een rode draad door de samenwerking heen te laten
lopen, slaat scholengemeenschap Were Di samen met u een brug
naar de toekomst.

Wij gaan voor ‘Samen Ondernemen’!

Dennis van Gerwen van Rendus Accountants & Belastingadviseurs in
Valkenswaard is al jaren ambassadeur van Were Di. Hij zet zich op diverse
manieren in voor het Buitenschools leren.
‘‘Ik doe dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Maar ik vind het
natuurlijk ook belangrijk om een verbinding te leggen tussen de school en
het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat we jonge mensen de kans geven
kennis te maken met het bedrijfsleven en hen de praktijk te laten ervaren.
Aan de andere kant is het voor bedrijven een mooie gelegenheid om hun
bedrijf en hetgeen daar gebeurt te laten zien. Bovendien is de bedrijvenmarkt van Were Di een prima gelegenheid om te netwerken. Bijdragen
aan Buitenschools leren is een win-win situatie.
We hebben een prachtig en heel gevarieerd bedrijfsleven in en rond
Valkenswaard. Bijdragen aan Buitenschools leren is een kans om jonge
mensen te enthousiasmeren, te informeren en te stimuleren om te
kiezen voor een vak en een baan in de regio.’’

Dennis van Gerwen (Rendus Accountants & Belastingadviseurs)
ambassadeur Were Di

Fleur van der Heijden, derdejaars
leerling (basis/kader) Were Di Drie
liep twee weken stage bij musicalschool I’Musicall in Leende.
De stage heeft haar gestimuleerd
om goed na te denken over de
toekomst. Ze weet door de stage
wat ze wil en wat ze leuk vindt.
‘‘Ik wil een dansopleiding gaan
volgen. Ik wil zeker geen kantoor
baan. Ook wil ik geen 9 tot 5baan. Ik wil variatie, ik wil mijn
creativiteit gebruiken en ik wil veel
verschillende dingen doen en veel
mensen ontmoeten.’’

Fleur van der Heijden (3e-jaars
vmbo basis/kader Were Di Drie)

Wat levert de samenwerking u op?

	U wordt (kennis)partner van een groot regionaal netwerk
	Vanuit maatschappelijke betrokkenheid draagt u bij aan de
toekomst van onze leerlingen
	U kunt leerlingen enthousiasmeren en stimuleren te kiezen voor
uw branche. Zij zijn immers de vakkrachten van de toekomst
Praktijkgerichte projecten binnen school en uw organisatie
	Invulling van uw stagevacatures door gemotiveerde leerlingen
	Netwerken en verbinding leggen met bedrijfsleven-onderwijsoverheid
	Exposure in regionale bladen en social media tijdens events zoals
de bedrijvenmarkt
	Rechtstreeks contact met onze Were Di-ambassadeurs over de
samenwerking met Were Di.

