
    

 

Beste ouders en/of verzorgers, met dank aan de school maken wij graag gebruik van de gelegenheid om u 
te informeren over Land van Cuijk Maasduinen On Stage.  
  
BEROEPENFEEST VERPLAATST NAAR 10 MEI 
Om de kans te vergroten dat we dit jaar ons echte Beroepenfeest kunnen houden, hebben de scholen 
besloten het Beroepenfeest te verplaatsen van 15 maart naar dinsdag 10 mei. Met een beetje geluk gaan 
alle leerlingen dan met hun mentor naar het Inspyrium in Cuijk om hun favoriete beroepsbeoefenaren te 
ontmoeten. Ze kunnen vragen stellen en solliciteren naar een plekje op de Doe Dagen (24 en 31 mei). Met 
twee beroepsbeoefenaren lopen ze een dagdeel mee en leren tijdens deze werkbezoeken het beroep beter 
kennen. 
De leerlingen worden in de klas voorbereid door docenten en mentoren. Ook krijgen ze in de week van 14 
februari allemaal een netwerktraining.  
 
TOP 5 FAVORIETE BEROEPEN 
Alle leerlingen maken van tevoren een Top 5 van beroepen waar ze graag meer van willen weten. Praat hier 
eens over met uw zoon of dochter. Er zijn nu al meer dan 200 aanmeldingen van mensen die het leuk en 
belangrijk vinden om bij On Stage uw dochter of zoon alles te vertellen en te laten zien over hun beroep en 
bedrijf; dat is geweldig! U kunt ze hier zien: www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl/beroepen. En het 
worden er steeds meer. Wat kunnen de bedrijven en beroepsbeoefenaren verder betekenen voor uw zoon 
of dochter? Een (snuffel)stageplek, een persoonlijk gesprek, informatie over de branche, kansen op de 
arbeidsmarkt, van gedachten wisselen, advies krijgen, een weekendbaantje, iemand om mee te denken, etc. 
 
HOE KUNT U HELPEN 
Het werven van de minimaal 250 beroepsbeoefenaars is in volle gang. Vmbo-ers doen ertoe en daarom 
investeren we met z’n allen in hun toekomstdromen. Hierbij doen we ook een oproep aan ouders en/of 
verzorgers om deel te nemen aan Land van Cuijk Maasduinen On Stage. Dat kan op verschillende manieren. 
U kunt: 
➢ Meedoen als beroepsbeoefenaar of matchmaker 
➢ Partner of sponsor worden 
➢ Met uw kind praten over de toekomst en mogelijke vervolgopleidingen en beroepen 
U levert hiermee een bijdrage aan de beroepsoriëntatie van uw eigen kinderen en van hun vrienden en 
vriendinnen. Alle beroepen zijn welkom maar de leerlingen missen nog:  
Kappers, een architect, advocaat, bakker, meubelmaker, dierenverzorger, tandartsassistent, makelaar, 
ontwerper, fysiotherapeut, hondentrimmer, stewardess, chirurg, acteur, medewerker kledingwinkel, stylist, 
en een rechercheur. Dus bent u of kent u iemand met een mooi beroep, doe dan ook mee. 
 
MEER INFORMATIE  
Op www.landvancuijkmaasduinenonstage.nl vindt u meer informatie over onze missie, maar u kunt ook zien 
welke beroepen en bedrijven zich al hebben aangemeld. Ook op Twitter, Facebook en LinkedIn zijn we te 
volgen. Bevestig alstublieft uw eigen aanmelding via onze website, dan zien de leerlingen uw beroep en 
kunnen wij u verder informeren. Voor vragen of als uw zoon of dochter een speciale wens heeft voor een 
beroepsbeoefenaar, mail ons, dan gaan we op zoek! Want denken over je toekomst mag een feest zijn! 
 
Met vriendelijke groet namens de scholen, 
 
Sandra Reuvers, projectleiding Land van Cuijk Maasduinen On Stage 
mail@landvancuijkmaasduinenonstage.nl / Tel. 06 - 51 72 30 53 
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