
   

 

Amsterdam, 13 september 2022 

 

Betreft: Snuffelstage klas 1 en 2 op 10 oktober 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van leerjaar 1 en 2, 

Een belangrijk onderdeel in jouw schoolcarrière is jouw oriëntatie op een vervolgstudie en 
toekomstig beroep. Om jou daarbij te helpen organiseert de school diverse projecten ge-
durende het jaar, zoals MOL gesprekken, gastlessen, bliksemstage en snuffelstage. Bij alle 
onderdelen verwachten wij een actieve houding vanuit jou. Vragen die hierbij horen zijn: 

• ‘Wie ben ik?’  

• ‘Wat kan ik?’  

• ‘Wat wil ik?’  

Je hebt al een 1e MOL gesprek gehad of krijgt deze nog. Een volgend project is de snuffel-
stage in klas 1 en 2.  

Doel 

Het doel van de snuffelstage is jou de mogelijkheid te geven een reëel beeld te vormen van 
een beroep of werkveld, dat je interesseert. Als je nog niet goed weet wat je later wil doen 
of wat je interessant vindt, kan je ook een dagje meelopen op het werk van een familielid of 
vrijwillig een activiteit uitvoeren voor bijvoorbeeld een buurtgenoot. Let op: dit is een 
meeloop/snuffeldag. 

Wanneer 

Op 10 oktober loop jij de snuffelstage. Een dag later, op 11 oktober hoef je niet naar school 
te komen en besteed je alle aandacht aan je stageopdracht. De opdracht lever je in op 13 
oktober. Dit doe je door jouw document in het Magister portfolio te plaatsen. Je mentor kan 
je hiermee helpen.  

Tip: ga zo snel mogelijk op zoek naar een leuke en leerzame snuffelstageplek! 

  



   

 

De opdracht 

Van jouw mentor krijg jij een snuffelstageboekje. Jouw mentor bespreekt met de klas de 
opdracht. De opdracht lever je op 13 oktober in. Leerlingen die geen opdracht hebben 
ingeleverd worden op vrijdag 15 oktober in het studiecentrum ingeroosterd om deze alsnog 
af te ronden.  

Inhoud van de snuffelstage 

De inhoud van de stage is sterk afhankelijk van jouw stageplek. Het belangrijkste is dat je op 
de werkvloer kunt ervaren of dat wat je interessant lijkt, ook inderdaad bij jou past: klopt het 
beeld dat je van een bepaald beroep of werkveld hebben met de dagelijkse praktijk? Dat kan 
op verschillende manieren: door mee te lopen met een beroepsuitoefenaar en te zien hoe 
zijn/haar dag verloopt; door een opdracht of taak uit te voeren die de leerling iets leert over 
de inhoud van dat beroep; door interviews te houden met verschillende mensen binnen het 
betreffende bedrijf of instelling.  

Tot slot 

Mocht je vragen hebben, dan kan je naast jouw mentor ook terecht bij de decaan, mevrouw 
Alkemade. 

Met vriendelijke groet, 

 

Chantal Alkemade 
decaan 


