
   

 

Snuffelstage klas 1 en 2 

Informatie voor stagebieders 

10 oktober 2022 

Een belangrijk onderdeel van de schoolcarrière van onze leerlingen is hun oriëntatie op een 
vervolgstudie en toekomstig beroep. Om ze daarin te ondersteunen organiseren de decaan, 
de stage coördinator en mentoren verschillende projecten, waarbij we van leerlingen ver-
wachten vooral zelf actief te zijn in dit proces. Vragen als ‘wie ben ik’?,’ wat kan ik’? en ‘wat 
wil ik’? zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een van deze projecten is de snuffelstage 
stage in klas 1 en 2.  

Doel 

Het doel van de snuffelstage is om leerlingen de mogelijkheid te geven zich een reëel beeld 
te vormen van een beroep of werkveld dat hen interesseert. Als leerlingen nog niet goed 
weten wat ze willen of wat ze interessant vinden, dan kunnen ze een dagje meelopen met 
hun ouders of vrijwillig een activiteit uitvoeren voor bijvoorbeeld een buurtgenoot.  

Inhoud 

De inhoud van de stage is sterk afhankelijk van de stageplek. Het belangrijkste is dat de 
leerling op de werkvloer kan ervaren of dat wat hem of haar interessant lijkt, ook bij hem of 
haar past: klopt het beeld dat ze 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. De stage duurt een 
dag, op 10 oktober.  

Begeleiding 

Van de stagebieder wordt verwacht dat er begeleiding wordt geboden en dat er een klein 
dagprogramma wordt samengesteld, eventueel en zo mogelijk in overleg met de leerling. 
Een onderdeel van de begeleiding is ook het geven van feedback en het samen met de 
stagiair invullen en bespreken van een feedbackformulier. Binnen het programma mag er 
ruimte zijn voor de leerling om ervaringen op te schrijven en te werken aan het stageverslag.  

  



   

 

Tot slot 

Uit verhalen die leerlingen vertellen en de verslagen die ze schrijven, blijkt steeds weer wat 
een bijzondere en waardevolle ervaring deze stagedag kan zijn.   
De decaan en mentoren van het Zuiderlicht College stellen het dan ook bijzonder op prijs als 
u een (of meerdere) van onze leerlingen een dag wilt opnemen in uw bedrijf of organisatie! 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

Met dank voor uw medewerking en vriendelijke groet, 

 

Chantal Alkemade  
decaan 
e-mail: c.alkemade@zuiderlicht.org  
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