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DOORLOPENDE LEERLIJN ERVARINGSGERICHT LEREN 



• Doel: Leerlingen kennis laten maken met de diverse profielen binnen het Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO) 

• Middel: Voorbereiding tijdens de mentorles en bezoek aan MBO 

• Praktijk: De leerlingen hebben de voorbereiding tijdens de mentorles doorlopen en alle 
leerlingen zijn drie of vier maal onder begeleiding naar Gilde Opleidingen Weert, 
Citaverde en CIVIL Techniek Roermond geweest om daar workshops te volgen die 
gericht waren op Zorg & Welzijn, Techniek en Economie en Landbouw (Groen)
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• Doel: Leerlingen kennis laten maken met diverse werkvelden binnen 
bedrijven / instellingen 
• Middel: Voorbereiding tijdens de lessen en bezoeken aan bedrijven en 

instellingen 
Praktijk: 
1e stap: voorbereiding tijdens de mentorles
2e stap: bezoek aan verschillende werkvelden binnen een 
bedrijf
3e stap: individuele reflectie op school
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• Doel: de dagelijkse praktijk van een beroep ervaren
• Middel: beroepsoriënterende stage binnen een zelf gekozen 

bedrijf/instelling
Praktijk:
1e stap: voorlichting op T3
2e stap: voorbereiding op T4
3e stap: beroepsoriënterende stage op T4
4e stap: inleveren profielwerkstuk (onderdeel PTA)
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• Leerjaar 3 (na meivakantie)
1e stap: voorlichting stage
- Introductieles stage T4 tijdens mentorles door coördinatoren 
verbindend leren

- Leerling krijgt brief met informatie over stage
- Leerling zoekt zelf stagebedrijf
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• Leerjaar 4
2e stap: stageplek regelen
- leerling zoekt stagebedrijf/instelling
- leerling krijgt van mentor stagecontract
- leerling tekent samen met bedrijf/instelling stagecontract
- leerling geeft contract met gegevens bedrijf/instelling aan 
mentor
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• Leerjaar 4
3e stap: stage lopen
- leerling loopt stage tijdens week 46 van ma 14 t/m vr 18 
november

- leerling geeft na stage tijdens mentorles korte presentatie over 
indrukken stage
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• Leerjaar 4:
4e stap: profielwerkstuk
- leerling maakt profielwerkstuk 
- leerling levert profielwerkstuk in bij vakdocent Nederlands
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Wat te doen als je geen stageplek kan vinden:
- Maak gebruik van je eigen netwerk
- Vraag de coördinatoren verbindend leren om hulp

Meneer R. Kessels: r.kessels@ursula.nl
Mevrouw C. Richter: c.richter@ursula.nl
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