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De decanen van de bovenstaande scholen nodigen jullie van harte uit op de

Beroepenavond
donderdag 22 februari 2018
19.00-20.45u
locatie Bernard Lievegoedschool (Nijverheidsweg 25 te Maastricht)

Zoals elk jaar organiseren de decanen van de havo/vwo scholen van Maastricht en Meerssen een
beroepenvoorlichtingsavond. Tijdens deze avond geven beroepsbeoefenaren informatie over het werk
dat zij doen. De nadruk bij deze avond ligt op de voorlichting over de werkzaamheden: hoe ziet een
werkdag er uit? Wat zijn de positieve kanten en wat zijn de negatieve? Het is dus géén
opleidingsvoorlichting, maar een laagdrempelige mogelijkheid voor jullie om kennis te maken met een
beroep. Want wat zijn de dagelijkse bezigheden van een bedrijfskundige, een rechter of een
biotechnoloog?
Om je te helpen een goede keuze te maken, vind je naast algemene informatie over de beroepen enkele
gangbare opleidingsmogelijkheden met bijbehorende benodigde profielen op de website van school.
We rekenen op een grote opkomst!

Vriendelijke groeten,
De decanen.
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Procedure Inschrijving
Je tekent in voor twee beroepen. Deze beroepen kun je vinden op bijgaand overzicht. Per leerling
wordt één ouder uitgenodigd de voorlichting bij te wonen.
De avond begint om 19.00 uur en is ingedeeld in twee rondes:
1e ronde

19.00 – 19.45 uur

2e ronde

20.00 – 20.45 uur

Inschrijven kan alleen via e-mail. De inschrijfperiode loopt van maandag 22 januari tot en met
donderdag 8 februari 2018. Wees er snel bij want vol is vol!
Inschrijving geschiedt naar volgorde van binnenkomst. Inschrijvingen waarbij gegevens ontbreken
zijn niet geldig.
Stuur een e-mail naar beroepenavond@sint-maartenscollege.nl en vermeld daarin de volgende
gegevens: (Gelieve onderstaande volgorde aan te houden!)
naam school
roepnaam/achternaam leerling
met ouder: ja/nee
beroep 1e keuze
beroep 2e keuze
beroep 3e keuze (reservekeuze)

klas leerling

Let op !!
Alle informatie kun je nakijken op de websites van de scholen die onderaan deze brief staan
genoemd. Je vindt hier vanaf 8 februari 2018 ook de laatste informatie én de indeling van de avond,
zodat je weet waar je wanneer moet zijn! Sommige informatie wordt later nog aangevuld of zo nodig
aangepast en hou daarom de schoolsite goed in de gaten!
Bij inschrijving is opkomst verplicht en uiteraard zorg je ervoor dat je op tijd komt!
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Overzicht beroepen
1

accountant

21

2

advocaat

22

3

anesthesiemedewerker / operatieassistent

23

4

architect

24

5

bedrijfskundige

25

milieukundige

biotechnoloog

26

musicus

27

orthopedagoog

6
7

(moleculair bioloog - biomedisch onderzoeker)

bouwkundige
(bouwfysisch en akoestisch adviseur)

maatschappelijk werker
marketingdeskundige
(sales and marketing director)

medisch specialist
(hart-long chirurg)

medisch specialist
(oncologisch chirurg, (slok)darm-maag-buikwand)

8

chemisch laborant

28

P&O-adviseur / personeelsfunctionaris

9

diëtist

29

projectmanager grote infrastructuur projecten

10

ergotherapeut

30

11

facility manager

31

radiodiagnostisch laborant

12

fysiotherapeut

32

rechter

13

gezondheidswetenschapper

33

technisch – biomedisch wetenschapper

14

hotelmanager

34

technisch natuurkundige

15

huisarts

35

verloskundige

16

industrieel ontwerper

36

verpleegkundige

17

IT-technoloog

37

webdesigner/software developer

18

klinisch chemicus / medisch analist

38

werktuigbouwkundige

19

leraar basisonderwijs

39

zelfstandig ondernemer

20

logopedist

psycholoog
(kinderen en jeugdigen)

Nogmaals: Op de volgende websites kun je naast wat algemene informatie over de beroepen enkele
opleidingsmogelijkheden met bijbehorende benodigde profielen vinden. LEES DEZE INFORMATIE
GOED DOOR, om je te helpen bij het maken van een goede keuze.
Houd de informatie op de schoolsite goed in de gaten!
Adressen:
www.sint-maartenscollege.nl
www.portamosana.dedecaan.net
www.bonnefantencollege.nl
www.stellamariscollege.nl
www.blvs.nl
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