
 

 

Minkema Meets Young Professionals 
Online kennismaking met bedrijven als alternatieve stage 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Door de coronamaatregelen is het voor vmbo-leerlingen dit schooljaar niet mogelijk om stage te 
lopen. Om hen toch een goed beeld te geven van verschillende werkgebieden en ervaringen te 
horen van mensen in het beroepenveld, organiseerde het Minkema College in Woerden op 
dinsdag 15 december 2020 ‘Minkema Meets Young Professionals’. Leerlingen vmbo basis/kader 
maakten online kennis met allerlei beroepen die door o.a. eigen oud-leerlingen worden 
uitgeoefend.  

Maar liefst 18 professionals deden mee aan Minkema Meets Young Professionals, variërend van 
verpleegkundige tot schilder, van elektromonteur tot restauranteigenaar en van politieagent tot 
artiestenmanager. 

“Voor onze vmbo-leerlingen is de stageperiode altijd een belangrijk moment om op de 
werkvloer te ontdekken wat zij interessant vinden en wat bij hen past”, aldus Gerdine Jongeneel, 
afdelingsleider basis/kader. “Deze ontdekkingstocht wilden we hen dan ook niet ontnemen. En 
hoe geweldig is het dan dat zoveel mensen, waaronder veel van onze eigen oud-leerlingen, 
enthousiast waren om te vertellen over hun beroep!” 

Elke leerling schreef zich in voor minimaal drie online Meets met een professional. Tijdens de 
Meet vertelde de professional over zijn studie- en loopbaan tot nu toe en konden de leerlingen 
vragen stellen. Elke Meet werd begeleid door een docent van het Minkema College. 

Twee oud-leerlingen vertellen 
Oud-leerling Sophie Papilaja is, samen met haar partner, eigenaar van het restaurant EDGE in 
Woerden. Als jonge ondernemers moeten ze zeker in deze coronacrisis van alles bedenken om 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☐ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☒ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☒ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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hun bedrijf gezond te houden. “Ik vond het hartstikke leuk om de huidige leerlingen te vertellen 
over mijn keuzes.” 
 
Ook oud-leerling Rajjan El Alaoui was enthousiast om weer contact te hebben met zijn oude 
middelbare school: “Ik studeer momenteel Internationale Marketing, Communicatie en 
Evenementen aan het MBO Rijnland in Woerden. Daarnaast werk ik als medewerker Sales bij de 
Bijenkorf en geef ik als Privilege Member Ambassadeur presentaties en cursussen aan managers 
en medewerkers. Tijdens mijn middelbare schooltijd kwam ik in aanraking met Marketing en 
Sales en ontdekte dat dit helemaal bij mij past. Ik hoop tijdens de meets leerlingen te hebben 
laten ontdekken wat bij hén past.” 

  

Tips 
 
 

Het organiseren van de Meets met Young Professionals is ontzettend leuk, zeker als je er ook 
oud-leerlingen bij betrekt Het vraagt wel een behoorlijk organisatie; je moet een moment 
prikken waarop zoveel mogelijk professionals beschikbaar zijn, technisch moeten de Meets 
worden opgezet en er moet voor zowel de professionals, áls de begeleidende docenten áls de 
leerlingen een duidelijke instructie zijn zodat iedereen weet wat er wordt verwacht. 

  

Meer weten? 
 
 

https://www.minkema.nl/nieuws/minkema-meets-young-professionals 
https://www.ad.nl/alphen/stages-dit-jaar-net-even-anders-voor-vmbo-ers-minkema-college-haalt-de-
werkvloer-naar-school~a586f674/ 

  

Contactpersoon Gerdine Jongeneel, afdelingsleider vmbo basis/kader leerjaar 1-4, g.jongeneel@minkema.nl  

https://www.minkema.nl/nieuws/minkema-meets-young-professionals
https://www.ad.nl/alphen/stages-dit-jaar-net-even-anders-voor-vmbo-ers-minkema-college-haalt-de-werkvloer-naar-school%7Ea586f674/
https://www.ad.nl/alphen/stages-dit-jaar-net-even-anders-voor-vmbo-ers-minkema-college-haalt-de-werkvloer-naar-school%7Ea586f674/
mailto:g.jongeneel@minkema.nl

