
SAMEN STERK
Samen sterk door een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. In deze flyer 
kunt u lezen welke mogelijkheden voor samenwerking er zijn met onze vmbo-scholen. Tevens vindt u 
op de achterzijde een globale jaaragenda. 

Gastlessen en excursies
Tijdens gastlessen vertellen experts uit het bedrijfsleven over hun vakgebied. Samen met 
de vakdocent kan de inhoud van de les worden bepaald. Gastlessen kunnen zowel op 
school als op locatie plaatsvinden. 

Opdrachten
Onze leerlingen gaan aan de slag in een bedrijf met een schoolopdracht. 

Stage
Onze vmbo- en pro-leerlingen lopen in alle leerjaren stage. Van meeloopdagen tot 
blokstages en lintstages. Onze leerlingen gaan graag aan de slag in de praktijk. 

Bedrijvencarrousel Doregraaf | Groet & Ontmoet De Laarbeecke
Tijdens de bedrijvencarrousel en groet & ontmoet maken eerstejaars leerlingen kennis met 
bedrijven in de omgeving. Dit doen ze door een bezoek te brengen aan diverse bedrijven. 
Deze leerlingen doen dit ter voorbereiding op hun profielkeuze. 

Scholen- en beroepenmarkt
Tijdens de scholen- en beroepenmarkt maken vmbo-leerlingen kennis met diverse 
beroepen. Maakt u onze leerlingen enthousiast over uw beroep? 

Specifieke projecten
Projecten zoals Girls’Day en bouwcarrousel zijn veelal ééndaagse projecten waarbij 
leerlingen een bezoek brengen aan één of meerdere bedrijven. 



JAARPLANNING

Contactpersonen
Doregraaf  : Sandra Pouwels  | POU@commanderijcollege.nl
   : Lena van Dooren  | DOO@commanderijcollege.nl
De Laarbeecke : Lena van Dooren  | DOO@commanderijcollege.nl

Doregraaf - pro | vmbo

Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 4

Leerweg 
Alle
Alle
Basis / Kader
Gemengde leerweg
Basis / Kader
Gemengde leerweg

Type stage
Meeloopdag  
Bliksemstage 
Blokstage 
Weekstage 
Lintstage 
Blokstage

Datum

11 april - 21 april 2023
3 april - 7 april 2023
27 september 2022 - 13 februari 2023*
7 november - 18 november 2022

* 19 dinsdagen

De Laarbeecke - vmbo

Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 4

Leerweg 
Alle
Alle
Kader
Theoretische leerweg
Kader
Theoretische leerweg

Type stage
Meeloopdag  
Bliksemstage 
Blokstage 
Blokstage 
Lintstage 
Blokstage

Datum
19 april 2023
18 en 19 april 2023
11 april - 21 april 2023
27 maart - 7 april 2023
15 september 2022 - 16 februari 2023*
28 november - 9 december 2022

* 20 donderdagen


