
 

17 en 18 januari 2018 

  Spots on Jobs is dé beurs voor opleiding & 
beroep in de regio Haaglanden. 
 
Het is u bekend dat leerlingen op het vmbo al vrij 
snel een keuze moeten maken voor de 
toekomst. Denk hierbij aan de profielkeuze, het 
vakkenpakket, een nieuwe mbo-opleiding, etc. 
Om een goede keuze te maken, is het belangrijk 
dat de leerlingen in een vroeg stadium weten 
wat er allemaal voor beroepen en opleidingen 
zijn en wat je ‘nodig’ hebt om bepaalde 
beroepen uit te kunnen oefenen. Tijdens Spots 
on Jobs krijgen leerlingen van beroeps-
beoefenaars te horen en te zien wat het vak 
inhoudt. Op die manier kunnen leerlingen hun 
beeld verbreden en meer te weten komen over 
een beroep. 
 
Alle vmbo-scholen uit de regio Haaglanden doen 
mee aan Spots. De beurs vindt komend jaar 
plaats op woensdag 17 januari en donderdag 18 
januari a.s.  
 

Vmbo klas 2 en 3  
Tijdens Spots on Jobs maken 2e of 3e jaars vmbo-ers 
kennis met beroepen, sectoren, branches en bedrijven. 
De leerlingen maken opdrachten middels hun talenten-
paspoort.  
Zowel bedrijven als de mbo- scholen in de regio bieden 
doe-activiteiten (workshops) aan. Met het paspoort in 
de hand, bezoeken zij de beurs met hun school tussen 
13.00 en 16.00 uur op beide dagen.  
 
Vmbo klas 4  
4e jaars leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom 
om de beurs te bezoeken op 17 of 18 januari tussen 
16.30 en 19.30 uur.  
NB: leerlingen van klas 2 en 3 die niet met school de 
beurs bezoeken, zijn ook van harte welkom op beide 
dagen tussen 16.30 en 19.30 uur.  
 
Voorbereiding op school  
Het beursbezoek wordt voorafgaand aan de beurs in de 
klas voorbereid. Na afloop van het beursbezoek aan 
Spots wordt het bezoek in een volgende les op school 
weer besproken. 
 
Wij zijn op zoek naar u!  
Bent u een beroepsbeoefenaar en wilt u uw vakkennis 
overbrengen op leerlingen die na het vmbo een 
beroepsopleiding gaan volgen? Meld u dan aan voor 
Spots on Jobs 2018.  
 

Feiten op een rij: 
 
Wat? Dé beurs voor opleiding & beroep  
Voor wie? Vmbo-ers uit de regio Haaglanden en hun ouders  
Wanneer? Woensdag 17 januari en donderdag 18 januari 2018 
Tijd:  13.00 t/m 19.30 uur  
Waar? Zalencentrum Opera - Fruitweg 28-34, 2525 KH Den Haag 

Uw medewerking maakt het mogelijk dat 
leerlingen zich kunnen oriënteren op 
beroepssectoren en beroepen!  

www.spotsonjobs.nl 

http://www.spotsonjobs.nl/aanmelden-bedrijven


En zij waren erbij tijdens de voorgaande editie: 
 
Albert Heijn - Branchevereniging Modeambachten - Champs on stage - Click Jongeren - Cosara Administratie 
- DAPA - Gemeente Den Haag DSB Boswachters - Gemeente Den Haag DSB Handhaving - Grafisch Lyceum 
Rotterdam - Hilton Den Haag - HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur - Hofstad Security B.V. - 
HTM Personenvervoer - HTM Personenvervoer - ID College - Jacoba & Melissa B.V. - Louwman Dealer Group 
- Ministerie van Defensie - ROC Mondriaan - Nieuwenburg Sfeer & Evenementendecoraties - Parnassia 
Groep - Platform BedrijfsVakopleidingen - Raad van State - Randstad Transport - Sabsy Cake Dreams - 
Stichting C3 - STL Werkt! Transport en Logistiek - SVO vakopleiding Food – Triodus - 2samen - Vlietkinderen - 
Partou - Wellantcollege Rijswijk MBO 

Wij zijn op zoek naar bedrijven en beroepsbeoefenaars die iets kunnen laten zien en vertellen over:  
 
Administratieve dienstverlening ○ Ambachtelijke techniek ○ Bouwkunde ○ Brood en banket ○ 
Carrosserietechniek ○ Commerciële dienstverlening ○ Cultureel werk ○ Defensie ○ Detailhandel en 
groothandel ○ Dier ○ Digitaal onderzoek ○ Elektrotechniek ○ Evenemententechniek ○ Facilitaire 
dienstverlening ○ Gezondheidsondersteuning Gezondheids-techniek ○ Groen, grond en infra ○ Handel ○ 
Verse producten ○ Horeca ○ Hout en meubel ○ ICT en media ○ Infrastructuur ○ Installatietechniek ○ 
Kantoorautomatisering ○ Kappers ○ Logistiek Luchtvaart ○ Maatschappelijke zorg ○ Management en 
ondernemerschap ○ Mediatechniek ○ Mediavormgeving ○ Mobiliteitstechniek ○ Mode en interieurindustrie ○ 
Natuur en groene ruimte ○ Natuur en vormgeving ○ Particuliere veiligheid ○ Pedagogisch werk ○ 
Procestechniek ○ Publieke veiligheid ○ Recreatie ○ Ruimtelijke vormgeving ○ Scheepvaart ○ Schilderen en 
onderhoud ○ Schoonheidsverzorging ○ Schoonmaak en glazenwassen ○ Sport en bewegen ○ Stukadoren en 
afbouw ○ Tapijt en textielindustrie ○ Toerisme ○ Verpleging en verzorging ○ Vliegtuigtechniek ○ Voeding, teelt 
en verwerking ○ Voetverzorging ○ Weg- en railtransport ○ Werktuigbouwkunde ○ Zakelijke dienstverlening ○  
Zorg, natuur en gezondheid  

Contactgegevens organisatie:  
Marie-Anne van der Toorn  | T: 06 - 52 00 77 67  
E: beurs@spotsonjobs.nl www.spotsonjobs.nl  
 

Uw medewerking maakt het mogelijk dat 
leerlingen zich kunnen oriënteren op 
beroepssectoren en beroepen!  

https://youtu.be/B96sDk6RoOQ

