
 

 

 Doetinchem, 17 maart 2023  Aan de leerlingen van Havo-4 en 5, 

Atheneum/Gymnasium-456 en ouder(-s), 

verzorger(-s) 

        

       

 

Beste leerling, geachte ouder(-s), verzorger(-s),  

 

Op dinsdag 28 maart wordt door het decanaat van de scholen voor voortgezet onderwijs in 

Doetinchem en Silvolde in samenwerking met de twee Doetinchemse Rotary Clubs een 

beroepenmarkt georganiseerd. Deze avond wordt gehouden in schouwburg Amphion, 

Hofstraat 159 te Doetinchem. Op deze avond komen er ongeveer 70 verschillende 

beroepenvoorlichters.  

 

Tijdens deze beroepenvoorlichting krijg je de uitgelezen mogelijkheid om, in één-op-één 

gesprekken, vragen te stellen aan mensen uit het vak van jouw keuze. Mensen die een beroep 

uitoefenen waarover jij juist meer wilt weten, bijvoorbeeld over de inhoud van dit beroep en de 

vaardigheden die je ervoor nodig hebt. Handige vragen om te stellen op deze avond zijn 

bijvoorbeeld:  

 
1. Waarom heeft u voor dit beroep gekozen? 

2. Welke opleiding heeft u gedaan? 

3. Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor u uit? 

4. Welke taken heeft u? Waaruit bestaat uw werk? 

5. Wat zijn de leuke kanten aan uw beroep? 

6. Wat zijn de minder leuke kanten? 

7. Wat moet je vooral goed kunnen voor uw beroep? (Welke vaardigheden zijn belangrijk?) 

8. Wat is het leukste dat u heeft meegemaakt? 

9. Hoeveel uur per week werkt u? 

10. Waar werkt u? En werkt u daar altijd? 

11. Is het een gevarieerd beroep? 

12. Heeft u altijd dit beroep gedaan? Heeft u dit altijd willen doen? 

13. Hoe zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor uw beroep? 

14. Heeft u nog tips voor mij? 

 

Op de volgende pagina van deze brief staat de lijst met beroepen die zullen worden 

uitgenodigd.  

Men kan deze avond tussen 18.30 uur en 20.30 uur binnen lopen. Voor de leerlingen uit Havo-4 

en Atheneum/Gymnasium 4  is deze avond verplicht. Zij nemen een kort verslagje van deze 

avond op in hun digitale portfolio bij Qompas. 

 

U als ouder wordt van harte uitgenodigd om mee te komen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jelly Paping, decaan Rietveld Lyceum 

 

Vondelstraat 5 

Postbus 126 

7000 AC Doetinchem 

T: (0314) 32 67 48 

E: info@rietveldlyceum.nl 

 

Telefax (0314) 36 27 76 

 



Rotary Beroepenvoorlichting  2023  
      

Aanwezige beroepen (o.v.)    
      

natuur en techniek   economie en maatschappij 

      

architect    accountant 

bouwkundige    adviseur financiering/bankwezen 

CO2 neutralisatie consultant  advocaat 

elektrotechnisch specialist   bedrijfseconoom 

ICT deskundige    bedrijfsleider/manager detailhandel 

industrieel ontwerper   communicatie adviseur 

piloot burgerluchtvaart   controler 

weg-en waterbouwkundige   directeur commerciële onderneming 

werktuigbouwkundige   directeur voortgezet onderwijs 

milieudeskundige   fashion designer 

     hotelier/restauranthouder 

natuur en gezondheid   HR manager 

     interim manager 

ambulance verpleegkundige  kwaliteitsmanager 

anesthesie medewerker   leerplichtambtenaar 

anesthesioloog    makelaar 

apotheker    multimedia ontwerper 

chirurg     notaris 

dierenarts    officier van justitie 

diëtist     ondernemer winkelbedrijf 

huisarts     projectmanager 

internist     rechter 

klinisch chemisch analist   recruiter 

logopedist    transport- en logistiek manager 

manager gezondheidszorg   vastgoed makelaar 

medisch beeldvormend laborant  verzuimconsulent 

medisch microbiologisch analist   

obstetrie verpleegkundige    

OK assistent    Overig 

orthopedisch chirurg    

psycholoog    docent basisonderwijs 

tandarts     docent lichamelijke opvoeding 

verloskundige    onderwijskundige 

verpleegkundig specialist   fotograaf 

     journalist 

cultuur en maatschappij   defensie/krijgsmacht 

     defensie/logistiek 

uitvoerend kunstenaar   uitgever 

predikant     

buurtcoach     

jeugdhulpverlener     



politie/recherche     

sportmanager     

audiovisueel producent    
 


