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Wat gebeurt er op dit moment? 
Op de scholen starten leerlingen met het maken van hun droom-top3 (van beroepen) en het verzinnen van de 
slogan voor op hun visitekaartje. Wat is jouw talent? Wat maakt jou bijzonder? 
De website is vernieuwd, zowel www.doetinchemonstage.nl als www.professionalontmoetvmbo.nl Zeker de 
moeite van het bekijken waard! En natuurlijk gaat nu ook de aanmelding van bedrijven van start! Wie eerder 
deelgenomen heeft, kan zijn eigen gegevens weer openbaar zetten door in te loggen op de website. De 
gebruikersnaam is u bekend; het wachtwoord is dit jaar standaard op OnStage10 gezet (evt. is dit aan te 
passen na aanmelding).  
We zijn ook bezig met een speciale actie voor bedrijven die voor de 10e keer meedoen – we houden u op de 
hoogte! 

 “ALLES MAG JE 

WORDEN.    

BEHALVE 

ONGELUKKIG.   

BELOOFD?” 
 

 

 

NIEUWSFLITS DOETINCHEM ON STAGE  

Planning – voor de agenda: 
Woensdag 30 januari 2019: informatieve 
netwerkbijeenkomst met extra feestelijk tintje! 
Aanvang 16.30 uur, eindtijd 19.30 uur.  
Locatie: Zone.college (voorheen AOC Oost) 
Dinsdag 12 februari 2019: Beroepenfeest bij 
Schouwburg Amphion, van 13.00 – 17.00 uur 
Donderdag 14 maart: Doe Dag op de bedrijven, 
op het tijdstip dat leerling en bedrijf afspreken. 

November – na een periode van 
voorbereiding in stilte door het Stageteam 
gaat nu het doek op voor de 10e editie van 
Doetinchem On Stage! In deze nieuwsflits 
aandacht voor wat er op de scholen gebeurt, 
voor de aanmelding door bedrijven, voor de 
planning van deze editie en natuurlijk voor 
alle nieuwe ontwikkelingen!  Leest u mee? 

Nieuw deze editie: jubileum en nieuwe locatie! 
Natuurlijk gaan we een extra feest maken van 
deze 10e editie! We zijn bezig met interessante 
sprekers voor de netwerkbijeenkomst – nadere 
informatie daarover in de volgende flits. 
De grootste verandering is de locatie voor het 
Beroepenfeest. Dit jaar gaan we naar Amphion – 
leerlingen gaan dus letterlijk On Stage, op het 
podium in de grote zaal! 
 

 
 

Wij maken deel uit van VMBO On Stage. De 
Beroepenfeesten van On Stage worden mede mogelijk 

gemaakt door onze landelijke partners:  
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