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AANWEZIGHEID
Wanneer er 2 of meer 
lessen niet deelgenomen 
wordt aan de beroeps2- 
lessen ben je niet meer 
beoordeelbaar. Het hele 
proces van je werk is net zo 
belangrijk als je eindproduct! 
Ziekte of andere redenen 
van verhindering is niet 
van invloed op deadlines. 
Deadline is deadline!! 
Veel gehoorde excuses 
zullen niet worden 
geaccepteerd:

- Mijn printer was stuk
- Ik heb geen printtegoed
- Mijn usb is gecrasht
- Die les was ik er niet  

INTRO

De afgelopen maanden heb je tijdens de Beroep2 lessen gewerkt 
aan verschillende uiteenlopende opdrachten. De ene opdracht was 
redelijk gekaderd terwijl  je bij de andere opdracht veel meer je 
creativiteit kwijt kon. Bij de opdrachten was het stuk samenwerking 
met de ander erg belangrijk, samen keuzes maken, samen de 
opdracht binnen de deadlines aanleveren en samen evalueren. 
Echter bij de opdracht van de komende weken werk je individueel! 

Als het goed is zal je bij jezelf bemerken dat je al steeds meer een 
‘professional’ wordt. Je kunt al veel meer aan dan aan het begin van 
het 2e leerjaar.  Ook ben je je steeds meer bewust dat, je naast de 
juiste kennis die je voor je vak moet hebben, beroepshouding ook 
steeds verder ontwikkeld is, zover zelfs dat je over een paar maanden 
zelfstandig aan de slag kunt in de beroepspraktijk.

 

WERKPROCESSEN
De komende weken gaan we als docenten proberen om een zo echt 
mogelijke werksituatie na te bootsen. In de opdrachten die jij kiest 
om te gaan maken moet jij gaan bewijzen dat jij klaar bent om op 
stage te gaan.

De opdracht die jij kiest om te gaan maken gebruik jij om werk-
processen te laten zien. Eigenlijk gebruik je de opdracht die je de 
komende weken gaat maken als bewijsmateriaal om de docenten te 
overtuigen dat jij klaar bent om zelfstandig op stage te gaan. 
In de afgelopen opdrachten heb je steeds kennis gemaakt met ver-
schillende werkprocessen. Per opdracht werden er voor gekozen 
om er steeds een aantal uit te lichten. Bij de opdracht die je de 
komende weken gaat maken, komen alle werkprocessen aan bod. 
Jij moet al die werkprocessen bewijzen. Omdat de werkprocessen 
best wel een complex iets is, zullen jouw docenten in de beroep2 
lessen steeds uitleggen wat al die werkprocessen zijn en hoe jij die 
dan kan bewijzen.

PROCESBOEK
Al de verschillende processen lever jij uiteindelijk in als procesboek. 

PROCESBOEK als digitaal opgemaakt bestand te willen 
ontvangen. Tijdens de lessen wordt er uitgelegd hoe je het proces-
boek moet maken. 
Wat de docenten van jou verwachten over het PROCESBOEK hoor 
je in de lessen. Dit PROCESBOEK lever je de laaste les in.

BEROEPSHOUDING
Naast dat je de werkprocessen laat zien is je beroepshouding 
natuurlijk ook heel belangrijk. Geen stagebedrijf zit er op te wachten 
om na de vakantie een student te ontvangen die alleen maar met 
zichzelf bezig is, waar je geen afspraken mee kunt maken, en nooit 
op tijd komt. Zorg er dus voor dat je juist tijdens de beroep2-lessen 
laat zien dat je een professionele werkhouding hebt. Je vrienden zijn 
in de pauze belangrijk en je social-media gebruik zal niet je kostbare 
lestijd in gebruik nemen, je zult je het namelijk echt druk krijgen. 
Het kan zijn dat de docenten jou een plek aanwijzen wat jij de 
komende weken gaat werken. Het is niet zo dat ze dat doen om jou 
te pesten, maar om je te helpen om een betere beroepshouding te 
ontwikkelen! 
.
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Each delegation creates a video of 60 to 120 seconds explaining the 
way of teaching entrepreneurship on their school.

(the topic for your school can be found in the table on the right)

Elaborate on the working method and mention the goals, the way of 
working, the experiences and the outcomes.
Use teachers, students and people from companies/clients as 
subjects for your video. 

GLR :  “Work with real customers”

GRADIA : “Mini enterprises”

GBS : “Close contact with the companies and the 
employers federation”

IES : “Working together with an incubator”

NCL : “Top year Creative Enterprise”

AHS : “Multidisciplinary teams work with real customers”

ETIC : “Multidisciplinary teams with students from 
different training areas develop business”• Target group: teachers from other schools who want to learn 

about your schools subject.
• Make it visual, not only talking heads 
• End with logos of your school, Commercialpolis and Erasmus+ 
• Spoken comments/interviews have to be in English or with 

subtitles
• Add 2 seconds of black at head and tail of your final edit 
• Use copyright free music 
• The clips must be in .mp4
• The resolution must be 1080p
• The naming has to be: 

“schoolname_erasmus_plus_entrepeneurship“
• This clip has to be uploaded by March 2, 2019 on the FTP server 

“Commercialpolis“

The presentation in Rotterdam should take 10 minutes and must 
include :  
 
1. Introduction of the group (names, occupation, skills, etc)
2. Creative process (idea, focus, target group relevance, etc)
3. The final video
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