Havenberoepenwijzer
www.havenberoepenwijzer.nl mocht die niet werken dan www.havenberoepen.nl
De havenberoepenwijzer is bedoeld om :







Jongeren een beeld te geven van de vele verschillende beroepen in de Rotterdamse haven.
Tevens wordt aangegeven in welke verschillende sectoren( maritiem, logistiek, industrie en
overige) die beroepen voorkomen
Aan te geven welke opleidingen je kunt volgen om deze beroepen uit te oefenen
Docenten een instrument aanbieden om te gebruiken bij de Loopbaan Oriëntatie/LOB en
Studie Loopbaan Begeleiding(SLB) . De haven kan daarbij dienen als context voor jongeren
om hun talenten en interesses te ontdekken. Want een deel van de beroepen kan zowel in
de haven als in andere sectoren worden uitgeoefend
Het havenberoepenboekje A t/m Z uit te breiden met een digitale versie waarin ook de
opleidingen en arbeidsmarktrelevantie worden aangegeven.

Gebruiksaanwijzing
1. Ben je VMBO’er, HAVO/VWO’er of MBO’er of HBO/WO’er
2. Klik je opleiding aan
3. Als je wilt kun je eerst de interessetest doen. Klik minimaal 5 kenmerken voor een betere
match met beroepen. Je krijgt de bijbehorende beroepen in beeld. Per beroep kun je die
aanklikken
4. Je kunt bij MBO en HBO ook gelijk je profiel of vakgebied aanklikken, dan volgen de
bijbehorende beroepen
5. Bij VMBO kom je uit bij het beroep en een filmpje bekijken. Voor meer informatie kom je uit
op de website Kies MBO van SBB, daar kun je doorheen lopen voor de opleidingen die
opleiden voor het beroep, de toelatingseisen, arbeidsmarkt relevantie enz. Je kunt daarna
links onderin het beeld ook overige websites aanklikken voor opleidingen, beroepen en
vacatures
6. VMBO in verband met profielkeuze. Bij de beroepen staat het profiel. Maar als je dat direct
in één keer wilt zien, doe het dan als volgt: klik op MBO selecteer een profiel (vakgebied).
Dan kun je per profiel bekijken welke beroepen daaronder vallen
7. Bij HAVO/VWO kom je uit bij het beroep en een filmpje bekijken. Daarna kun je zien wat voor
HBO en WO-opleidingen opleiden voor dit beroep, welke toelatingseisen er zijn en
arbeidsmarktrelevantie. Je kunt ook de website www.studiekeuze123.nl aanklikken voor
meer informatie bv ook waar je de opleidingen kunt volgen. Ook kun je daarna links onderin
het beeld, overige websites aanklikken voor opleidingen, beroepen en vacatures
8. Bij MBO en HBO/WO kom je uit bij de beroepen en een filmpje bekijken. Daarna kun je zien
of de beroepen die je aanspreken kloppen met de opleiding die je aan het doen bent. Ook
kun je op andere websites kijken, voor opleidingen, beroepen en vacatures
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9. Zijn het te weinig beroepen die in beeld komen:
 Je kunt ook alfabetisch kijken naar de beroepen die je interesseren
 Je ziet ook bij een beroep of jouw eigen opleiding matcht. Zo niet, praat met je
decaan of je misschien een keuzevak of andere studie kunt gaan doen
10. Je kunt een overzicht van de beroepen naar je zelf toe mailen. Dit werkt nog niet
11. Op dit moment staan er 90 beroepen in de havenberoepenwijzer. We willen met deze versie
van start gaan en doorgaan met volgende beroepen op te nemen.

2

