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Cultuur en Maatschappij 
Economie en Maatschappij 
  
doorstroming cultuurprofielen: 
  

•          Gedrag en maatschappij 
•          Geschiedenis 
•          Sociale wetenschappen 
•          Rechten 
•          Taal, communicatie 
•          Cultuur 
•          Economische en bedrijfskundige opleidingen 

  
Natuur en Gezondheid 
Natuur en Techniek 
  
doorstroming natuurprofielen: 
  

•          medische, biologische, pharmaceutische opleidingen 
•          landbouwkundige, scheikundige, aardwetenschappelijke opleidingen 
•          wiskundige en natuurkundige opleidingen 
•          technische opleidingen 

  
 



Deelnemers 

Cultuur en Maatschappij - Economie en Maatschappij 
 

1. De heer M. Berger  

2. De heer M. Assink +1 

3. De heer Mr A.Q. Blomaard 

4. De heer D. Lackner   

5. Mevrouw P. Dahm  

6. De heer E. Hofstede.  

7. Mevrouw M. Borsboom.   

8. De heer S. Nieuwsma: 

9. De heer Prof. mr. dr. J.C.A. (Jurgen) de Poorter   

10. Mevrouw I. Benjert  
 

Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek 
 

1. Mevrouw M. Meijer.  

2. Mevrouw Cecile Schut 

3. De heer O. Ongkiehong 

4. De heer H. Klasen  

5. De heer J. Simons   

6. De heer B. Monn               

7. De heer N. Struijk        

8. De heer  Dr E.F.L. Dubois longarts classificatie geneeskunde 

9. Mevrouw M. Bulder huisarts 

 

 

Via een collega, 2 medewerkers van de politie als extra aanvulling 

 

 

Organisatie; Nico Struijk en Dominique Rosdorff  

 

De beroepenronde op het Rijswijks Lyceum is dit jaar op een andere manier georganiseerd. In de vorm van speeddating hebben de 

leerlingen in vier rondes kunnen kennismaken met 4 personen in diverse beroepen. 

 



Voordeel in vergelijking met het vorige jaar; minder statisch, meer mogelijkheden tot kennismaken, één ruimte, intensievere 

gesprekken. 

Aandachtspunten vanuit de leerlingen: 

Misschien eerder in het jaar, voordat profielen gekozen worden. 

De leerlingen gaven ook aan dat ze nieuwsgierig waren naar de andere beroepen, dus misschien gelegenheid tot meer gesprekken 

in de verschillende profielen. 

 

Opmerkingen van de leerlingen: 

De leerlingen vonden het een leuke, leerzame en interessante middag. 

Sommige studies duren wel heel erg lang. 

De leerlingen zijn aan het denken gezet 

De gastsprekers vertelden erg goed over het beroep, zeer aansprekend 

Een dag die zeker een bijdrage heeft geleverd aan mijn keuze voor een vervolgstudie 

Meer personen met een HBO opleiding 

Heel fijn dat verschillende gastsprekers ook informatie gaven over diverse opleidingen in die bepaalde richting 

Spraakmakende beroepen! 

 

Over het geheel genomen was het zeer nuttig, zinnig ,verhelderend en verduidelijkend en zeker voor herhaling vatbaar. 

De leerlingen van het Rijswijks Lyceum vonden het GEWELDIG en willen alle Rotarians bedanken voor hun komst. 

 

 

 


