Aan de docenten van Horeca, Bakkerij, Bediening
van Praktijkscholen uit Noord-Brabant

Schijndel, 7 oktober 2021
Referentie: MBe.20211007.ASu

Betreft: aanmelden voor de talentwedstrijd PROfessionals

Beste docent,
Vind je het leuk om de talenten van je leerlingen te laten zien en hen een
onvergetelijke dag te geven? Meld je aan voor de talentwedstrijd PROfessionals
vóór 15 november a.s.
Voor onderwijs, werkgevers en overheid is het van groot
belang dat jongeren duurzaam en flexibel worden opgeleid en
getraind om hun talent te ontdekken en deel te nemen aan de
arbeidsmarkt. Het Elde College afdeling praktijkonderwijs en
de Gemeente Meierijstad doen er alles aan om dit talent op de
goede plek te krijgen.
Om binnen het VMBO- en MBO-onderwijs talenten een kans te geven vindt er
jaarlijks de Skill Talent wedstrijd plaats. Hierbij strijden jongeren uit het VMBO en
MBO om de beste te worden in hun vakrichting.
Leerlingen van praktijkonderwijs vallen vaak buiten de boot, omdat het niveau
van deze Skills Talent te hoog is voor hen. Dat is jammer, omdat deze groep
welzeker talent heeft, maar eigenlijk nooit provinciaal of landelijk erkend wordt.
Het idee is dan ook ontstaan om een Skill Talent wedstrijd jaarlijks te gaan
organiseren voor praktijkschool-leerlingen, genaamd ‘PROfessionals’. Zo bestaat
de mogelijkheid aan een breed publiek (werkgevers, de samenleving en opleiders)
te laten zien dat leerlingen van het praktijkonderwijs wel degelijk iets kunnen en
waardevol zijn voor het bedrijfsleven.

Welke categorieën doen mee met de talentwedstrijd?
Dit schooljaar starten we de wedstrijd in de categorieën:
•

Keuken

•

Bediening

•

Bakkerij

Welke leerlingen kunnen inschrijven voor deze wedstrijd?
Leerlingen uit het praktijkonderwijs van leerjaar 4 & 5.

Hoe ziet deze wedstrijd er uit voor praktijkscholen?
De wedstrijd bestaat uit twee delen: de voorronde en de finale.
Het is de bedoeling dat leerlingen op hun eigen school meedoen aan een
voorronde. De twee winnaars uit elke categorie (keuken, bediening en/of bakkerij)
van elke school gaan naar de finale op het Elde College te Schijndel.
Het is als school niet verplicht aan elke categorie mee te doen. Wanneer er een
vak op je school niet gegeven wordt, hoef je daar niet aan mee te doen (het mag
natuurlijk wel).
De voorronde van 21 maart t/m 25 maart 2022
De voorronde vindt plaats op je eigen school in de periode van 21 maart t/m
25 maart 2022 op een door jou zelf te bepalen dagdeel. Een aantal dagen van
tevoren ontvang je dan een wedstrijdbox met alle benodigdheden voor de
voorronde. In deze wedstrijdbox zitten alle grondstoffen, benodigdheden,
recepten, werkkaarten voor leerlingen, beoordelingslijsten, certificaten voor
deelnemers, prijzenbekers, link voor aanmelden finale en een verrassing.
Het kost de school dus vrijwel niets om mee te doen met deze wedstrijden.
Wanneer de uitslag van de voorronde bekend is, dien je deze vóór 30 maart
2022 door te geven via een link vermeld op het uitslagformulier.

De finaledag 18 mei 2022
De finale vindt plaats op woensdag 18 mei 2022 op het
Elde College te Schijndel. Hier strijden alle winnaars van
de verschillende voorrondes in een bepaalde categorie
tegen elkaar. Uiteindelijk komt er dan een winnaar per
categorie uit, die zich een jaar lang PROfessional van Brabant mag noemen.
Meer informatie over de finale ontvang je t.z.t., wanneer je de schoolwinnaars
hebt aangemeld voor de finale.

Aanmelden voor de wedstrijd uiterlijk 15 november 2021
Dus vind je het leuk om de talenten van je leerlingen te laten zien en hen een
onvergetelijke dag te geven, meld je dan aan voor de talentenwedstrijd
PROfessionals via het formulier op onze Elde website. Daarna wordt alle verdere
informatie je toegezonden.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan via de e-mail contact op met
ondergetekende: m.bemelmans@eldecollege.nl
Met vriendelijke groet,

M.H.J. (Marco) Bemelmans
Docent Horeca, Bakkerij & Catering Praktijkonderwijs
Docent Koken
Docent Zorg & Welzijn VMBO

