
 

 

 

  

Beste betrokkenen bij het Libanon Lyceum, 

Wilt u meehelpen om onze leerlingen voor te bereiden op hun studie en 

carrière? Bent u bereid uw kennis en ervaring te delen met onze 

leerlingen?  

Graag nodigen we u via deze brief uit om bij te dragen aan het 
sollicitatieproject van onze examenleerlingen van het vwo. Dit project 

biedt een levensechte leerervaring, waarbij de leerlingen kennis en 
vaardigheden opdoen die ze hun hele loopbaan kunnen inzetten. Ze 

werken aan een ‘echte’ opdracht, in een professionele omgeving 
waarbij de motivatie en het leereffect verder reiken dan een mooi 

schoolcijfer. Hierbij hebben we hulp nodig van een groot aantal 

gesprekspartners die als afsluiting van het project met de leerlingen in 

gesprek gaan over hun cv, brief en pitch. 

Wat? 

Als gesprekspartner krijgt u vooraf de cv’s van ongeveer 10 leerlingen 

toegestuurd. 

Op de avond zelf gaat u luisteren naar de pitches van dezelfde 10 

leerlingen. Ze presenteren zichzelf  in anderhalf tot twee minuten. 

Verder doet u als gesprekspartners ook een heel kort voorstelrondje.   

Na de pitches en het voorstelrondje gaat u met twee leerlingen in 

gesprek van wie u vooraf een open (motivatie)brief heeft ontvangen. U 

mag ervan uitgaan dat deze twee leerlingen zich zo goed mogelijk 

hebben verdiept in uw profiel en uw organisatie. 

Deze gesprekken duren elk ongeveer 20 minuten, inclusief de 

nabespreking/feed back en wisseling. We delen de leerlingen in bij één 
van de vier onderstaande sectoren op grond van hun cv’s, pitches, 

profielen en hun belangstelling voor een bepaalde studierichting: 

de economische sector, de technische sector, de creatieve sector en de 

sector zorg/dienstverlening.  

Na deze twee gesprekken is er nog gelegenheid om met twee andere 
leerlingen een gesprek te voeren, natuurlijk ook weer gevolgd door 



feed back van uw kant. Deze feed back na de gesprekken zal voor de 

leerlingen nog waardevoller zijn dan het schoolexamencijfer dat dit 

project oplevert. 

Wie? 

Wat wordt er van u verwacht?  

• In de bijlage treft u een formulier aan. We willen u vragen om 

heel kort (in 4-5 regels) uzelf en uw organisatie/bedrijf voor te 
stellen, liefst met een fotootje. Wellicht is het fijn als u aangeeft 

op welke manier u iets kunt betekenen voor de leerlingen. 
• U heeft (enige) ervaring met het voeren van sollicitatie- of 

ambitiegesprekken. In feite solliciteren de leerlingen niet op een 
concrete vacature, maar ze kunnen zich wel oriënteren op 

verschillende beroepen die in hun interessesfeer liggen.  
• U heeft tijd en ruimte om vooraf ongeveer10 cv’s en twee 

brieven van leerlingen door te nemen. 

Woensdag 1 en maandag 6 februari 2023 (35-40 leerlingen per 

avond) (globaal programma) 

19.15-19:30: ontvangst van de gesprekspartners en leerlingen 

19.30-19.40: welkom en korte instructie   

19.40-19.45: verspreiding over de locatie ( Libanon Ramlehweg) 

19.45-20.15: voorstelrondje gesprekspartners en pitches van de 

leerlingen 

20.20-21.30: gespreksrondes  

21.30-22.00: gezamenlijk afsluiten met een drankje 

Aanmelden 

Interesse? Meld u aan door vóór 7 december 2022 bijgaand formulier 

te mailen naar:         Ine Kollenaar (kln@llr.nl) 

Wilt u in het formulier duidelijk aangeven of u mee wilt werken aan één 

avond (1 of 6 februari) of dat u beide avonden van de partij bent. Het 

is ook belangrijk om te weten in welke branche/sector in u mee wilt 

doen.  

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust. 

mailto:kln@llr.nl


We zien uit naar uw reactie en deelname.  

Hartelijke groet, 

Ine Kollenaar, Daniëlle Commandeur en Elles Deppe 

sectie Nederlands 

Bijlage: aanmeldingsformulier 

  
 

  

Libanon Lyceum 

 

Mecklenburglaan 49  

Ramlehweg 6  
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www.libanonlyceum.nl 
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