
PERSBERICHT 
 
Rotary helpt bij maken van beroepskeuze, ruim 300 leerlingen hebben deelgenomen 
 

  
In de periode 24 november tot en met 7 december 2020 heeft de jaarlijkse Beroepenvoorlichting 
plaatsgevonden. 
 
Het kiezen van een vervolgstudie na je middelbare schoolperiode is niet altijd gemakkelijk, terwijl je 
vakkenpakketkeuze daarop juist al op tijd moet zijn afgestemd. De leerlingen van het voortgezet 
hoger onderwijs in Schiedam mogen daarbij gelukkig al enkele decennia een beroep doen op de 
traditionele beroepenvoorlichting die wordt georganiseerd door de twee Schiedamse Rotaryclubs; 
Rotary Schiedam en Rotary Schiedam de Veste.  
 
De kracht van de Rotary is dat er veel variatie is in de beroepsgroepen van de leden. Hierdoor is jaren 
geleden het idee ontstaan om deze mensen te vragen de beroepenvoorlichting op de scholen in 
Schiedam te verzorgen.  
 
De leerlingen van het  Lyceum Schravenlant, Spieringshoek en het Stedelijk Gymnasium hebben weer 
kennis mogen maken met de professionals van verschillende beroepsgroepen. Dit jaar is het gelukt 
dit evenement online te organiseren, zodat het toch door kon gaan ondanks de coronamaatregelen. 
 
Ruim 50 voorlichters van de Rotaryclubs Schiedam, aangevuld met een aantal externe voorlichters, 
hebben hun persoonlijke ervaringen en tips over studiekeuze gedeeld met meer dan 300 leerlingen 
uit klas 4, 5 en 6 van de drie VO scholen.  
 
De organisatie vroeg dit jaar extra inspanning door het online houden van de 
voorlichtingsbijeenkomsten. Gelukkig zijn alle partijen inmiddels zo digitaal vaardig, dat dat 
nauwelijks problemen opleverde.  
 
Na afloop is de organisatie enorm tevreden met het resultaat. In deze tijd gaan veel evenementen 
niet door voor de leerlingen; de decanen zijn dan ook met name erg blij dat de beroepenvoorlichting 
wél door is gegaan. Het is goed georganiseerd, en de meeste leerlingen hebben een of meerdere 
beroepenvoorlichtingen bij kunnen wonen.  
 
Rotary helpt, is ons motto. Ver weg, maar juist ook met veel plezier en toewijding in onze eigen 
lokale gemeenschap. We hopen dat het voor de leerlingen een bijdrage heeft geleverd aan een 
succesvol vervolg van hun schoolloopbaan.  
 
 
 

                                                   
. 
 
Over Rotary 



De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: "Service above Self". Bij 
Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de 
samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van 
lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je 
(vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan 
anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door 
de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary in Nederland is verdeeld in 7 
districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in 
totaal ruim 19.000 leden. In Schiedam zijn er twee Rotaryclubs, Rotaryclub Schiedam en Rotaryclub 
Schiedam de Veste. 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met: 
Chris Coppens, Rotary Club Schiedam de Veste 
Telefoon: +31 6 20 05 20 06 
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