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Inleiding 

Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zette EMMA 
inspirerende werkexploratie-initiatieven voor vmbo-scholen op een rij. Deze 
notitie beschrijft de resultaten van de verkenning van elf diverse activiteiten 
die in meer of mindere mate praktijkgericht, vraaggestuurd en dialogisch zijn 
ingericht. De voorbeelden omvatten zowel landelijke als regionale/lokale en 
zowel oriënterende als verdiepende activiteiten. 
 
De voorbeelden die in dit document staan beschreven zijn: 

1. Yubu 
2. Beroepenmarkt Amersfoort 
3. Vmbo Carrousel Groningen & Drenthe 
4. Excursie opdracht 
5. Lab Experience Days 
6. Beroepenfeest On Stage 
7. Champs On Stage 
8. Bliksemstages  
9. Make the Match 
10. Bedrijfssimulaties & Alles is Techniek Experience 

 
Ieder voorbeeld wordt beschreven volgens de volgende opbouw: 

• Inleiding 
• Werkexploratie-aspecten (Praktijkgericht, Vraaggestuurd, Dialogisch) 
• Betrokkenheid bedrijfsleven 
• Duurzaamheid (Inbedding LOB, Financieel en organisatorisch) 
• Bereik en opbrengst 

 
Voorafgaand aan de tien voorbeelden is een korte beschrijving opgenomen 
van de middelen die vanuit SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, in opdracht van de ministeries van OCW, 
SZW en EZ) beschikbaar zijn gemaakt. Zij geven gezamenlijk toegang tot alle 
objectieve gevalideerde informatie over opleidingen en mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt en vormen daarmee een mogelijke basis voor de beschreven 
toegepaste activiteiten op het web, in de klas of in het veld. De SBB-website 
‘Beroepen in Beeld’ vervult daarbij een grote rol als het gaat om 
werkexploratie. 
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SAMENGEVAT	
 
Dit rapport brengt tien verschillende werkexploratie activiteiten voor vmbo-
scholen in beeld. Deze activiteiten geven op diverse manieren invulling aan 
de drie basisrandvoorwaarden1 voor succesvolle loopbaanoriëntatie: 
praktijkgericht, vraaggestuurd en dialogisch. Ook zien we verschillen als het 
gaat om de mate waarin en de manieren waarop het bedrijfsleven wordt 
betrokken en de duurzaamheid van de activiteiten is geborgd.  

Praktijkgericht	
De initiatieven brengen leerlingen op verschillende manieren in contact met 
de praktijk. Dit varieert van ‘kijken naar’ de beroepspraktijk (informeren 
d.m.v. tekst en beeld op een website, of deelname aan excursie), ‘praten over’ 
de praktijk (met beroepsbeoefenaars in gesprek op een beroepenmarkt of 
tijdens de beoordeling van een praktijkopdracht/simulatie op school), en 
‘meedoen’ in de praktijk (concrete taken/opdrachten op de werkvloer 
uitvoeren tijdens een stage of doe-dag). Deze manieren kunnen worden 
geplaatst op een schaal van oriënterende naar meer toetsende activiteiten. 
Een aantal initiatieven vormt dan ook een traject waarin zij elkaar opvolgen. 

Vraaggestuurd	
De mate waarin leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun 
loopbaanoriëntatie binnen de verschillende programma verschilt. Dit wordt 
sterk bepaald door de kaders waarbinnen de werkexploratieprogramma’s 
plaatsvinden. Voor de programma’s die op maat worden gemaakt verschilt 
dat zelfs van school tot school. De minste vrijheid hebben leerlingen bij 
initiatieven waarbij zowel de vorm (simulatie, excursie, stage) als de inhoud 
(sector, beroep) voor de leerling wordt bepaald. Het gaat dan vaak om 
oriënterende activiteiten waarbij de school de leerlingen wil laten 
kennismaken met diverse werkvelden. De meeste vrijheid hebben leerlingen 
bij initiatieven waarbij zij op basis van gesprekken met coaches de 
loopbaanorientatie zelf vormgeven. Combinaties hiervan zijn initiatieven 
zoals beroepenmarkten, een vrije excursie-opdracht of een carrousel, waarbij 
leerlingen zelf inhoudelijk kunnen kiezen in welke beroepen zij zich verder 
verdiepen, of een traject waarbij leerlingen zelf deels de vorm kiezen voor hun 
loopbaan-oriëntatie, door te kiezen uit verschillende activiteiten of 
‘challenges’. 

                                                        
1 Meijers, F., Kuijpers, M., en Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren, 
loopbaancompetenties in het (v)mbo. Het Platform Beroepsonderwijs.  
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Dialogisch	
Alle bestudeerde initiatieven hebben een reflectie-onderdeel. Sommigen 
bouwen de reflectie in als integraal onderdeel van het programma 
(bijvoorbeeld door middel van tussentijdse gesprekken met leerlingen, 
expliciet reflectievragen van beroepsbeoefenaars aan de leerlingen, een 
werkboek met reflectievragen dat doorgewerkt moet worden, of een 
quiz/enquête aan het einde van een beroepenmarkt). Anderen laten de 
reflectie (grotendeels) over aan de school of aan de ouders van de leerling. Zij 
stellen hiervoor materialen beschikbaar, maar hebben vaak geen zicht op of 
de school hier daadwerkelijk gebruik van maakt. Om deze reden wordt er in 
sommige gevallen voor gekozen om een training voor docenten te verzorgen, 
en hierbij het belang van dialoog en reflectie met de leerling te benadrukken 
en hen te trainen om dergelijke gesprekken te voeren. 

Samenwerking	met	bedrijfsleven	
We zien dat ieder initiatief gebruik maakt van een eigen bedrijvennetwerk. 
Deze netwerken zijn in veel gevallen persoonlijke netwerken van de 
initiatiefnemers of van de betrokken scholen, die in de loop der jaren zijn 
uitgegroeid tot een vaste club bedrijven die inhoudelijk (en soms ook 
financieel) aan het initiatief bijdragen. Ook komt het voor dat bestaande 
professionele netwerken worden ingezet, bijvoorbeeld van een Rotary Club of 
uitzendbureau. Bij sommige activiteiten is de voornaamste rol van de 
organisator juist die van ‘accountmanager’ voor het bedrijvennetwerk, 
omdat de scholen zelf niet de capaciteit hebben om die te onderhouden en 
binnen een regio efficiënt om te gaan met de bereidwilligheid van bedrijven 
om in loopbaan oriëntatie te investeren. In andere gevallen wordt het 
betrekken van het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in een jury bij een challenge of 
simulatie) juist aan de school zelf overgelaten. 

Duurzaamheid	
De activiteiten worden in bijna alle gevallen gratis (of ver onder de kostprijs) 
aangeboden. Zij dan ook veelal afhankelijk van (overheids- of onderwijs-) 
subsidies die op jaarbasis worden toegekend. We zien dat alleen activiteiten 
die relatief minder arbeidsintensief zijn (zoals een online geautomatiseerd 
LOB-platform), of die georganiseerd worden door het opleidingsfonds van 
een specifieke beroepsgroep, financieel zelfvoorzienend zijn. Een aantal 
initiatieven lukt het om (een deel van) de financiering bij het bedrijfsleven 
vandaan te halen. Zonder uitzondering wordt aangegeven dat het 
rondkrijgen van de financiering een uitdagende activiteit is die bovendien 
veel capaciteit vraagt. Het is dan ook zo dat een aantal van de initiatieven 
graag zou uitbreiden (en dat er steeds meer vraag is vanuit scholen die hun 
LOB-traject aan het inrichten zijn), maar dit financieel niet kunnen trekken.  
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Meer verschillen… 

Naast diversiteit op bovengenoemde aspecten zien we meer verschillen. Zo is 
er in sommige gevallen sprake van een expliciete focus op de betrokkenheid 
van ouders, richt een aantal zich op specifieke sectoren, wordt er in 
verschillende mate geleund op een online leeromgeving, vinden activiteiten 
zowel op als buiten school plaats en zijn er verschillen tussen maatwerk en 
standaardprogramma’s.  
 
Let op: onderstaande beschrijvingen hebben als doel de variatie te laten zien 
en niet om aan te geven wat ‘goed’ is, of wat niet. Wat we vooral kunnen 
constateren is dat de verschillende werkexploratieprogramma’s zich richten 
op een ander deel van de ‘LOB-keten’ (van oriënterend naar toetsend), en dat 
zij hierin op verschillende manieren slagen. 
 

+ Ouderbetrokkenheid: Ouders worden op verschillende manieren 
betrokken binnen de werkexploratie activiteiten. Zo worden zij als 
ervaringsdeskundigen ingezet (bijvoorbeeld bij de ‘interview je ouders’ 
challenge in Yubu), betrokken in de organisatie van de activiteit 
(bijvoorbeeld in het projectteam bij Beroepenfeest On Stage), of 
aangemoedigd tot reflectie met de leerling (door de Beroepenmarkt 
Amersfoort, de Lab Experience Days of het eindevenement van Make the 
Match mee te beleven).  

+ Sectorspecifiek: Verschillende programma’s zijn ontstaan als initiatief 
vanuit een specifieke sector (de Lab Experience Days, Make the Match en 
de Alles is Techniek Experience/bedrijfssimulaties). Een aantal biedt een 
breed spectrum aan beroepen en sectoren, maar geeft scholen de optie 
om een specifieke keuze te maken, in plaats van die keuze bij de 
leerlingen te laten (Vmbo Carrousel en Bliksemstages). De overige 
initiatieven bieden de mogelijkheid om in één keer met veel verschillende 
beroepen en sectoren kennis te maken, en/of om de leerlingen zelf te 
laten kiezen in welk werkveld zij zich verder willen oriënteren. 

+ Online: Werkexploratie dient vooral ‘offline’ en in de praktijk plaats te 
vinden, daar zijn alle initiatieven het over eens. Wel zet een aantal 
initiatieven online middelen in ter ondersteuning van het proces. 
Enerzijds zien we een online platform waarin leerlingen een digitaal 
portfolio opbouwen (Yubu). Anderzijds zien we ‘offline’ challenges op 
school en bedrijfsbezoeken. In het eerste geval worden leerlingen via het 
online platform opdrachten voorgeschoteld om zich in ‘de echte wereld’ 
te oriënteren. In het tweede geval worden online omgevingen ingezet ter 
ondersteuning van het offline proces, bijvoorbeeld om de voortgang van 
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een challenge bij te houden (Make the Match), om extra 
achtergrondinformatie over verschillende beroepen te lezen 
(Beroepenmarkt Amersfoort, Alles is Techniek Experience) of om 
voorkeuren voor stagebedrijven aan de te geven (Vmbo Carrousel). De 
onlinecomponent is in veel gevallen nog in ontwikkeling. Een heel andere 
categorie online/digitale activiteit m.b.t. werkexploratie zijn serious 
games, waarbij de leerling zich waant op de werkvloer, bijvoorbeeld door 
middel van virtual reality (Alles is Techniek Experience). Of waarbij de 
leerling tijdens een bedrijfssimulatie interacteert met een virtuele 
opdrachtgever (Bedrijfssimulaties, nog in ontwikkeling). 

+ Op locatie: We zien dat sommige werkexploratie activiteiten op school 
plaatsvinden, andere op de werkvloer. Activiteiten ‘op locatie’ zijn 
bijvoorbeeld stages (Bliksemstages, Vmbo Carrousel) of bedrijfsbezoeken 
(Excursie opdracht, Lab Experience Days). In andere gevallen komt de 
‘experience’ naar de leerlingen/school toe (Alles is Techniek Experience, 
Bedrijfssimulaties, Make the Match) of vindt de ontmoeting met 
professionals plaats op een neutrale locatie (Beroepenmarkt Amersfoort). 
Een aantal initiatieven bieden combinaties van activiteiten op school en 
in de praktijk (Beroepenfeest On Stage, Champs on Stage), waarbij 
voorbereidende activiteiten op school worden gecombineerd met één of 
meerdere stages of ‘doe-dagen’ op de werkvloer. 

+ Maatwerk: Ook de mate waarin werkexploratie programma’s op maat 
worden gemaakt voor de school varieert. Hoe meer er sprake is van 
maatwerk, hoe groter de benodigde capaciteit om de activiteiten te 
coördineren. Waar sommige programma’s een standaard format 
aanbieden waar scholen en/of leerlingen onder begeleiding mee aan de 
slag kunnen (Make the Match, Yubu, Alles is Techniek Experience, 
Bedrijfssimulaties, Lab Experience Days, Beroepenmarkt Amersfoort), 
passen andere programma’s zich meer aan aan de wensen van de 
school/leerlingen. Dat kan zijn op inhoud (Vmbo Carrousel, 
Bliksemstages) of op vorm (Champs on Stage, Beroepenfeest On Stage). 
Samen met school wordt dan nagegaan welke inhoud en/of ontwikkeling 
zij wenselijk vinden, wat de school allemaal zelf kan doen binnen het 
afgesproken traject, en op welke manier de faciliterende organisatie het 
beste kan ondersteunen. 

 
Meer informatie over hoe de verschillende werkexploratieprogramma’s 
bovengenoemde zaken inrichten is opgenomen in de beschrijvingen van 
ieder programma (zie tabel). 
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Yubu √  √   

Beroepenmarkt Amersfoort √  √   

Vmbo Carrousel   √ √ √ 

Excursie opdracht    √  

Lab Experience Days √ √  √  

Beroepenfeest On Stage √   √ √ 

Champs On Stage    √ √ 

Bliksemstages     √ √ 

Make the Match √ √ √   

Bedrijfssimulaties  √    

Alles is Techniek Experience  √ √   
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VOORAF:	SBB	BEROEPEN	EN	ARBEIDSMARKTINFORMATIE	
Renske Hamstra-Wiebes – teamleider regionaal adviseurs onderwijs 
arbeidsmarkt bij SBB 
http://www.beroepeninbeeld.nl 
 
Beroepen in Beeld is één van de door SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) ontwikkelde middelen die scholieren van het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs helpen te oriënteren op hun 
loopbaan en de juiste studiekeuze te maken. Deze website geeft toegang tot 
de uitgebreide, door SBB gevalideerde, beroepsinformatie.   
 
Binnen SBB  werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen om 
studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. SBB 
is als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van OCW verantwoordelijk 
voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de 
kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en 
doelmatigheidsinformatie. Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB 
afspraken over thema's op het snijvlak van beiden en is SBB uitvoerder van 
de nationale diplomawaardering en onderwijsvergelijking voor het mbo.  
 
SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau in acht ‘sectorkamers’: 

1. Techniek en gebouwde omgeving 
2. Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem 
3. Zorg, welzijn en sport 
4. Handel 
5. Ict en creatieve industrie 
6. Voedsel, groen en gastvrijheid 
7. Zakelijke dienstverlening en veiligheid 
8. Specialistisch vakmanschap 

 
Deze sectorkamers worden gevoed door verschillende ‘marktsegmenten’. 
Zowel binnen de sectorkamers als de marktsegmenten werken 
vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (brancheorganisaties werkgevers 
en werknemers) en het onderwijs (publiek en particulier) samen aan 
bovengenoemde doelen. 
 



 

10 

	
	

SBB vervult de wettelijke taak om informatie over opleidingen, stages, 
leerbanen en de arbeidsmarkt toegankelijk te maken. Voor studenten, 
docenten en bedrijfsleven zijn daartoe verschillende online instrumenten 
ontwikkeld, zoals:  

• BeroepeninBeeld.nl (met een beroepentest, beroepsinformatie 
doorzoekbaar op interesse en domein en gekoppeld aan kans op werk 
en stage) 

• Stagemarkt.nl (De landelijke database met daarin alle  235.000 
erkende leerbedrijven) 

• Kansopwerk.nl (overzicht van kansen op werk en stage per beroep op 
arbeidsmarkt) 

• Studie in Cijfers (objectieve factsheets per opleiding per school/regio) 
 
Gezamenlijk vormen zij een objectieve en – door zowel onderwijs als 
bedrijfsleven – gevalideerde ruggengraat aan informatie rond 
(vervolg)opleidingen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 
 
Voor docenten is een (gratis te downloaden) lesbrief ontwikkeld die de nodige 
ondersteuning biedt in het vormgeven van het ‘ideale’ 
loopbaanoriëntatietraject door gebruik te maken van de door SBB 
beschikbaar gemaakte informatie over opleidingen, beroepen en kansen op 
de arbeidsmarkt. Met behulp van bijgeleverde opdrachten (in categorieën: 
Wat is er te beleven? Wat wil ik? Wat kan ik? Waar ga ik voor?) werken 
leerlingen toe naar een keuze die zij met hoofd (verstandige keuze) én hart 
(gevoelsmatige voorkeur) maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door 
S-BB ontwikkelde websites. De opdrachten kunnen door scholen zelf of door 
derden ingezet worden om beroepsoriëntatieprogramma’s in de praktijk 
vorm te geven en uit te voeren, gestoeld op de wettelijke door onderwijs en 
bedrijfsleven gevalideerde beroepen en arbeidsmarktinformatie. 
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YUBU	
Kees Meershoek – Oprichter Yubu BV 
http://www.yubu.co 
 

Inleiding	
Yubu is een online loopbaanplatform dat scholieren, ouders en scholen 
begeleidt in het profiel- en studiekeuzeproces gedurende de hele middelbare 
schoolcarrière. Leerlingen loggen in bij het online trainingscentrum en 
bouwen stap voor stap een portfolio op door ‘challenges’ te voltooien en 
‘levels’ te behalen. Hierbij gebruiken zij combinaties van verschillende online 
en offline werkvormen zoals serious games (opdoen van concrete 
ervaringen), testjes (snel beeld over kwaliteiten, motieven of passende 
toekomstmogelijkheden) en activerende opdrachten (interactief om reflectie 
te stimuleren). Daarnaast kunnen leerlingen via Yubu bij uitgebreide studie- 
en beroepsinformatie en ontvangen zij suggesties over welke beroepen goed 
bij ze zouden kunnen passen op basis van de uitgevoerde ‘challenges’. Yubu 
is ontworpen als een complete LOB-methode, waarbij de focus ligt op 
meerjarige loopbaanoriëntatie, in plaats van op momentopnamen. Het helpt 
leerlingen om (samen met hun omgeving) een zelfbeeld op te bouwen, 
benodigde vaardigheden aan te leren en continu te reflecteren. Ouders en 
mentoren of decanen hebben ook toegang tot het digitale portfolio van de 
leerling om vorderingen te bekijken en ondersteuning te kunnen bieden.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Yubu laat leerlingen op verschillende manier kennismaken met de praktijk. 
De kracht van ‘gaming’ wordt ingezet om leerlingen te activeren en te 
motiveren om zich te ontwikkelen. Door verschillende challenges te voltooien 
krijgen leerlingen inzicht in wat hen motiveert, welke kwaliteiten ze hebben, 
wat hun drijfveren zijn, etc. Doordat Yubu is gekoppeld aan verschillende 
opleidings- en beroependatabases (studiekeuze123 en Icares) geeft het 
systeem op basis van de uitkomsten van de challenges beroepssuggesties. 
De leerling kan vervolgens informatie over het beroep lezen, en in de 
toekomst wellicht ook filmmateriaal bekijken. Daarnaast komen leerlingen in 
contact met de beroepspraktijk tijdens de Yubu challenges, bijvoorbeeld 
omdat zij de opdracht krijgen een professional te interviewen, hun eigen 
netwerk in kaart te brengen, stage te lopen of een beroepsbezoek te 
organiseren.  

Vraaggestuurd	
Leerlingen bouwen hun portfolio op door challenges te voltooien. Zij krijgen 
steeds de keuze tussen een aantal verschillende challenges en kunnen op die 
manier zelf hun loopbaanoriëntatietraject vormgeven. De uitkomsten van 
een challenge worden in het portfolio opgeslagen en vormen het startpunt 
voor volgende challenges. Leerlingen kunnen verschillende beroepen 
exploreren via de gelinkte database en steeds hun eigen voorkeuren 
prioriteren. Op basis van het opgebouwde portfolio, met inzicht in de eigen 
ontwikkeling en mogelijke veranderingen in voorkeuren, kan vervolgens een 
bewuste keuze gemaakt worden voor een vervolgopleiding. 

Dialogisch	
Veel van de Yubu challenges zijn een combinatie van digitale activiteit en 
sociale (offline) interactie om reflecteren te bevorderen en een blijvend 
leereffect te creëren. Dat kunnen individuele opdrachten zijn (bijvoorbeeld: 
vraag aan je ouders en vrienden wat zij bij jou vinden passen) of 
groepsopdrachten (bijvoorbeeld: doe een spel met de hele klas om te 
reflecteren op beroepsvoorkeuren). Ook helpen de challenges leerlingen te 
reflecteren op de stages die zij door de jaren heen doen. Als eindopdracht – of 
‘om de eindbaas te verslaan’ in Yubu terminologie – pitchen leerlingen hun 
vervolgstudiekeuze aan hun mentor of klas op basis van de opgedane 
praktijkervaringen en zelfinzichten, en beantwoorden zij vragen van 
medeleerlingen. 
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Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Het bedrijfsleven is (nog) niet direct betrokken bij Yubu. De 
beroepsinformatie is afkomstig uit bestaande studie- en beroepsdatabases. 
Wel liggen er plannen op tafel om de verbinding tussen scholen en het 
bedrijfsleven te maken: Yubu ‘weet’ welke leerlingen waarin geïnteresseerd 
zijn, waardoor zij leerlingen gericht zouden kunnen koppelen aan 
praktijkdagen die door bedrijven worden georganiseerd.  
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
Voor deelnemende scholen vormt Yubu de basis voor de invulling van de 
LOB. Yubu kan voor alle leerjaren worden ingezet en ondersteunt scholen in 
het opbouwen van de LOB-portfolio’s. De Yubu challenges adresseren 
gezamenlijk alle vijf de loopbaancompetenties (motievenreflectie, 
kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing, netwerken) die 
leerlingen nodig hebben om hun loopbaan op een duurzame manier vorm te 
geven. 

Financieel	en	organisatorisch	
Yubu is een BV en ontstaan uit een samenwerking tussen educatieve 
serious game ontwikkelaar Be Involved en Studie ID en is sinds september 
2015 actief. Het platform is ontwikkeld en gebouwd met hulp van (o.a. 
Europese) subsidies en private investeringen. Scholen betalen een all-
inclusive tarief van €4,99 per leerling. 
 

Bereik	en	opbrengst	
Yubu is één van de snelst groeiende LOB methodes. Begin 2016 (gestart in 
september 2015) werken zo’n 6.000 leerlingen met Yubu. Naar verwachting 
is het gebruik van het platform aan het einde van 2016 verveelvoudigd.  
Door de korte looptijd van het platform is nog weinig te zeggen over de lange 
termijn werking ervan, alhoewel de directe feedback van leerlingen en 
docenten zeer positief is. Er lopen onderzoeken naar de opbrengst van de 
methode. 
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BEROEPENMARKT	AMERSFOORT	
Mark Spanbroek – Voorzitter Rotary Club Amersfoort West 
http://www.beroepenmarktamersfoort.nl 

	

Inleiding	
Sinds 2007 organiseren samenwerkende lokale afdelingen van de Rotary 
Club in Amersfoort (op het Corderius College) een beroepenmarkt voor 
leerlingen uit de bovenbouw van middelbare scholen (vmbo – vwo). Het doel 
van de beroepenmarkt is om leerlingen te helpen de juiste studiekeuze te 
maken. De avond wordt opgedeeld in drie rondes waarop leerlingen zich van 
tevoren kunnen inschrijven. Tijdens iedere ronde vertelt een spreker uit de 
beroepspraktijk iets over zijn of haar beroep en is er tijd voor vragen door de 
leerlingen. Leerlingen krijgen daarmee een duidelijk beeld van wat de 
beroepen inhouden en of het iets voor hen is. Zo zijn in januari 2016 79 
beroepen gepresenteerd, waarvan 18 interessant voor vmbo-leerlingen; van 
schoonheidsspecialiste tot theatertechnisch adviseur en van reisleider tot 
politieagent. Via de scholen worden leerlingen uitgenodigd voor de 
beroepenmarkt. Sommige scholen stellen de beroepenmarkt verplicht voor 
leerlingen, anderen attenderen er alleen op.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Leerlingen komen tijdens de beroepenmarkt direct in aanraking met 
professionals uit de beroepspraktijk die hen alles kunnen vertellen over wat 
het beroep inhoudt, hoe een werkdag eruitziet, welke vervolgopleiding nodig 
is om het beroep uit te kunnen oefenen, etc. Zij ervaren dit zelf niet. De 
sessies bestaan uit twee delen: eerst een presentatie van de professional, 
daarna ruimte voor vragen van de leerlingen en/of ouders. Op de website en 
in het boekje dat de leerlingen ontvangen bij binnenkomst staat bovendien 
een beschrijving van alle vertegenwoordigde beroepen. 

Vraaggestuurd	
De planning van de sessies wordt gemaakt op basis van de verwachte 
voorkeuren van leerlingen die zich voor de beroepenmarkt hebben 
aangemeld. Zo worden er meerdere sessies gepland voor beroepen waar veel 
animo voor is. Dat betekent dat er ieder jaar maatwerk wordt geleverd om zo 
goed mogelijk aan alle wensen en voorkeuren te kunnen voldoen. 

Dialogisch	
Vorig jaar is besloten om de avond op te delen in drie langere sessies in 
plaats van vier kortere, zodat er meer tijd zou zijn voor vragen van leerlingen. 
Juist die vragen en antwoorden zorgen voor reflectie door de leerlingen op de 
beroepspraktijk en of deze bij hen past. Om interactie te bevorderen 
benadrukken de organisatoren van de beroepenmarkt bij scholen/decanen 
dat een goede voorbereiding van groot belang is, en stellen zij 
ondersteunende materialen ter beschikking via de website. In hoeverre de 
leerlingen goed zijn voorbereid hangt af van de begeleiding die zij krijgen op 
school of thuis. Voorbereiden betekent in dit geval: bewust kiezen over welke 
beroepen de leerling meer wil weten en vragen voorbereiden voor de spreker. 
Uit ervaring blijkt dat scholen die aanwezigheid bij de beroepenmarkt 
verplicht stellen de leerlingen ook beter voorbereiden en achteraf samen met 
hen reflecteren. (Goedwillende) geïnteresseerde leerlingen vullen na afloop 
een vragenlijst in over hun ervaringen voorafgaand aan en tijdens de 
voorlichtingsavond, net als de betrokken decanen, voorlichters en leden van 
de Rotary Club. Onder de leerlingen wordt als beloning een bioscoopbon 
verloot. De lijst dient enerzijds als reflectie voor zichzelf en anderzijds als 
feedback voor de organisatoren. Ook ouders worden voor de beroepenmarkt 
uitgenodigd, zodat de leerlingen ook thuis aan de keukentafel kunnen 
reflecteren. 
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Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Oorspronkelijk zijn de persoonlijke netwerken van de betrokken Rotary Club 
leden ingezet om een diverse groep bedrijven en professionals te werven om 
hun beroep te presenteren tijdens de beroepenmarkt. In de loop der jaren is 
een vast netwerk rond het evenement ontstaan met bedrijven die jaarlijks 
meedoen. Er is veel animo bij organisaties om hun werkveld te presenteren, 
zowel vanuit de private als publieke hoek (zo heeft ook de burgemeester 
gesproken over werken in het openbaar bestuur). Er wordt veel aandacht 
besteed door de organisatoren om de juiste personen binnen de 
deelnemende organisaties te vinden, zodat de presentatie niet te algemeen 
of juist te specifiek wordt. De presentatoren krijgen daarnaast richtlijnen voor 
hun presentatie zodat zij zo goed mogelijk aan kunnen sluiten bij hun 
doelgroep.  
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
De beroepenmarkt is een oriënterende activiteit voor leerlingen uit de 
bovenbouw van middelbare scholen. Sommige scholen stellen deelname aan 
de beroepenmarkt verplicht en ondersteunen leerlingen in een gedegen 
voorbereiding en reflectie achteraf. Andere scholen attenderen leerlingen 
alleen op de mogelijkheid om aan de beroepenmarkt deel te nemen. De 
organisatoren overwegen de beroepenmarkt weer naar december te 
verplaatsen (zoals eerder al het geval was), zodat het beter aansluit bij de 
open dagen van vervolgopleidingen in januari en februari. 

Financieel	en	organisatorisch	
De beroepenavond wordt georganiseerd door leden van de lokale Rotary 
Clubs (afwisselend: voorheen vooral vanuit Leusden, momenteel Amersfoort 
West en dat wordt overgenomen door Amersfoort). Vanaf september gaan 
verschillende werkgroepen aan de slag met de voorbereidingen voor de 
beroepenmarkt – sponsoren worden gezocht om flyers en boekjes te kunnen 
drukken en bijvoorbeeld de inzet van personeel op de locatie te kunnen 
financieren (tussen de €3.000,- en €5.000,-), scholen en leerlingen 
benaderd, de website gevuld met informatie, met de decanen overlegd over 
de voorbereiding van leerlingen, sprekers geworven en een programma in 
elkaar gedraaid, etc. De beroepenmarkt kan ieder jaar weer plaatsvinden 
door het grote enthousiasme en de nauwe vrijwillige betrokkenheid van alle 
Rotary Club leden, evenals de bereidheid van een school om het evenement 
bij hen plaats te laten vinden en de logistieke kosten op zich te nemen.  
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Bereik	en	opbrengst	
In de eerste jaren werd de beroepenmarkt bezocht door zo’n 300 leerlingen. 
In 2016 waren dat er 1100, met 800 ouders. Uit de jaarlijkse evaluaties door 
leerlingen, ouders en decanen blijkt dat de beroepenmarkt als zeer waardevol 
wordt ervaren om bekend te raken met verschillende beroepspraktijken. De 
daadwerkelijke impact (in hoeverre leunt het besluit tot een vervolgopleiding 
of beroepskeuze op de ervaringen tijdens de beroepenmarkt?) is onbekend. 
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VMBO	CARROUSEL	GRONINGEN	&	DRENTHE	
Ellen Rozeman - coördinator projectbureau Carrousel Groningen en Drenthe 
http://vmbo.carrouselgroningenendrenthe.nl  
 

Inleiding	
Vanuit de wens om beroepenoriëntatie beter te organiseren in regio 
Groningen & Drenthe hebben samenwerkende vmbo-scholen in 2005 het 
projectbureau Carrousel opgericht. Het doel van Carrousel is leerlingen een 
beter beeld te geven van de verschillende beroepsmogelijkheden, zodat zij 
een bewustere beroeps- en studiekeuze kunnen maken. De Carrousel is een 
praktische vorm van beroepsoriëntatie, bedoeld voor derde- en vierdejaars 
vmbo-leerlingen. Tijdens een vmbo Carrousel mogen leerlingen zich breed 
oriënteren. Ze bezoeken samen met medeleerlingen bedrijven en instellingen 
en doen daar beroepservaring op. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden, maar 
ook wat ze minder leuk vinden. Dat helpt ze bij het kiezen van een 
vervolgopleiding of beroep. Het Carrouselconcept is ontwikkeld door vmbo-
scholen, bedrijven en instellingen uit de regio, samen met kenniscentrum 
Calibris. 
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Leerlingen bezoeken 3 tot 6 bedrijven (naar gelang de wens van de school) 
om verschillende beroepen te verkennen. Die bezoeken duren een dag(deel) 
en kunnen allemaal in één week plaatsvinden (TL/GL) of door het jaar heen 
worden verspreid over verschillende praktijkvakken (basis of kader).  Er is 
bewust gekozen voor korte bezoeken omdat leerlingen over het algemeen 
snel een beeld krijgen van of een beroep bij ze past en op deze manier 
meerdere beroepen in de praktijk kunnen ervaren. De bedrijven worden door 
het projectbureau aangemoedigd een praktisch programma in elkaar te 
draaien waarbij de leerlingen zo veel mogelijk zelf aan de slag gaan met de 
beroepspraktijk en tegelijkertijd van enthousiaste ervaringsdeskundigen 
(vaste medewerkers en/of mbo-stagiaires) horen wat het beroep inhoudt, 
hoe een werkdag eruitziet en welke vervolgopleidingen voor de hand liggen.  

Vraaggestuurd	
De Carrousel hanteert een vraaggerichte aanpak waarbij de leerlingen zelf 
kunnen aangeven welke beroepen zij in de praktijk willen verkennen, 
eventueel aangevuld met wensen vanuit de decaan/school. Dat leidt tot 
meer succesvolle bezoeken, waarbij de leerlingen meer gemotiveerd zijn, zich 
beter voorbereiden en beter in staat zijn te reflecteren. Via een digitaal 
planningsysteem wordt de vraag in kaart gebracht, waarop het 
projectbureau start met werven van bedrijven. Vervolgens worden de 
leerlingen – meestal in groepjes – gekoppeld aan 5 à 6 bedrijven om deze te 
bezoeken. Iedere leerling ontvangt dan ook een persoonlijk schema met de 
geplande bedrijfsbezoeken. 

Dialogisch	
Alle leerlingen krijgen toegang tot de Carrousel website en ontvangen een 
leerlingenboekje met een stappenplan voor de Carrousel, een aantal 
voorbereidingsvragen en een lijst met beroepen waar zij uit kunnen kiezen. 
Leerlingen worden zo veel mogelijk in kleine groepjes (binnen eigen school of 
met leerlingen van andere vmbo-scholen bij GL/TL) naar de bedrijven 
gestuurd zodat zij ook met elkaar kunnen reflecteren op de ervaringen bij de 
bedrijven. De scholen bedden de Carrouselbezoeken doorgaans ieder op hun 
eigen manier in in hun LOB-programma en maken daarbij gebruik van hun 
eigen methoden als het gaat om voorbereiding en reflectie. Het 
projectbureau Carrousel ondersteunt de scholen hierin, bijvoorbeeld door met 
de decaan in gesprek te gaan over hoe de reflectie op de praktijkervaringen 
het beste kan worden ingericht en na te gaan welke ‘standaard’ Carrousel 
materialen (zoals evaluatieformulieren) de school hiervoor kan en wil 
gebruiken.  
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Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Projectbureau Carrousel onderhoudt het netwerk van bedrijven voor de 
deelnemende scholen; dat zijn er ondertussen zo’n 350. Het gebeurt nog 
ieder jaar dat leerlingen originele wensen hebben qua beroepen, waarvoor 
dan nieuwe bedrijven aan het netwerk worden toegevoegd. De bedrijven 
worden door het projectbureau begeleid in het voorbereiden van de 
Carrouselbezoeken (houd het programma zo praktisch mogelijk, sluit aan bij 
de belevingswereld van de leerlingen, raak niet gedemotiveerd als leerlingen 
geen vragen weten te stellen, zet mbo-stagiairs in die nog dichtbij de 
belevingswereld van de vmbo-leerlingen staan). 

	

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
De Carrouselbezoeken zijn over het algemeen goed ingebed in het LOB-
programma en/of curriculum van de aangesloten scholen. Bij GL- en TL- 
opleidingen krijgt het de vorm van een ‘projectweek’ waarin de leerlingen de 
hele week op stap zijn, en bij basis- en kaderopleidingen zijn de 
Carrouselbezoeken voorwaarde om een praktijkvak af te kunnen sluiten. 

Financieel	en	organisatorisch	
Een tijd lang is het programma gesubsidieerd geweest door gemeenten en 
het Ministerie van OCW. Daardoor was het mogelijk om onder andere het 
digitale planningsysteem te ontwikkelen en de website in te richten. 
Momenteel is het projectbureau nog een ‘samenwerkingsverband’ tussen de 
betrokken scholen, maar wil in de toekomst graag als stichting verder. Voor 
deelname aan de Carrousel betalen scholen €50,- per deelnemende leerling 
en per schoolvestiging per Carrousel €750,- vaste voet. Hieruit kunnen de 
projectmedewerkers worden gefinancierd.  
 

Bereik	en	opbrengst	
Jaarlijks bezoeken zo’n 1000 leerlingen in het 3e en 4e leerjaar van 21 vmbo-
scholen in Groningen en Drenthe ruim 300 bedrijven. Tussen 2006 en 2010 
is de impact van de vmbo Carrousel door een onderzoeksbureau gemeten. 
Leerlingen geven aan dat hun ervaringen met de vmbo Carrousel hebben 
bijgedragen aan hun kennis over verschillende beroepen, alhoewel dat de 
keuze voor een vervolgopleiding soms juist heeft bemoeilijkt. Bovendien blijkt 
dat leerlingen die aan de vmbo Carrousel hebben deelgenomen significant 
minder van vervolgopleiding wisselden dan leerlingen die niet deelnamen. In 
2014 is ook een havo Carrousel van start gegaan. 
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EXCURSIE	OPDRACHT	
Wim Spanbroek - Stagecoördinator Helicon vmbo Groen Kesteren 
http://www.heliconvmbokesteren.nl 
 

Inleiding	
Op het Helicon vmbo Groen Kesteren worden leerlingen op verschillende 
manieren in contact gebracht met beroepspraktijken. Zo krijgen zij 
bijvoorbeeld in het 4e leerjaar de opdracht om samen met 2 of 3 andere 
leerlingen een excursie te organiseren. De leerlingen worden in groepjes 
ingedeeld op basis van interesse in een bepaalde sector. Iedere groep kiest 
een beroep en bedrijf waarin zij zich verder willen verdiepen. Vervolgens 
bereiden ze een telefoongesprek voor in rollenspellen, bedenken ze 10 vragen 
over het beroep en bedrijf en bespreken ze wat ze zouden willen zien tijdens 
de excursie. Uiteindelijk bellen ze het bedrijf op om een afspraak te maken. 
Tijdens de excursie maken de leerlingen foto’s en filmpjes, zodat zij die na 
afloop kunnen presenteren aan de rest van de klas.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
De excursie opdracht heeft een toetsend karakter. Een groepje leerlingen 
kiest een beroep waarvan zij denken dat het bij hen past (op basis van 
praktijkervaringen in eerdere leerjaren) en verdiept zich verder in de praktijk 
van dat beroep door middel van een excursie naar een bedrijf. De leerling 
gaat dus op excursie in de richting van zijn/haar voorgenomen vervolgstudie. 
De leerlingen worden tijdens het zelfgeorganiseerde bezoek rondgeleid door 
professionals op de werkvloer, stellen vragen die zij van tevoren hebben 
voorbereid en maken foto’s en filmpjes om met de rest van de klas te delen. 

Vraaggestuurd	
Voorheen werden excursies voor een hele klas georganiseerd door de school. 
Door leerlingen zelf een excursie te laten organiseren worden zij gedwongen 
te reflecteren op eigen interesses en drijfveren, ontwikkelen ze netwerk- en 
presentatievaardigheden en zijn zij meer gemotiveerd om zich in het beroep 
en bedrijf te verdiepen. Er zijn een aantal voorwaarden waar de excursie aan 
moet voldoen (niet naar familie of vrienden, zelf de afspraak maken, met 
ondersteuning vanuit de hele groep), maar de leerlingen krijgen de volledige 
verantwoordelijkheid voor het proces en de inhoud. 

Dialogisch	
De leerlingen ontvangen een informatie- en planformulier als ondersteuning 
tijdens de opdracht. Dat helpt ze met het voorbereiden van vragen en het 
formuleren van verwachtingen, zodat zij na afloop een basis hebben om op 
te reflecteren. De resultaten van de tussenstappen worden steeds met de 
docent besproken voordat de leerlingen verder gaan met het organiseren van 
de excursie. Zodra de excursie heeft plaatsgevonden bereiden de leerlingen 
gezamenlijk een presentatie voor waarin zij hun ervaringen delen met de rest 
van de klas en vertellen wat zij van het beroep en bedrijf vonden.  
 

Betrokkenheid	bedrijfsleven	
De leerlingen kiezen zelf een bedrijf waarnaartoe zij graag op excursie zouden 
willen. Mochten leerlingen geen geschikt bedrijf kunnen vinden kunnen zij 
gebruik maken van het netwerk van ruim 700 stagebedrijven dat de school 
in de loop der jaren heeft ontwikkeld.  
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Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
De excursie opdracht is een vast onderdeel van het LOB-traject bij het 
Helicon vmbo Groen Kesteren in het 4e leerjaar en dient het doel om een 
specifieke keuze voor vervolgopleiding of beroep te toetsen in de praktijk. 
Ieder groepje wordt begeleid door een vakdocent met expertise op het 
interessegebied van de leerlingen. De resultaten worden opgenomen in het 
LOB-portfolio dat ze vanaf het 1e leerjaar opbouwen. Andere manieren 
waarop leerlingen in contact komen met de beroepspraktijk zijn stages en 
deelname aan landelijke teamvakwedstrijden van Skills Talents 
(http://www.skills-talents.nl). Verder bezoeken de leerlingen open dagen en 
meeloopdagen van vervolgopleidingen, voeren ze coachgesprekken en 
houden ze een eindpresentatie waarbij ze hun LOB-ontwikkeling in kaart 
brengen door middel van een poster en een zelfgemaakt 3D-object dat past 
bij de richting die ze kiezen. 

Financieel	en	organisatorisch	
De opdracht is organisatorisch ingebed in het onderwijs door vakdocenten. 
Aan de excursie opdracht zijn geen extra kosten verbonden, behalve een 
‘doosje Merci’ dat alle groepjes meekrijgen om het bedrijf waar ze op excursie 
gaan te bedanken. 
 

Bereik	en	opbrengst	
Alle leerlingen van de opleiding doen mee aan de excursie opdracht. Uit de 
presentaties die door leerlingen worden gegeven na afloop van de door hen 
georganiseerde excursie en als afsluiting van het LOB-traject blijkt dat de 
praktijkervaringen die leerlingen door stages en excursies opdoen van grote 
waarde zijn voor het kiezen van een vervolgopleiding. Uit die presentaties 
blijkt dat leerlingen reële beroepsbeelden hebben ontwikkeld en door de jaren 
heen hebben geleerd welke beroepen om welke redenen wel of niet bij ze 
passen. 
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LAB	EXPERIENCE	DAYS	
Ilonka Mekes – Projectleider Lab Experience Days bij Stichting C3 
http://www.labexperience.nl 
 

Inleiding	
Tijdens de Lab Experience Days kunnen leerlingen van middelbare scholen 
(met scheikunde in hun profiel, sectordeel of als keuzevak) een dag(deel) of 
avond beleven hoe het is om in een lab te werken. Leerlingen kunnen samen 
met hun ouders – dus onafhankelijk van de ‘klas’ – een lab in de regio 
bezoeken om te zien waar ze later zouden kunnen werken. Een Lab 
Experience Day wordt georganiseerd door een bedrijf met een scheikundig 
laboratorium, in samenwerking met een relevante vervolgopleiding in de 
regio en gecoördineerd door Stichting C3. De leerlingen doen zelf 
experimenten met labapparatuur en praten met ervaringsexperts om te 
ontdekken hoe een dag in het lab eruitziet of welke vervolgopleiding 
aanbevolen is. Voor ouders is er een apart programma met informatie over 
o.a. de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Het programma van een Lab Experience Day bestaat altijd uit een aantal 
vaste onderdelen: de leerlingen krijgen een (korte) introductie over het 
bedrijf, horen een (eveneens kort) ervaringsverhaal van een labmedewerker 
en experimenteren zelf ‘hand-on’ in het lab. Ze beleven daarmee de 
realistische context van werken in een lab. Vaak is er daarnaast nog een 
kleine informatiemarkt waar relevante opleidingen hun programma’s 
presenteren. 

Vraaggestuurd	
De Lab Experience Days zijn verdiepend/toetsend van aard en richten zich op 
leerlingen die al overwegen voor een scheikundig beroep te kiezen en/of in 
een laboratorium te werken. Het programma van de Lab Experience Day 
wordt samengesteld door het bedrijf dat de dag of avond organiseert, samen 
met Stichting C3. Als er veel aanmeldingen zijn wordt geprobeerd een 
tweede moment te vinden om alle leerlingen te kunnen ontvangen. 

Dialogisch	
Persoonlijk contact met de labmedewerkers wordt tijdens een Lab Experience 
Day zo veel mogelijk bevorderd om leerlingen in de gelegenheid te stellen 
vragen te stellen. Hierbij worden ook geregeld stagiairs ingezet met ervaring 
in het lab omdat zij nog relatief dichtbij de belevingswereld van de leerlingen 
staan. De medewerkers van de organiserende labs worden aangemoedigd zo 
veel mogelijk het gesprek met de leerlingen aan te gaan en hen vragen te 
stellen. Ook beoordelen de leeringen de Lab Experience Day, zodat zij zelf 
nadenken over wat ze van de ervaring vinden en meteen ook feedback delen 
met de organiserende partijen. Terwijl de leerlingen in het lab aan het werk 
zijn worden de ouders voorgelicht over de kansen op de arbeidsmarkt en de 
mogelijkheden van verschillende beroepen binnen het lab. Op die manier 
worden ouders in de gelegenheid gesteld en aangemoedigd om achteraf 
samen met hun kind te reflecteren op het werkveld. 
 

Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Het concept van de Lab Experience Days is ontwikkeld door een werkgroep 
met mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven in de chemiesector (onder 
begeleiding van Stichting C3 en met financiële steun vanuit Human Capital 
Chemie). De eerste Lab Experience Days zijn kleinschalig georganiseerd bij de 
direct betrokken bedrijven. Op basis van die eerste ervaringen is het 
programma aangescherpt en het netwerk van deelnemende bedrijven 
uitgebreid. Dat gebeurt vaak via-via, doordat bedrijven elkaar vertellen over 
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hun ervaringen met de Lab Experience Days. Minimaal drie keer per jaar 
(mede afhankelijk van beschikbare financiering) probeert C3 het initiatief tot 
een Lab Experience Day te nemen, maar bedrijven zelf zoeken zo nu en dan 
ook de samenwerking op. Deelnemende bedrijven ontvangen een handboek 
met achtergrondinformatie, een voorbeeldprogramma en praktische tips. 
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
Er is geen vast netwerk van scholen die deelnemen aan de Lab Experience 
Days. Wel is er een poule opgebouwd van scheikundedocenten die hun 
(bovenbouw) leerlingen attenderen op de evenementen. Promotie vindt ook 
vaak plaats via lokale media, maar 75-80 procent kent het vanuit school. 

Financieel	en	organisatorisch	
Het concept van de Lab Experience Days is in 2011 ontwikkeld door 
Stichting C3, met financiële ondersteuning van de Human Capital Chemie. 
Voor elke Lab Experience Day wordt een regioteam opgezet met betrokkenen 
vanuit het organiserende bedrijf, lokale relevante MBO- (en HBO-) 
opleidingen en iemand van C3 voor de coördinatie, communicatie en 
educatieve expertise. Elk jaar moeten opnieuw subsidies worden gezocht om 
die ondersteuning te kunnen bieden, bijvoorbeeld bij fondsen van (lokale) 
overheden, universiteiten, hogescholen of van de laboratoriumbedrijven zelf. 
De organiserende bedrijven stellen alle logistieke middelen (locatie, 
apparatuur, personeel, versnaperingen, etc.) ter beschikking en doen soms 
ook een financiële bijdrage voor de promotie van het evenement of de 
ondersteuning vanuit C3. De kosten per Lab Experience Day variëren tussen 
€3.000,- en €8.000,-, afhankelijk van de benodigde ondersteuning. 
 

Bereik	en	opbrengst	
Het aantal deelnemers aan de Lab Experience Days varieert enorm – in de 
afgelopen jaren tussen de 200 en 600 per jaar. Het bereik hangt af van de 
capaciteit van het organiserende bedrijf en de beschikbare middelen voor 
ondersteuning en promotie. Op basis van de evaluaties na afloop van de Lab 
Experience Days die in 2014 en 2015 plaatsvonden blijkt dat 98 procent van 
de bezoekende scholieren een beter beeld hebben gekregen van de 
laboratoriumtechniek en loopbaanmogelijkheden hierin. Voor ouders lag dit 
percentage op 95 procent. Ongeveer 70 procent van de scholieren geeft aan 
enthousiaster te zijn geworden voor een carrière in de laboratoriumtechniek. 
Daarnaast kunnen scholen en bedrijven elkaar binnen de regio beter vinden 
in het kader van stages en excursies.   
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BEROEPENFEEST	ON	STAGE	
Corine Korrel – Bedenker en landelijk projectleider On Stage 
http://www.onderwijsonstage.nl 
 

Inleiding	
On Stage is een Beroepenfeest voor zo’n 1000 vmbo-leerlingen (per 
gemeente) en zo’n 250 beroepsbeoefenaren op een mooie feestelijke 
locatie. Het is gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame 
contacten waar leerlingen ook later nog eens een beroep kunnen doen voor 
een stage, excursie of baan. Leerlingen bereiden zich voor op school aan de 
hand van het On Stage Paspoort en worden getraind in ‘junior networking’ 
door een professionele trainer. Vervolgens bezoeken ze het beroepenfeest en 
gaan zij in drie rondes van 30 à 45 minuten in gesprek met 
beroepsbeoefenaars en horen uit de eerste hand wat het beroep inhoudt en 
hoe een werkdag eruitziet. Met het uitwisselen van visitekaartjes wordt er 
een afspraak gemaakt tussen leerling en ondernemer voor één of meerdere 
werkbezoeken tijdens de ‘Doe-dag’ enkele weken later. De leerlingen worden 
aangemoedigd hun opgedane contacten daarna te onderhouden en ze in te 
zetten om bijvoorbeeld stage-opdrachten te organiseren.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Leerlingen voeren tijdens het Beroepenfeest persoonlijke gesprekken met 
beroepsbeoefenaars om uit de eerste hand te horen wat het beroep inhoudt, 
hoe een werkdag eruitziet en welke loopbaanstappen nodig zijn om het 
beroep te kunnen uitoefenen. Als er een ‘match’ is worden visitekaartjes 
uitgewisseld om later een vervolgafspraak te kunnen maken tijdens de Doe-
dag, waar leerlingen vaak met één of twee klasgenoten naartoe gaan om de 
beroepspraktijk zelf te ervaren. Doordat leerlingen die afspraken zelf maken 
brengen ze hun netwerkvaardigheden tegelijkertijd naar een hoger niveau. 

Vraaggestuurd	
Leerlingen worden ondersteund in het opzetten van hun eigen professionele 
netwerk. Afhankelijk van interesses, drijfveren en motivatie kiezen ze over 
welke beroepen ze meer zouden willen weten en bij welke bedrijven zij graag 
op bezoek zouden gaan tijdens de Doe-dag. De leerlingen dragen hierbij zelf 
verantwoordelijkheid om zowel proces als inhoud naar wens te sturen. 

Dialogisch	
Door mee te doen met een On Stage Beroepenfeest committeren scholen 
zich aan het hele traject, inclusief voorbereidings- en reflectieactiviteiten. 
Met de opdrachten in het On Stage Paspoort werken de leerlingen aan 
verschillende loopbaancompetenties. Zo denken ze na over eigen 
toekomstdromen, karaktereigenschappen en drijfveren, bedenken welke 
beroepen daarbij passen, en maken ze visitekaartjes waarmee ze zich 
voorbereiden op het netwerken tijdens het Beroepenfeest. Doordat leerlingen 
tijdens de Doe-dag met elkaar meegaan op bedrijfsbezoek reflecteren zij 
daarnaast met elkaar op de beroepspraktijk en de mate waarin deze bij hen 
past. Tijdens het Beroepenfeest wordt soms ook een parallel programma 
georganiseerd waarin de leerlingen, bijvoorbeeld door middel van cabaret, op 
een andere manier aan het denken worden gezet over hun loopbaan en 
toekomst. De opdrachten in het Paspoort helpen de leerlingen ook na afloop 
te reflecteren op de opgedane ervaringen en te bedenken hoe zij hun netwerk 
in de toekomst kunnen onderhouden en uitbreiden. 
 

Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Binnen de regio’s worden bestaande netwerken van scholen en bedrijven als 
basis gebruikt. De On Stage Beroepenfeesten worden gecoördineerd door 
lokale projectleiders (vaak zzp’ers) die ook zelf vaak al een groot en divers 
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regionaal netwerk van bedrijven bezitten en dat voor On Stage continu 
uitbreiden. Zij zijn de ‘relatiebeheerders’ en onderhouden dit netwerk voor de 
gezamenlijke scholen in de regio, omdat die daar zelf in veel gevallen geen 
capaciteit voor hebben. De aangesloten bedrijven en ondernemers worden in 
de voorbereidingen naar het Beroepenfeest getraind in de omgang met de 
leerlingen tijdens het evenement en krijgen tips en trucs voor het faciliteren 
van het bedrijfsbezoek tijdens de Doe-dag. Ook wordt er na afloop van een 
Beroepenfeest altijd een borrel georganiseerd om de relaties tussen de 
docenten en de beroepsbeoefenaars te verstevigen zodat zij elkaar ook na 
afloop weten te vinden voor stages en excursies.  
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
Hoe vaker scholen hebben deelgenomen aan een On Stage Beroepenfeest, 
hoe meer het traject – inclusief voorbereidings- en reflectieactiviteiten – 
ingebed raakt in het curriculum. Het eerste jaar is vaak nog veel begeleiding 
nodig om docenten te motiveren de leerlingen actief te ondersteunen in de 
voorbereidingen op het Beroepenfeest en de Doe-dag en samen met hen te 
reflecteren op de opgedane ervaringen. Naarmate een school vaker 
deelneemt worden deze activiteiten steeds beter opgenomen in bestaande 
vakken en gebeurt het ook dat bijvoorbeeld het maken van het visitekaartje 
en het plannen van de Doe-dag door verschillende vakdocenten wordt 
begeleid. Om hen hierin te ondersteunen bestaat er ook een studiemiddag 
voor docenten. Zowel de leerlingen als de bedrijven evalueren het On Stage 
traject, wat maakt dat scholen gemotiveerd zijn om hun leerlingen goed te 
begeleiden; zij willen immers niet dat gerapporteerd wordt dat hun leerlingen 
onvoorbereid op locatie zijn gearriveerd. 

Financieel	en	organisatorisch	
Lokale projectleiders hebben de projectleiding over 'hun' On Stage en stellen 
een eigen lokaal Stage Team samen. Elk Stage Team wordt gevormd door 
ondernemers, docenten, ouders, de gemeente en diverse maatschappelijke 
organisaties. Er is een brede cofinanciering van deelnemende scholen, 
gemeente, fondsen, sponsors, subsidiënten, partners en het lokale 
bedrijfsleven. Ook genereert On Stage landelijke cofinanciering waar alle 
lokale partijen in 'mee-delen'. Deze opzet maakt van On Stage een 
project met commitment en draagvlak van zowel de scholen als het 
bedrijfsleven, maar ook een project waarbij iedere keer weer alles op alles 
moet worden gezet om de organisatie rond te krijgen. Het aantal regio’s 
waar Beroepenfeesten worden georganiseerd neemt nog jaarlijks toe, maar 
de groei is beperkt door de (financiële) capaciteit. 
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Bereik	en	opbrengst	
De eerste editie van het On Stage Beroepenfeest vond plaats in 2007 in 
Delft. Ondertussen organiseren 13 regio’s hun eigen Beroepenfeest waar 
zo’n 1.000 leerlingen en 250 bedrijven aan deelnemen. In totaal zijn al zo’n 
51.000 leerlingen bereikt. Uit onderzoek en evaluaties is gebleken dat het 
veel leerlingen lukt om de opgedane relaties tijdens het On Stage 
Beroepenfeest te onderhouden en niet zelden resulteren deze contacten in 
nieuwe gesprekspartners, stageplaatsen en zelfs dienstverbanden tijdens of 
na de vervolgopleiding. Uit steekproeven onder leerlingen die in schooljaar 
2011-2012 deelnamen bleek bijvoorbeeld dat ruim 25% van hen contact 
heeft gehouden met de bedrijven en dat hen dat mentorachtige contacten, 
stages en (vakantie)banen heeft opgeleverd. 
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CHAMPS	ON	STAGE	
Sophie Jordens – Directeur Champs on Stage 
http://www.champsonstage.nl/ 
 

Inleiding	
Champs on Stage helpt bovenbouwleerlingen op vmbo-scholen in 
sociaaleconomische achterstandswijken (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam 
en Utrecht) beroepsbeelden te ontwikkelen en te ontdekken welke 
beroepsrichting bij hen past. Ze krijgen in het 3e leerjaar drie workshops op 
school, afgewisseld met persoonlijke coachgesprekken, en gaan daarna op 
stage om in de praktijk te ervaren hoe het is om dit werk te doen. Ook in het 
4e leerjaar is er een workshop en een stage. Tijdens de workshops leren 
leerlingen te reflecteren op hun eigen kwaliteiten en motieven, deze te 
verbinden aan beroepen, en te solliciteren bij een stagebedrijf. Samen met de 
school wordt aan de start van het traject bepaald welke onderdelen van het 
programma zij zelf (direct of op termijn) kunnen uitvoeren, hoe ze dat het 
beste kunnen doen, en welke onderdelen door Champs gefaciliteerd zullen 
worden. De workshops worden in principe gegeven door professionele 
coaches en de stage wordt door de school/leerling zelf georganiseerd, samen 
met Champs. Champs heeft hiervoor haar eigen netwerk en kan eventueel 
gebruik maken van het netwerk van uitzendbureau Randstad.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Tijdens de workshops in het 3e leerjaar worden de leerlingen voorbereid op 
hun stage. Tijdens de eerste workshop reflecteren zij op hun eigen 
kwaliteiten en motieven. Met deze zelfinzichten op zak oriënteren ze zich op 
verschillende beroepen tijdens de tweede workshop, samen met de coaches 
en door o.a. op internet te zoeken en filmpjes te bekijken. Tijdens de derde 
workshop leren de leerlingen solliciteren, bijvoorbeeld door een motivatie e-
mail te schrijven, een cv te maken, een belgesprek te oefenen of te 
solliciteren in een rollenspel. Vervolgens lopen de leerlingen stage (ingericht 
naar wensen van de school qua duur en frequentie) om een specifiek beroep 
op de werkvloer te ervaren en te toetsen of het bij ze past. 

Vraaggestuurd	
Op basis van de uitkomsten van de workshops en de coachgesprekken 
bepalen de leerlingen gezamenlijk met de coach/docent welk beroep zij 
verder willen verkennen in een stage. Zij nemen vervolgens zelfstandig (of 
samen met de coach) contact op met het bedrijf waar ze stage willen lopen 
om te vragen wat de mogelijkheden zijn en kennis te maken. Als het niet lukt 
om een geschikt stagebedrijf te vinden helpt Champs on Stage ze een stage 
te vinden via het eigen netwerk of dat van Randstad, liefst zo dicht mogelijk 
bij de wens van de leerling. 

Dialogisch	
Tussen de workshops vinden coachgesprekken plaats met een coach van 
Champs on Stage en met de mentor/decaan (afhankelijk van de behoefte 
van de leerlingen en de afspraken tussen Champs on Stage en de school). 
Tijdens deze gesprekken worden de uitkomsten van de workshops besproken 
en bepalen de leerlingen samen met de coach/docent in welke richting zij 
zich verder willen verdiepen en bij welk bedrijf zij stage willen lopen. Ook 
tijdens en na afloop van de stage vinden deze gesprekken plaats om de 
leerling continu op de opgedane ervaringen te laten reflecteren en zo nodig 
bij te sturen in de ontwikkeling. Daarnaast krijgen leerlingen een stageboek 
om na afloop van iedere stagedag met behulp van verschillende opdrachten 
zich verder te verdiepen en te reflecteren (schrijf op wat je vandaag hebt 
beleefd, interview een collega, presenteer je ervaringen voor de klas, etc.). Na 
afloop van de stage vindt in het 4e leerjaar een vierde workshop plaats 
waarin de leerlingen hun stageperiode beschouwen in het licht van de 
inzichten die zij tijdens de eerste workshops hebben opgedaan, om 
vervolgens weer een onderbouwde keuze te kunnen maken voor een 
eventuele vervolgstage. 
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Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Champs on Stage is opgezet door AmCham (American Chamber of 
Commerce in Nederland), McKinsey & Company en Randstad. Tijdens het 
eerste jaar zijn (voor 66 leerlingen) alle stages georganiseerd in 
samenwerking met Randstad, door gebruik te maken van hun bestaande 
netwerk van bedrijven. Door de groei van het programma (afgelopen jaar 
zo’n 3300 leerlingen) en om de betrokkenheid van leerling en school te 
bevorderen is er meer verantwoordelijkheid bij de scholen en leerlingen zelf 
komen te liggen (zorgt er tevens voor dat zij vaardigheden rond het zoeken 
van werk opdoen), maar wordt het netwerk van Randstad nog steeds ingezet 
als een leerling moeite heeft met het vinden van een geschikt bedrijf.  
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
Voor scholen die meedoen aan Champs on Stage is dit vaak de eerste 
kennismaking met een geïntegreerd LOB-traject voor de bovenbouw. Vanuit 
Champs on Stage wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de 
begeleiding van de scholen. Bij de start van een samenwerking wordt samen 
met de school nagegaan hoe de programmaonderdelen het beste in het 
curriculum passen en kunnen worden geïntegreerd in bestaande vakken. Ook 
wordt afgesproken hoe de verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen 
Champs on Stage en de school; soms kan de school zelf (één van) de 
workshops geven, of zelf de coachgesprekken voeren met de leerlingen. In 
een docententraining worden decanen en/of stagecoördinatoren getraind 
om het stageproces zó in te richten dat de leerling er zo veel mogelijk uit kan 
halen en de leerlingen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Hierin werkt 
Champs on Stage ook samen met andere lokale partners. 

Financieel	en	organisatorisch	
Champs on Stage is in 2007 gestart als project van AmCham, McKinsey en 
Randstad, om vanuit het bedrijfsleven leerlingen te ondersteunen in de 
beroepsoriëntatie. Champs on Stage benadert scholen en maakt het 
programma samen met hen zo veel mogelijk op maat. Deelname voor 
scholen is kosteloos. De financiële middelen om het programma draaiende te 
kunnen houden komen voor de helft van (vooral lokale) overheden en voor de 
helft van sponsors uit het bedrijfsleven. Voor het volledige tweejarige 
programma komen de kosten op zo’n €400,- per leerling. Oplossingen 
worden gezocht om de kosten per leerling verder te laten dalen – zonder af te 
doen aan de kwaliteit – bijvoorbeeld door scholen zelfstandiger te maken in 
het draaien van het programma en/of hbo-studenten in te zetten als ‘coach’ 
voor een vmbo-leerling (pilot met 23 leerlingen in eerste helft 2016). 
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Bereik	en	opbrengst	
In 2007 is een pilot gestart met 66 Rotterdamse vmbo-leerlingen. Na een 
enorme groei door de jaren heen zijn in 2015 maar liefst 2600 leerlingen 
getraind door Champs on Stage in achterstandswijken van Rotterdam, 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Het effect van Champs on Stage op de 
langere termijn is lastig te meten omdat leerlingen na de middelbare school 
moeilijk te volgen zijn en gegevens over vervolgopleiding i.v.m. privacy niet 
worden gedeeld. Direct na afloop van het programma wordt het programma 
wel altijd met de leerlingen geëvalueerd. Daaruit blijkt dat leerlingen 
gedurende die twee jaar een grote groei door hebben gemaakt en dat het 
overgrote deel van de leerlingen het programma afsluit met een goed beeld 
van hoe hun professionele toekomst eruit zou kunnen zien. 
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BLIKSEMSTAGES	
Daniel Roos – Directeur JINC 
http://www.jinc.nl/ 
 

Inleiding	
 
Een Bliksemstage is een bedrijfsbezoek van één dagdeel voor leerlingen uit 
de onderbouw van vmbo-scholen in sociaaleconomische achterstandswijken. 
In kleine groepjes bezoeken zij een bedrijf waar ze ook echt de handen uit de 
mouwen steken. Zo mogen ze een band verwisselen bij een autogarage, 
kruipen ze in de huid van een advocaat, maken ze hun eigen crème bij de 
apotheek en helpen ze achter de kassa bij een supermarkt. Op deze manier 
zien ze welke beroepen er allemaal zijn, kunnen ze ‘hands-on’ ervaren wat 
het werk inhoudt en nagaan in hoeverre het beroep bij hen past. Doel is dat 
de leerlingen beter in staat zijn een goede keuze te maken voor een sector of 
vervolgopleiding. 
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
Leerlingen gaan in de onderbouw van het vmbo een aantal keer in kleine 
groepjes een dag(deel) naar een bedrijf. Daar horen zij wat het bedrijf doet en 
welke beroepen binnen het bedrijf worden uitgeoefend, krijgen ze een 
rondleiding en gaan ze zelf aan de slag met een praktische opdracht. Dat 
gebeurt zo veel mogelijk in de daadwerkelijke context van het bedrijf, onder 
begeleiding van medewerkers ‘op de vloer’. Bij abstractere beroepen kan, bij 
gebrek aan een concrete praktische opdracht, ook een simulatieopdracht 
worden gedaan. Ieder groepje wordt begeleid door een docent (of andere 
begeleider vanuit school). De programma’s bij de bedrijven worden 
zorgvuldig in elkaar gezet door educatieve experts van JINC, in 
samenwerking met het bedrijf waar de bliksemstage plaatsvindt. 

Vraaggestuurd	
Sommige scholen laten leerlingen zelf een voorkeur uitspreken voor het 
werkveld waarover zij meer willen leren; de groepjes worden dan ingedeeld op 
interesse en ingevuld met een bijpassende bliksemstage. Andere scholen 
kiezen ervoor om de leerlingen zich zo divers mogelijk te laten oriënteren, of 
geven zelf inhoudelijke richtlijnen/wensen voor specifieke sectoren mee voor 
de bliksemstages.  

Dialogisch	
De scholen ontvangen lesmateriaal van JINC dat de bliksemstage ervaring 
ondersteunt binnen het bredere LOB-kader. De leerlingen maken opdrachten 
waarbij zij nadenken over eigen kwaliteiten en drijfveren en zich oriënteren 
op verschillende beroepen. De opdrachten zijn gericht op reflectie, 
individueel, met medeleerlingen, of met ouders. Docenten worden 
aangemoedigd om individuele reflectiegesprekken met de leerlingen aan te 
gaan en krijgen hiervoor tips vanuit JINC. 
 

Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Bedrijven en instellingen kunnen zich aan JINC verbinden als partner. 
Partners dragen financieel bij om de organisatie van de projecten mogelijk te 
maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld 
als trainer of als coach. JINC werkt momenteel samen met zo’n 1300 
bedrijven. Experts van JINC (pedagogen en psychologen) ontwikkelen de 
programma’s van de bliksemstages samen met de bedrijven, zodat deze zo 
veel mogelijk effect sorteren bij de leerlingen.  
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Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
De scholen waar JINC actief is hebben zelf vaak nog geen compleet LOB-
traject ingericht. De bliksemstages krijgen een steeds vastere plek in de LOB-
aanpak van scholen naarmate zij hun eigen programma’s verder 
ontwikkelen, mede dankzij de meegeleverde lesmaterialen en aansluitende 
andere activiteiten. JINC legt in veel gevallen het contact met de scholen, die 
meestal interesse hebben, een keer meedoen en de bliksemstages vervolgens 
steeds meer in hun curriculum verweven.  

Financieel	en	organisatorisch	
JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door 
het bedrijfsleven. Deelnemende scholen wordt ook gevraagd om een kleine 
financiële bijdrage als teken van commitment. Dit is hooguit 5% van de 
totale programmakosten. Bedrijven betalen om partner van JINC te worden 
en stellen medewerkers beschikbaar als vrijwilligers, tijdens de bliksemstages 
en als coaches/trainers. De grootste investeringen zijn nodig voor het werven 
van nieuwe partners en het ontwikkelen van nieuwe verantwoorde en 
effectieve bliksemstage programma’s bij de bedrijven. De kosten per leerling 
per bliksemstage komen in totaal neer op zo’n €35,- à €40,-. Als het netwerk 
uitgebreid wordt naar een nieuwe regio (en dus in korte tijd veel nieuwe 
partners moeten worden gezocht en programma’s ontwikkeld) is dat rond de 
E70,-. Naast de contributie van partners (60%) en de bijdrage van fondsen 
(20%) ontvangt JINC financiële steun van gemeenten en stadsdelen (20%). 
Momenteel zijn er meer (in sommige regio’s zelf tot twee keer zo veel) 
scholen die aan de bliksemstages willen meedoen dan JINC financieel 
aankan. Om aan de vraag te kunnen voldoen wordt enerzijds gekeken naar 
mogelijke efficiëntieslagen in de organisatie van de programma’s en 
anderzijds continu gewerkt aan de uitbreiding van het partnernetwerk. 
 

Bereik	en	opbrengst	
De bliksemstages worden sinds 2004 georganiseerd en bereiken momenteel 
tussen de 20.000 en 22.000 leerlingen per jaar. De programma’s worden 
ingericht op basis van wetenschappelijke inzichten rond effectieve loopbaan 
oriëntatie en jaarlijks geëvalueerd in de praktijk om verder te kunnen 
verbeteren. Uit eigen onderzoek blijkt dat deelname aan zes verschillende 
bliksemstages leidt tot significant betere beroepsbeelden bij leerlingen en 
een bewustere keuze voor een vervolgopleiding.  
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MAKE	THE	MATCH	
Imke van de Graaf – Projectleider vmbo Techniektalent.nu 
http://www.techniektalent.nu/scholen/vmbo/activiteit/make-the-match  
 

Introductie	
Make the Match is een schoolwedstrijd waarin vmbo-leerlingen kleine 
bedrijfjes vormen en vanuit onderzoekend en ontwerpend leren een 
technische oplossing bedenken voor een probleem. Zo krijgen ze een 
positieve techniekervaring en ontdekken ze of een technische profielkeuze 
iets voor ze is. Ze kunnen aan de slag met themaopdrachten ‘zorg’ (maak 
een hulpmiddel) of ‘recycle’ (maak van oude materialen iets nieuws) of met 
een vrije opdracht. De leerlingen krijgen een werkboek met daarin alle 
stappen die ze moeten doorlopen (vormgegeven als samenhangende 
opdrachten) om de opdracht te voltooien. Zij werken in totaal zo’n 30 uur 
aan het project, in één projectweek of in dagdelen verspreid over meerdere 
weken. Bij de kick-off starten de leerlingen hun bedrijfje op, gaan vervolgens 
aan de slag en presenteren hun eindproduct tijdens een afsluitend event 
waar ook ouders voor worden uitgenodigd.  
 
N.B.: Vanaf schooljaar 2016/2017 wordt Make the Match onder een andere 
naam vernieuwd aangeboden, ingepast in het programma van de 
Vakkanjers. In het Vakkanjer programma maken leerlingen in de vmbo 
onderbouw al kennis met het ‘maken’ via de uitvindwedstrijd ‘Jonge Makers’. 
Make The Match zal in deze lijn als verdiepende activiteit voor de vmbo 
onderbouw worden aangeboden.   
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
De leerlingen gaan op school in groepjes aan de slag met een praktische 
technische opdracht vanuit het concept ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. 
Ze richten eigen bedrijfjes op bij de start van het project en worden via 
opdrachten in een werkboek meegenomen in alle fasen van 
productontwikkeling. Hierdoor krijgen zij een idee van hoe dit in de praktijk 
ook gebeurt. Zo doen ze zelf onderzoek, maken ze een eigen ontwerp, kopen 
ze zelf materialen in en zijn ze er zelf verantwoordelijk voor om de juiste 
‘productietechnieken’ te kiezen. Make the Match moedigt scholen aan om de 
verbinding te zoeken met het bedrijfsleven tijdens het project, door leerlingen 
langs te laten gaan bij een organisatie waar zij zelf kunnen zien hoe 
producten worden ontwikkeld of hoe de producten die zij ontwikkelen 
toegepast worden. Tijdens een afsluitend eindproject presenteren de 
bedrijfjes hun product en wordt de winnaar uitgeroepen door een jury waarin 
idealiter naast docenten ook professionals uit de (toepassings)praktijk zitten. 

Vraaggestuurd	
De leerlingen volgen het stappenplan in het werkboek om hun product te 
ontwikkelen en doen dat in de tijd die de school daarvoor beschikbaar stelt. 
Vaak wordt het brede thema van de opdracht door de school bepaald 
(idealiter in samenwerking met het bedrijfsleven), maar het gebeurt ook dat 
leerlingen zelf mogen kiezen aan welke opdracht zij willen werken. Binnen de 
kaders die de handleiding en de school stellen richten leerlingen met hun 
eigen ‘bedrijfje’ zelf hun proces in en kiezen zij zelf welk product zij gaan 
ontwikkelen. 

Dialogisch	
De handleiding voor leerlingen bevat opdrachten om na iedere onderzoeks-, 
ontwerp- en maakstap de verbinding tussen de techniek en de toepassing te 
leggen en expliciet verschillende aspecten van ‘techniek’ te ervaren 
(analyserend, creatief, praktisch). Via een online platform rapporteren de 
‘bedrijfjes’ tussentijds aan de jury, die vervolgens in de gelegenheid is 
feedback te geven, vragen te stellen en ze te laten reflecteren op het proces. 
Docenten ontvangen een handleiding met daarin (per loopbaancompetentie) 
reflectievragen die zij met de leerlingen kunnen bespreken gedurende het 
project – wat hebben de leerlingen geleerd, welke vaardigheden doen ze op, 
wat vinden ze daarvan, en wat zegt dat over hen? De school organiseert aan 
het einde van het project een afsluitend evenement waarvoor ook ouders (en 
evt. professionals uit het betrokken bedrijfsleven) worden uitgenodigd. 
Leerlingen presenteren hun producten en beantwoorden vragen van 
medeleerlingen, docenten, ouders en de jury. 
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Betrokkenheid	bedrijfsleven	
Make the Match moedigt scholen aan de samenwerking op te zoeken met 
het bedrijfsleven en stelt daarvoor het netwerk van Stichting TechniekTalent 
beschikbaar. TechniekTalent is een samenwerkingsverband van werknemers- 
en werkgeversorganisaties voor acht technische bedrijfstakken (in totaal 
45.000 bedrijven). Scholen worden aangemoedigd een bedrijf in de regio te 
betrekken als opdrachtgever en in de begeleiding en beoordeling van de 
leerlingen. Ze kunnen zich aansluiten bij TechNet-kringen van 
TechniekTalent.nu, waarin scholen en bedrijven regionaal samenwerken om 
technisch onderwijs aantrekkelijk te maken en leerlingen de mogelijkheid te 
bieden om zich op een loopbaan in de techniek te oriënteren. 
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
Scholen hebben zelf de keuze hoe zij Make the Match inbedden in het 
curriculum. Sommige scholen kiezen voor een doorlopende projectweek waar 
anderen ervoor kiezen wekelijks een dagdeel vrij te maken of de verschillende 
fasen van het project inbedden in bestaande vakken (zoals economie of 
wiskunde als het gaat om de inkoop van materialen, handvaardigheid/ 
techniek/onderzoek & ontwerpen voor de ontwerp- en maakfase of 
Nederlands voor het voorbereiden van de presentatie). Het is nog een 
uitdaging om het programma een jaarlijks terugkerend LOB-onderdeel te 
laten zijn omdat het een andere manier van lesgeven vraagt en de 
organisatie vaak afhankelijk is van één of twee enthousiaste docenten of 
decanen. Daarnaast vraagt uitvoering van het project veel van docenten als 
het gaat om coaching tijdens het traject, omdat alle groepjes hun eigen 
proces en product vormgeven en dus op maat ondersteund moeten worden. 
Vanuit TechniekTalent is er gedurende het project iemand beschikbaar voor 
begeleiding en vragen van docenten. 

Financieel	en	organisatorisch	
Make the Match is onderdeel van een uitgebreidere serie educatieve 
programma’s van TechniekTalent. Scholen kunnen kosteloos aan Make the 
Match deelnemen. De sociale partners van de bedrijfstakken die 
TechniekTalent vertegenwoordigd financieren de activiteiten van 
TechniekTalent.nu, dus ook Make The Match. De kosten per leerling komen 
uit op €4,30 voor gebruik van de online module (€320,- per deelnemende 
school). Daar komen dan nog manuren bij voor de begeleiding vanuit 
TechniekTalent.nl, maar die zijn verschillend per school en project 
(afhankelijk van hoe vaak een school al heeft meegedaan bijvoorbeeld). 
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Bereik	en	opbrengst	
In de eerste helft van schooljaar 2015-2016 hebben 6 scholen deelgenomen 
aan Make the Match, met gemiddeld 75 leerlingen per school. Uit de 
evaluaties blijkt dat het project door zowel docenten als leerlingen 
gewaardeerd wordt. Leerlingen doen op een geïntegreerde manier 
belangrijke vaardigheden op, kunnen uiteindelijk vol trots een zelfgemaakt 
product ontwikkelen en worden zich bewust van de vele (analyserende, 
praktische en creatieve) aspecten van de techniek en de toepassing daarvan. 
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ALLES	IS	TECHNIEK	EXPERIENCE	&	BEDRIJFSSIMULATIES	
Peter Smulders – Coördinator Onderwijszaken bij OTIB 
Jorn Marks – Medewerker In- en externe Communicatie bij OTIB 
https://www.otib.nl/voorlichting/vmbo/bedrijfssimulaties/ 
 

Inleiding	
De Alles is Techniek Experience is een interactieve bus die door scholen kan 
worden ingehuurd om onderbouwleerlingen kennis te laten maken met 
aspecten van de installatietechniek. In de bus bekijken ze een interactieve 
virtual reality film, ontwerpen ze een badkamer in 3D, en maken ze een 
Alles-is-Techniek-selfie. Om bovenbouwleerlingen zich vervolgens verder te 
laten verdiepen in de carrièremogelijkheden binnen de technische 
installatiebranche zijn 25 bedrijfssimulaties ontwikkeld. De simulaties zijn 
afgestemd op elektrotechniek en installatietechniek en laten de leerlingen in 
groepjes, met een realistische rolverdeling, uitdagende praktijkopdrachten 
volbrengen. De lesmappen kunnen gratis worden gedownload van de 
website en door docenten worden ingezet om leerlingen stapsgewijs een 
praktische opdracht te laten oplossen, zoals de installatie van een badkamer, 
geluidsinstallatie of tuinverlichting.  
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Werkexploratie-aspecten	

Praktijkgericht	
De basis voor de bedrijfssimulaties ligt in het concept van realistisch leren. 
Realistisch leren daagt leerlingen uit om actief, samen met anderen, hun 
competenties te ontwikkelingen binnen de context van de toekomstige 
beroepssituatie. Leerlingen krijgen realistische rollen, zoals monteur, inkoper 
of projectmanager. Ze krijgen een uitdaging gepresenteerd bij de start van de 
simulatie en hebben op school een praktijkruimte waar de situatie is 
nagebouwd. Vervolgens is het aan hen om de uitdaging gezamenlijk – met 
behulp van formulieren en opdrachten in de lesmap – stap voor stap aan te 
pakken, door een planning te maken, offerte te schrijven, te bellen met de 
opdrachtgever (vaak gespeeld door een docent of door een professional uit 
het veld), materialen in te kopen en de oplossing daadwerkelijk te bouwen in 
de proef-ruimte. Momenteel wordt eraan gewerkt deze simulaties een 
digitale component mee te geven en door middel van beeld en geluid een 
nog reëler beeld te schetsen van de praktijksituatie. Daarnaast worden 
scholen aangemoedigd om professionals te betrekken in de beoordeling van 
de resultaten. In de Alles is Techniek Experience worden spelelementen 
ingezet om leerlingen bekend te maken met de installatietechniek. Zo 
worden virtual reality brillen en 3D-ontwerpapplicaties ingezet die ook in de 
beroepspraktijk worden gebruikt. 

Vraaggestuurd	
De leerlingen krijgen aan het begin van de simulatie een uitdaging – of 
‘puzzel’ – voorgeschoteld. De kaders van de opdracht zijn van tevoren 
bepaald en het lesmateriaal helpt leerlingen de juiste stappen te nemen, 
maar zij sturen het proces zelf. De kracht van de simulaties zit erin dat 
leerlingen de volledige verantwoordelijkheid krijgen om de puzzel samen op 
te lossen in een ‘beschermde omgeving’. 

Dialogisch	
De lesmaterialen behorend bij de bedrijfssimulaties bevatten handvatten 
voor de docent om samen met de leerlingen te reflecteren op de aangeleerde 
vaardigheden en de verschillende beroepen (bijv. monteur, projectmanager, 
inkoper) die een rol spelen in de branche. Daarnaast betrekken scholen ook 
experts uit de praktijk om de uiteindelijke constructie van de leerlingen de 
testen en te beoordelen. Hij gaat met de leerlingen in gesprek, evalueert het 
proces tijdens de simulaties en vertaalt dit samen met hen naar ervaringen 
uit de beroepspraktijk. Wat betreft de Alles is Techniek Experience bestaat 
het plan om de leerlingen achteraf online nog wat interactieve 
mogelijkheden te bieden om zich verder te oriënteren op de beroepen in de 
installatiebranche en te reflecteren op wat ze in de bus hebben meegemaakt.
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Betrokkenheid	bedrijfsleven	
De bedrijfssimulaties (en de Alles is Techniek Experience) zijn ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. OTIB is het Opleidings- en 
ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Deze branche is 
met bijna 10.000 werkgevers en ruim 120.000 werknemers één van de 
grootste branches van Nederland. De PIE-vmbo scholen (Produceren, 
Installeren en Energie), die voornamelijk gebruik maken van de simulaties, 
zijn over het algemeen goed ingebed in lokale en regionale netwerken van 
bedrijven. Het Platform VMBO PIE is als netwerkorganisatie de spil tussen 
beroepsonderwijs, bedrijfsleven en andere partijen. Scholen kunnen via dit 
netwerk in contact komen met bedrijven in de buurt. Ondernemers worden 
aangemoedigd om scholen te sponsoren met restmaterialen die zij weer 
kunnen gebruiken voor de simulaties. Zij worden daarnaast op de scholen 
uitgenodigd om het eindresultaat met de leerlingen te evalueren en te 
beoordelen. Daarmee wordt het netwerk van de scholen weer versterkt. 
 

Duurzaamheid	

Inbedding	LOB	
De bedrijfssimulaties worden op verschillende manieren ingebed op scholen. 
Sommige scholen doen een simulatie als afsluiting van een vak of als 
‘beloning’ voor een hardwerkende klas. Anderen (in PIE-profielen) gebruiken 
de simulaties als basis voor het hele bovenbouwcurriculum en verpakken 
daarmee alle benodigde theorie in praktijkopdrachten. Die scholen hebben 
ook vaak een praktijklokaal waar de simulaties plaats kunnen vinden en 
verzorgen zelf de benodigde materialen (of laten deze door de leerlingen 
regelen). Voor docenten bestaat een handleiding waarin de simulaties 
worden gekoppeld aan het vmbo-examenprogramma. De Alles is Techniek 
Experience wordt door scholen aangevraagd voor één of meerdere dagen per 
jaar om leerlingen kennis te laten maken met de installatiebranche. 

Financieel	en	organisatorisch	
De bedrijfssimulaties zijn ontstaan binnen de vmbo-impulsprojecten die ‘het 
nieuwe leren’ moesten bevorderen in 2000-2001. De lesmappen zijn door 
docenten en praktijkexperts ontwikkeld met cofinanciering vanuit de branche 
(zo’n €850.000,- voor 2.800 sets van 25 mappen) en door scholen kosteloos 
te bestellen of te downloaden. De Alles is Techniek Experience bus wordt 
door OTIB gehuurd van een Roadshow organisator, die ook de begeleiding 
levert. Inzetten van de bus kost ongeveer €1500,- per dag op basis van 200 
dagen inzet. Door het grote (en jaarlijks toenemende) aantal leerlingen dat 
van beide projecten gebruik maakt wordt het rendabel. 
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Bereik	en	opbrengst	
Geschat wordt dat de bedrijfssimulaties ondertussen zeker 70.000 leerlingen 
hebben bereikt, voornamelijk in de bovenbouw van vmbo-PIE scholen. De 
Alles is Techniek Experience is in 2015 214 dagen ingezet en heeft zo’n 
60.000 onderbouwleerlingen op bezoek gehad bij scholen en op 
evenementen (zoals techniek- en beroepsbeurzen). 


