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David van Wijk, teamleider bovenbouw: 

“Een van de kritiekpunten vanuit het mbo met 

name op de theoretische leerweg is dat leer

lingen geen idee hebben waar ze in het mbo 

aan beginnen. Onze leerlingen weten dat nu 

wél. Daarnaast is mij opgevallen dat we vier tot 

vijf jaar geleden geen leerlingen hadden die de 

techniek in gingen. Afgelopen schooljaar heb

ben zestien van de 24 eindexamenkandidaten 

met smart technology in het pakket voor een 

mboopleiding in de techniek gekozen.  

Dat is echt anders en dat is onwijs belangrijk 

voor deze regio, want er is hier veel werk.”

Ervaren
Het allerbelangrijkste is, zegt Van Wijk, dat 

leerlingen een goede keuze maken waarover 

ze zelf tevreden zijn. “Leren kiezen is vaak op 

veel plaatsen zeer theoretisch. Het komt in de 

klas meestal niet verder dan leerlingen laten 

nadenken over drie vragen: wie ben ik?  

Wat wil ik? Wat kan ik? Dat zijn op zichzelf 

prima startvragen. Maar het laten ervaren 

gebeurt op TLscholen meestal niet. Wij willen 

het ervaren zelfs proberen uit te breiden naar 

de onderbouw. De lestabel is nog niet af, daar 

gaan we mee verder.” 

Nieuwe leerweg
Hij hoopt dat de nieuwe leerweg die in de 

maak is de ruimte biedt om breed op te leiden. 

“Het Jan Arentsz wil zo lang mogelijk breed 

opleiden. Dat leidt tot bewustere keuzes van 

leerlingen. En we willen via het schoolexamen 

zelf verantwoordelijk zijn voor de praktijk

component. Dat kunnen wij! Wij kennen de 

regio en de omliggende mboscholen.  

Wij weten wat er nodig is. Zelf verantwoorde

lijk zijn stimuleert ons ook om de contacten 

met het bedrijfsleven en het mbo aan te halen.”

Bewust kiezen
op CSG Jan Arentsz
Het kiezen van een vervolgstudie en een beroepsrichting is op jonge 
vmbo-leeftijd hartstikke ingewikkeld. Daarom laat CSG Jan Arentsz zijn 
TL-leerlingen al vanaf de brugklas voortdurend nadenken over wat ze in
de toekomst willen doen. Leerlingen mogen zich tot en met de derde
klas breed oriënteren in meerdere profielen en een aantal door de
school zelf ontwikkelde beroeps gerichte vakken in de bovenbouw helpt
hen aan reële beroepsbeelden waardoor ze bewuster kiezen voor een
vervolgstudie en beroepsrichting. 
Docent smart technology Mike Lute: “Wij willen dat onze leerlingen op
de juiste plek terechtkomen. In het mbo of de havo; dat maakt niet uit. 
Als ze er maar goed over hebben nagedacht en bewust kiezen.”

CSG Jan Arentsz in Alkmaar is een mavo met 

een plus. De plus bestaat uit de beroepsgerich

te vakken smart technology, mens, activiteit  

en zorg (maz) en economie, management en 

organisatie (emo) waardoor de school een 

sterke praktijkcomponent kent. Alle TLleer

lingen in de bovenbouw volgen verplicht een 

beroepsgericht vak dat behoort tot het vakken

pakket van het profiel dat ze hebben gekozen. 

Mike Lute: “Wij helpen onze leerlingen op een 

heel praktische manier in het keuzeproces. 

Ervaren door te doen, daar gaat het in deze 

lessen om.”

Context
Zijn klas krijgt vandaag in het vak Robotica 

de opdracht om een robotarm in elkaar te 

zetten. De leerlingen hebben er zichtbaar  

plezier in. Er wordt geconcentreerd gewerkt, 

er valt geen onvertogen woord en niemand 

heeft hulp van zijn docent nodig. “De klus 

hoeft niet altijd perfect te gaan”, zegt Lute. 

“Uiteindelijk is het belangrijker dat ze leren  

in welke context robots worden gebruikt. 

Dus hebben we het samen over de werelden 

van zorg en economie als ook de agrarische 

wereld waarin robots worden gebruikt. 

Juist in deze herkenning zit de winst.”

Mike Lute (staand) aan het werk  
met zijn leerlingen Chris Hekkema  
en Isa Raaijmakers

Havo als 
opstap
Isa Raaijmakers en Chris Hekkema 
hebben samen een robotarm in  
elkaar gezet. Isa, die graag bezig is 
met maken en daarom heeft gekozen 
voor Techniek, wil na het eindexamen 
dit schooljaar “waarschijnlijk” naar de 
havo. “Dan heb ik nog een paar jaar 
extra de tijd om na te denken over 
wat ik later wil worden.” Chris zijn 
interesse ging aanvankelijk naar een 
beroep in de autotechniek, maar 
inmiddels denkt hij groter. 
“Vastgoedontwikkelaar, dat lijkt me 
gaaf. Een vriend van mijn vader is  
dat, die reist de hele wereld over. 
De wereld ontdekken en geld ver-
dienen, dat wil ik ook wel. Dus hierna 
ga ik eerst maar eens naar de havo  
en daarna zie ik wel weer verder. 
Misschien iets met makelaardij of 
economie aan de Hogeschool.”  

David van Wijk

“ONZE LEERLINGEN 
WETEN WAAR ZE
AAN BEGINNEN”
David van Wijk,teamleider bovenbouw 

Petra Hummel

Vooruit 
leren 
kijken

“In onze schoolvisie is ‘leren kiezen’ een van 

de doelen. Onze stageopbouw – van een 

interne stage in jaar 1, een maatschappelijke 

stage in jaar 2 tot externe stages in jaar 3 en 4 

– was altijd al goed, maar werd te weinig benut

voor LOB: wat betekenen deze ervaringen voor

de leerling?” Deelname aan het City Deal

project, bedoeld om jeugdwerkloosheid onder

migrantenjongeren te voorkomen, maakte

dat de school meerdere vliegen in één klap

sloeg: een integraal LOBprogramma gericht

op reflectie op (praktijk)ervaringen, een goede

keuze leren maken, het gesprek over de vol

gende stap en benodigde onder steuning èn

het verhogen van ouderbetrokkenheid.

“LOB is echt ons eigen verhaal geworden.”

Keukentafel
Alle activiteiten en momenten zijn in een 

infographic van jaar 1 tot en met jaar 4 gevat. 

Ieder schooljaar begint met een individueel 

startgesprek, twee ontwikkelgesprekken en een 

slotgesprek met de leerling, diens ouders en  

de mentor, uiteindelijk toewerkend naar aan

melding bij het mbo. Er zijn thuisopdrachten, 

voor aan de keukentafel. Briaire: “Met ouders 

spreken we op maat af hoe we communiceren. 

Het resultaat: de opkomst van ouders ging 

nagenoeg letterlijk van 0 naar 100%.”

Moodboard
“We voeren geen rapportgesprekken meer  

over wat niet goed ging, maar loopbaan

gesprekken in het teken van de toekomst. 

Leerlingen kiezen keuzevakken over de  

profielen heen en in het vierde jaar doen  

techniekleerlingen hun keuzevakken op  

het mbo. Daardoor onderzoeken leerlingen 

“Als decaan was LOB altijd míjn 
ding. Nu hebben we een program-
ma dat de hele school kan dragen. 
Een enorme klus, maar met mooi  
resultaat. De vernieuwing vmbo 
was daarin een accelerator.”  
Aan het woord is Caroline Briaire, 
decaan aan het Roemer Visscher 
College in Den Haag.

Keuzevakken 
voor een
sterke keten
Hoe kun je zorgen voor steviger en sterker techniek-
onderwijs, met genoeg keuze voor leerlingen in 
Hoogeveen? Voor regionale scholengemeenschap 
Wolfsbos is dat geen moeilijke puzzel.

“Wij bieden PIE en BWI en de buurschool Roelof van Echten het profiel

Mobiliteit & Transport”, vertelt Petra Hummel, projectleider Techniek van 

RSG Wolfsbos. “De vierdeklassers van beide scholen husselen we door

elkaar. We bieden ze samen een gevarieerd pakket aan keuzevakken, 

waaronder de D&Pmodules Robotica en Digispel, maar ook doorstroom

modules naar het mbo. Daardoor behaalt een PIEleerling die de module 

Utiliteitsinstallaties en de Lasmodules volgt, die samen met het mbo

ontwikkeld zijn, studievoordeel. We hebben de keuzevakken dus benut 

om een doorlopende lijn naar het mbo te maken.”

HOT
De samenwerking tussen beide vmboscholen dateert al van tien jaar

terug. Samen voerden ze techniekactiviteiten uit voor basisscholen en

de onderbouw. Wat was ervoor nodig om dit ook voor 4 vmbo voor elkaar

te krijgen? Petra Hummel: “Onze directies vonden het belangrijk dat 

leerlingen zich met meer keuze beter kunnen oriënteren op een vervolg

studie. Daarna was het simpel: In het rooster is de donderdagochtend

voor HOT: de Hoogeveense Opleiding Techniek keuzemoduleochtend.” 

Om de samenwerking tussen de scholen te intensiveren, worden de 

mogelijkheden onderzocht om een gezamenlijke (techniek)bovenbouw 

te realiseren.

Lange keten
Leerlingen raken gemotiveerd door de echte praktijk. “Als het bedrijfs

leven haar verhaal doet en zo de profielvoorlichting verzorgt, in plaats 

van onze docenten, schiet de teller van belangstellende leerlingen ineens 

omhoog,” zegt Petra. Het mbo en bedrijfsleven haken graag aan. Zo kun

nen leerlingen BWI bij het opleidingscentrum van Bouwmensen terecht

voor het keuzevak Daken en Kapconstructies, onder begeleiding van 

een instructeur met lesbevoegdheid. Ook leerlingen van de basisscholen 

maken inmiddels gebruik van Bouwmensen voor workshops bouwen en

timmeren. “De keten wordt op deze manier steeds langer en sterker”. 

Caroline Briaire  
en Diela Daskapan
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meer dan voorheen. Aan het eind van elk jaar 

maken leerlingen een moodboard, met bij

voorbeeld foto’s van de stage. De ontwikkeling 

van LOB heeft bij docenten het bewustzijn  

versterkt dat het niet alleen om het vak gaat, 

maar de leerling die dóór moet!”

Infographic LOB 3e jaar vmbo basis en kader

ouders 

leerling 

docent / mentor  




