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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) aan het Futura College 

 

Het Futura College is een school voor praktijkonderwijs. Het curriculum voor 
praktijkonderwijs is gericht op het verwerven van competenties voor 4 leerdomeinen, 
te weten: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. LOB is gericht op het domein 
werken. 

Op het Futura College staat de leerling centraal, leveren we individueel maatwerk en 
leiden we op naar een volwaardige plek in de maatschappij. 

We doen dat vanuit de Big Picture Learning filosofie. BPL gaat ervan uit dat 
leerlingen van binnenuit leren, op ontdekking gaan naar waar hun interesses liggen 
en wat zij belangrijk vinden.  

Big Picture Learning ontleent zijn kracht aan de wijze waarop het verbinding weet te 
leggen tussen de persoonlijke interesse van de leerling, de maatschappij en het 
onderwijsleerproces.  

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gaat over doelgericht met de leerling 
toewerken naar een bewuste keuze voor een loopbaan. LOB is gericht op het 
ontwikkelen van vijf loopbaancompetenties, nodig om als zelfstandig burger bewuste 
keuzes te kunnen maken voor en in je loopbaan. Deze competenties zijn: 

-Kwaliteitsreflectie:      Wie ben ik, wat kan ik? 

-Motievenreflectie:         Wat wil ik, wat drijft mij? 

-Werkexploiratie:            Welk soort werk past bij mij? 

-Loopbaansturing:          Wat wil ik worden? 

-Netwerken:                   Wie kan mij daarbij helpen? 

Door bewustwording van kwaliteiten, motieven, werkexploratie, loopbaansturing en 
netwerken wordt de leerling LOB-competent en leert doordachte keuzes te maken.  

Het Futura College besteedt wat betreft LOB in de onderbouw aandacht aan 
loopbaanoriëntatie en voorbereiding op stage. In de bovenbouw op 
beroepsvoorbereidende stages en de uitstroom naar werk en/of vervolgonderwijs. 
De weerslag van LOB is te vinden in het portfolio van de leerling. 

Het portfolio is binnen het praktijkonderwijs verbonden aan het te behalen diploma. 

. 
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Levensecht leren en het toeleiden naar de arbeidsmarkt  

   

Het onderwijsleerproces geven we vorm door ons te baseren op de uitgangspunten 
van de Big Picture Learning filosofie. Vanuit de Big Picture Learning filosofie gelden 
drie basisvoorwaarden: Relatie, Relevantie en Rigor (leerresultaat met diepgang / 
duurzaamheid).  

Met behulp van tien onderscheidende en samenhangende kenmerken zijn deze drie 
basisvoorwaarden verweven in de schoolorganisatie, didactiek en de pedagogische 
aanpak. 

 

Tien onderscheidende en samenhangende kenmerken van de Big Picture 

Learning filosofie 

1. Leren in de echte wereld 

Samen met de advisor wordt de echte wereld verkend. De leerlingen krijgen de 
gelegenheid om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en in welke 
richting ze zich verder willen ontwikkelen. De leerling onderzoekt zijn / haar 
mogelijkheden zoveel mogelijk in de echte wereld door middel van interviews, 
schaduwdagen, passiestages en stages. Maar ook door alle ervaringen die hij / zij 
buiten de school heeft bijvoorbeeld in sportclub, kerkkoor, scouting of andere 
vrijetijdsbesteding. Verder ook door vrijwilligerswerk, mantelzorg of bijbaantjes in het 
individueel ontwikkelingsplan (zie 2) te betrekken en te delen met de rest van de 
groep. 

2. Elke leerling een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) 

Ieder mens is uniek en komt in een veilige en betekenisvolle omgeving tot optimale 
ontwikkeling van eigenwaarde, competenties, sociale redzaamheid, 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Er wordt samen met leerlingen en ouders / verzorgers en daar waar mogelijk met de 
praktijkopleider van de stageplek een Individueel Ontwikkelingsplan opgezet. In dit 
IOP wordt beschreven aan welke sociale, emotionele ontwikkeldoelen en 
persoonlijke (theoretische) leerdoelen de leerling gaat werken in de komende 
periode van x weken.  

Het IOP is maatwerk. De leerlingen starten met vragen als: Wie ben ik, Wat kan ik, 
Wat wil ik, om zichzelf te leren kennen. De opbrengsten van deze activiteiten worden 
vastgelegd.  

3. Authentiek assessment en beoordeling 

Op het Futura College houden leerlingen 3 presentaties per jaar. Leerlingen nodigen 
hiervoor ouders / verzorgers, familieleden en begeleiders uit die belangrijk zijn voor 
het leerproces. Tijdens een presentatie leggen leerlingen verantwoording af over wat 
ze hebben bereikt in de afgelopen periode en over hoe zij aan het IOP hebben 
gewerkt. Leerlingen vertellen aan welke onderdelen zij gewerkt hebben, maar leren 
ook te reflecteren op het leerproces. Vragen als ‘wat ging goed?’ en ‘waar moet nog 
aan gewerkt worden?’ komen hierin veelvuldig terug. Het proces is even belangrijk 
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als het resultaat. Daarna bespreken leerlingen samen met ouders / verzorgers, 
advisor en begeleiders het IOP voor de volgende periode. De advisor schrijft na de 
presentatieweek een reflectieverslag.  

4. Kleinschalige schoolorganisatie 

Op het Futura College komen ongeveer 240 leerlingen om te leren. Dat is in 
vergelijking met vmbo scholen een kleine school. Bij Big Picture onderwijs hoort een 
kleinschalige schoolorganisatie. Daarmee wordt het uitgangspunt van persoonlijk 
onderwijs en maatwerk mogelijk gemaakt.    

5. Advisories 

Binnen het Futura College hebben alle leerlingen een vaste advisor en een vast 
lokaal. Er is bewust gekozen voor advisories, waarbij de advisor aanwezig is bij zijn 
eigen groep in een eigen lokaal. Daarnaast blijven de leerlingen vanaf de instroom 
zeker 3 jaren bij dezelfde advisor. Dit bevordert de ononderbroken ontwikkelingslijn. 
De advisor is de spil voor het leerproces. Hij / zij is het eerste aanspreekpunt voor 
zowel leerlingen, collega’s, ouders / verzorgers, ambulant begeleider etc. Hij / zij 
bewaakt het opgestelde IOP door leerlingen te motiveren, te inspireren, te steunen 
en te sturen. Wanneer leerlingen op stage gaan worden zij begeleid door de eigen 
advisor. Na de eerste 3 jaar, als de leerlingen voor een bepaalde richting gekozen 
hebben, wisselen ze van groep en krijgen ze de betreffende vakleerkracht als 
advisor. 

6. Schoolcultuur 

Onder schoolcultuur wordt verstaan de manier waarop we op het Futura College met 
elkaar omgaan. Het gaat er om dat leerlingen en personeel zich veilig en prettig 
voelen in de schoolomgeving. Iedereen wordt voorgehouden om op een respectvolle 
manier met elkaar en met de omgeving om te gaan en open te communiceren. 
Hetzelfde geldt voor de collega docenten en schoolleiding.  

7. Leiderschap en ondernemerschap 

Leiderschap heeft te maken met verantwoording geven en nemen. Leerlingen 
worden uitgedaagd tot persoonlijk leiderschap. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen 
verantwoordelijkheid krijgen / nemen voor o.a.: 
-hun IOP en projecten en al doende verantwoordelijkheid ontwikkelen en aanleren,  
-leren te plannen,  
-initiatieven leren (durven) nemen,  
-maatschappelijk bewust worden,  
-keuzes leren onderzoeken en maken, 
-prioriteiten leren stellen,  
-leren conflicten op te lossen,  
-luisteren in plaats van oordelen,  
-leren samen te werken, ook met mensen die anders zijn dan jezelf.  
 

8. Betrokkenheid ouders / verzorgers en andere volwassenen 

In het ontwikkelproces van de leerling is het essentieel dat ouders / verzorgers 
betrokken worden en zich partner van de school gaan voelen bij het leerproces van 
hun kind. Zij worden door hun zoon / dochter uitgenodigd presentaties bij te wonen.  
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9. Professionele ontwikkeling en coaching 

Alle teamleden en leerlingen worden uitgedaagd, gestimuleerd, gecoacht om het 
beste uit zichzelf naar boven te halen. Het Futura College wil teamleden en 
leerlingen een lerende houding meegeven en vaardigheden laten ontwikkelen die 
nodig zijn om zich te kunnen aanpassen aan de steeds veranderende eisen van de 
maatschappij. De professionele ontwikkeling van de collega’s wordt op formele en 
informele wijze georganiseerd door het gehele schooljaar heen. 

10. Netwerken 

Leerlingen worden gestimuleerd om in hun eigen omgeving stages te zoeken door 
gebruik te maken van mensen die zij kennen. Daarnaast worden leerlingen 
uitgedaagd om bij een pick me up mensen uit hun eigen kennissenkring uit te 
nodigen om te komen vertellen over hun passie of beroep. Op deze wijze wordt de 
echte wereld binnen gehaald. 
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Samenvatting Stageplan  

 

De wettelijke opdracht aan de scholen voor praktijkonderwijs is de leerlingen toe 
leiden naar de arbeidsmarkt en/of vervolgonderwijs. De weg die we bewandelen kent 
verschillende fasen. We sluiten hierbij aan bij het Boris stappenplan van SBB en 
onderscheiden 4 fases:  

-Fase 1:           Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze  

-Fase 2:           Inrichting en uitvoering maatwerktraject  

-Fase 3:           Plaatsing op de arbeidsmarkt en / of vervolgonderwijs  

-Fase 4:           Duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt en / of vervolgonderwijs 

  

Fase 1: Loopbaanoriëntatie en beroepskeuze 

             Loopbaanoriëntatie in het 1e jaar: 12-13 jaar 

Vóór de reguliere stage begint, zijn de leerlingen actief bezig te ontdekken waar hun 
kwaliteiten, interesse / passie richting stage en loopbaanoriëntatie liggen. Dit kunnen 
ze ervaren door het maken van een SIWIT interessetest, het afnemen van 
interviews, een dag ergens mee te lopen en VOS.  

Tijdens een schaduwdag loopt de leerling één dag binnen een bedrijf mee om te 
kijken hoe een professional zijn werk uitvoert. Wanneer dit overeenkomt met de 
verwachtingen kan hieruit een passiestage volgen.  

Aandachtspunten voor de advisor om vooraf met de leerling door te nemen en de 
begeleiding daarop af te stemmen: -wat voor stage zoek je, wat wil je leren? -cv 
maken -adressen zoeken, websites bekijken -contact leggen -kom op tijd voor een 
afspraak -presentatie, kleding, hand geven, oogcontact -jezelf voorstellen -
taalgebruik, mondeling en via mail -goed luisteren -met wie heb ik contact gehad, 
noteer naam en telefoonnummer -noteer belangrijke afspraken 

▼                                                                                                                                  

Passiestage in het 2e jaar: 14 jaar 

Het aanleren van een goede werkhouding is belangrijk. Deze Voorbereiding Op 
Stage noemen we kortweg VOS. Dat gebeurt zowel binnen als buiten de school en 
wordt aangeboden bij bijvoorbeeld HEMA, Praxis, Jumbo, Groenendijk 
Bedrijfskleding. Het zijn praktijklessen op locatie, onder leiding van personeel van 
school.  

Na een goed doorlopen Voorbereiding Op Stage kunnen de leerlingen hun interesse 
/ passie verder onderzoeken in de vorm van een passiestage.  

Een passiestage is een oriënterende of snuffelstage die aansluit bij de belangstelling 
van de leerling. Dit leren in de echte wereld bevordert de intrinsieke motivatie voor 
het schoolse leren. 

Wanneer de leerlingen hebben ontdekt wat ze willen, gaan ze bekijken wat er nodig 
is om dat te worden wat ze graag willen. De leerling kan dus ook ontdekken dat zijn / 
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haar droom(baan) onbereikbaar is of dat de kans op werk in dit beroep later wel erg 
klein is. Als dat het geval is zal de leerling zich moeten heroriënteren. Het is 
belangrijk dat de leerling in deze fase goed wordt begeleid. Misschien zijn er wel 
mogelijkheden die zich in dezelfde ‘sfeer’ bevinden, bijvoorbeeld in plaats van 
automonteur: autoschade hersteller, autopoetser of bandenmonteur.                    

▼ 

Fase 2: Inrichting en uitvoering maatwerktraject 

Stages in het 3e , 4e en 5e jaar: 15-16-17 jaar 

De leerlingen gaan een leerroute uitstippelen die past bij hun loopbaan- en 
uitstroomperspectief, ook wel ontwikkelingsperspectief genoemd (OPP).  De 
leerlingen gaan verder in een beroepsvoorbereidende stage van één, twee of drie 
dagen. Hierin kunnen ze hun vaardigheden laten zien en verder ontwikkelen. 

▼ 

Fase 3: Plaatsing op de arbeidsmarkt en / of vervolgonderwijs 

Toeleiding naar werk of uitstroomfase, vanaf ca. 17 jaar 

Het laatste schooljaar staat in het teken van het zoeken naar een baan. De stage in 
het laatste jaar noemen we daarom een plaatsingsstage. Werken met een 
arbeidsovereenkomst is mogelijk als de leerling nog op school zit. 

Een ander mogelijk uitstroomprofiel is het toeleiden naar werk in combinatie met een 
vervolgopleiding; de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) aan een ROC.  

Voor een deel van de leerlingen zal een voortgezette scholing het beste traject 
vormen; de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) aan een ROC. De stage in het 
laatste schooljaar noemen we dan geen plaatsingsstage maar een 
beroepsvoorbereidende stage.  

▼ 

Fase 4: Duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt en / of vervolgonderwijs 

Nazorg: 18-20 jaar 

De leerlingen stromen na het doorlopen van het Futura College uit naar:                                                
-regulier werk (al dan niet met ondersteuning vanuit een Indicatie banenafspraak) 
eventueel gecombineerd met een vervolgopleiding (BBL),                                                                                                                          
-vervolgonderwijs (BOL),                                                                                                       
-beschut werk of                                                                                                                                        
-dagbesteding.                                                                                                                                       
Na het verlaten van de school, houden we nog twee jaar ‘de vinger aan de pols’. Dit 
gebeurt door de advisor die de leerling de laatste jaren heeft begeleid. 
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Nadere uitwerking van LOB 

 

LOB 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) gaat over doelgericht met de leerling 
toewerken naar een bewuste keuze voor een loopbaan. LOB is gericht op het 
ontwikkelen van vijf loopbaancompetenties, nodig om als zelfstandig burger bewuste 
keuzes te kunnen maken voor en in je loopbaan. Deze competenties zijn: 

-Kwaliteitsreflectie:      Wie ben ik, wat kan ik? 

           -Motievenreflectie:         Wat wil ik, wat drijft mij? 

           -Werkexploiratie:            Welk soort werk past bij mij? 

           -Loopbaansturing:          Wat wil ik worden? 

           -Netwerken:                   Wie kan mij daarbij helpen? 

Sommige leerlingen weten al vroeg wat ze willen worden, maar er zijn ook leerlingen 
die dat niet kunnen aangeven. Omdat leerlingen pas iets kunnen kiezen als ze iets 
kennen, is het belangrijk dat ze zich op de diverse beroepsmogelijkheden in de 
samenleving gaan oriënteren.  

Het is belangrijk dat ze hierbij door de advisor (tevens stagebegeleider), 
praktijkopleider en ouders worden ondersteund en gestuurd.  

De weerslag van deze ‘ontdekkingstocht’ is te vinden in het portfolio van de leerling. 
Vanaf het schooljaar 2021-2022 dient elke school voor praktijkonderwijs een diploma 
af te geven aan leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Dit diploma is 
gekoppeld aan een portfolio. 

De advisor begeleidt de leerlingen van zijn advisory vanaf het 1e jaar tijdens het 
gehele LOB traject: bedrijfsbezoeken, interviews, passiestages, 
beroepsvoorbereidende stage tot en met toeleiding naar werk en nazorg. Deze 
begeleiding is in het praktijkonderwijs een ingeburgerd fenomeen. 

Wat is het verschil tussen coaching en LOB? Coaching richt zich met name op de 
korte termijn (het plannen, werken aan, evalueren en bijstellen van de leerdoelen) en 
richt LOB zich met name op de lange termijn (de loopbaanontwikkeling en het 
ontdekken van de eigen kwaliteiten en motieven).  

Bij de uitwerking van LOB in de eigen school kan voor verschillende modellen 
gekozen worden, bijvoorbeeld:  
1. LOB wordt als vak op het rooster aangeboden met eventueel een methode als 
onderlegger.  
2. LOB wordt projectmatig aangeboden tijdens een of meer schoolperiodes binnen 
één of meerdere vakken.  
3. LOB wordt als onderdeel aangeboden binnen enkele vakken, bv. de 
praktijkvakken en de stage.  
4. LOB is een integrale begeleidingsmethodiek binnen alle vakken.  
In dit overzicht neemt de mate van complexiteit toe van model 1 naar 4. Ook andere 
modellen zijn denkbaar. 
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De keuze is afhankelijk van: de visie op onderwijs in de school, de vertaalslag van 
de visie naar de ambitie (schoolplan en jaarplan) en de vaardigheden van het 
team/de individuele docent.  
Aan het Futura College wordt voor LOB (nog) geen methode gebruikt omdat we 
vinden dat veel activiteiten rondom LOB al worden aangeboden in het kader van 
arbeidstoeleiding. 
Een essentieel onderdeel van LOB is praktische sectororiëntatie. Dat wil zeggen dat 
leerlingen al vanaf de onderbouw kennis maken met de diverse uitstroomrichtingen 
(bedrijfsbezoeken, gastsprekers etc.) en daarbij actief exploreren en reflecteren op 
hun kwaliteiten en motieven. Ook is het van belang dat de collega’s zelf op de 
hoogte zijn van de diverse branche-opleidingen, uitstroommogelijkheden en welke 
vaardigheden hierbij van belang zijn. Hier is nog winst te behalen.  

 

Aspecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) worden hieronder 
uitgewerkt aan de hand van onderstaande ‘sleutelwoorden’ 

 

Ontdekdag 

Nog vóór de leerlingen zijn ingeschreven worden de leerlingen van de ‘toeleverende’ 
scholen middels een ontdekdag in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met 
het Futura College. Ook de techniekvakken worden gepresenteerd. 

 

Portfolio 

In het portfolio van de leerling staat te lezen: 

Een Portfolio is een map waarin je allerlei persoonlijke gegevens opbergt. 
Met een Portfolio krijg je een goed overzicht van wie je bent, wat je kan en wat je 
geleerd hebt. Alle onderwerpen van je studie en je stage staan erin. Je laat er mee 
zien wat je geleerd hebt, hoe je gedrag zich ontwikkeld heeft en welke vooruitgang je 
geboekt hebt, in de klas en op je stage. 
 
Inhoudsopgave van het portfolio 
Tabblad 1  Algemeen deel 

⚫ Persoonsgegevens 
⚫ Uitstroom 
⚫ Laatste Leerdoelen 

Tabblad 2 
⚫ Rapporten 
⚫ Ontwikkelplannen 

Tabblad 3  Nederlands 
⚫ Boekverslagen 
⚫ Bewijs van vooruitgang in Nederlands 

Tabblad 4  Rekenen 
⚫ Bewijsmateriaal van vooruitgang 

Tabblad 5  Projecten 
Tabblad 6  Loopbaan & Burgerschap 

⚫ Keuze Opdrachten  
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Tabblad 7  Stage 
⚫ Stage-opdrachten 
⚫ Stageverslagen 
⚫ Stagebeoordelingen 

Tabblad 8    Trots op 
Tabblad 9      Certificaten en diploma’s 
Tabblad 10    CV  
Tabblad 11 Sociale vaardigheden  
Tabblad 12    Domein Wonen 
Tabblad 13    Domein Vrije tijd 
 
In al deze delen bewaar je al je certificaten voor behaalde toetsen, al je nagekeken 
opdrachten en alle gespreksverslagen met je begeleiders.  
Je bent zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van je portfolio. Dat wil niet 
zeggen dat je het allemaal alleen moet uitzoeken. Je wordt geholpen door je advisor, 
docenten en de stagebegeleiders.  
 

Basisvaardigheden  

In fase 1 worden basisvaardigheden aangeleerd die later in de echte wereld van 
groot belang zijn. Denk daarbij aan: op tijd komen, werkhouding, 
doorzettingsvermogen, omgaan met kritiek en advies, omgang met collega’s, 
zelfstandigheid. We noemen dit algemene werknemersvaardigheden. Sociale 
vaardigheden zijn daar een belangrijk onderdeel van.  

Deze vaardigheden worden vanaf de eerste schaduwdag in beeld gebracht door de 
praktijkopleider een beoordeling te laten invullen. Deze beoordeling wordt door de 
praktijkopleider met de leerling besproken.   

Dit gebeurt ook bij VOS, passiestage en de beroepsvoorbereidende stage. De 
leerling neemt naderhand de scores van de stagebeoordeling over in Presentis, 
waardoor ze ook in het rapport zichtbaar worden.  

Deze basisvaardigheden vormen een leerlijn.  

Basisvaardigheden omvatten meer dan de reeds genoemde algemene 
werknemersvaardigheden als op tijd kunnen komen, afspraken nakomen, een 
opdracht uitvoeren. Onder andere: 

-het gericht kunnen zoeken op internet naar relevante informatie 

-het voeren van een telefoongesprek 

-zichzelf presenteren (kleding, houding, handdruk, oogcontact etc.) 

-een gesprek kunnen voeren en een en ander over zichzelf vertellen, b.v. wat wil ik 
leren 

-het opstellen van vragen voor een interview 

-het hanteren van een routeplanner 

-een plattegrond kunnen lezen 

-klokkijken 
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-het zelfstandig reizen met openbaar vervoer 

-het schrijven van een mail of brief 

-het opstellen van een cv 

-het maken van een verslag 

 

Beroepsinteressetest 

De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die zich 
aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. De SIWIT geeft inzicht in 
beroepsinteresses. De beroepsinteresses die in de SIWIT worden onderzocht zijn 
gebaseerd op de beroepsmogelijkheden van deze doelgroep.  

https://www.stichtingsterkinwerk.nl/over-sterk-in-werk/producten-amp-
diensten/siwit/voor-wie-is-siwit  

Op het Futura is afgesproken dat m.i.v. het schooljaar 2019-2020 alle 3e jaars 
leerlingen de SIWIT beroepsinteressetest maken in het begin van het schooljaar. 

 

Excursies  

Tijdens fase 1 maken leerlingen kennis met leren in de echte wereld. Dit gebeurt in 
eerste instantie door middel van exposure. Dat wil zeggen dat een groep leerlingen 
meerdere keren per jaar samen met de advisor verkenningstochten maakt of een 
bedrijf gaat bezoeken. Op deze wijze komen ze in aanraking met de echte wereld en 
wordt hun wereldbeeld vergroot.  

 

Gastsprekers, presentaties etc.  

De echte wereld kan ook de school worden binnen gehaald. Bij een pick me up, een 
gezamenlijke opening, of tijdens lessen kunnen gastsprekers worden uitgenodigd. 
(Ouders, oud-leerlingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties etc.)  

  

Interviews  

Als de leerling weet waar zijn interesse ligt gaat hij proberen om een organisatie of 
een bedrijf te vinden die bij zijn interesse ligt om een informatief interview te regelen 
met iemand die daar werkt. Het is gewoon een kans om met een professional over 
zijn interesse te praten. Informatieve interviews helpen ook bij het zoeken van een 
schaduwdag en een mogelijke passiestage. Een vraaggesprek kan ook gehouden 
worden met oudere leerlingen, oud-leerlingen, stagegevers, vrienden, familie ….. 

 

Schaduwdag of meeloopdag 

Nadat de leerling een informatief interview heeft gehouden en zijn interesse verder 
heeft onderzocht, gaat hij zijn interesse verder ontdekken door het bezoeken van 
een werkplek. Dat kan de plek zijn waar het interview is gehouden maar het kan ook 
een andere plek zijn. Uit een schaduwdag kan later een stage voortvloeien. 

https://www.stichtingsterkinwerk.nl/over-sterk-in-werk/producten-amp-diensten/siwit/voor-wie-is-siwit
https://www.stichtingsterkinwerk.nl/over-sterk-in-werk/producten-amp-diensten/siwit/voor-wie-is-siwit
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Opdrachten en / of stageverslagen  

Het (wekelijkse) stageverslag in Presentis (Stage > Verslagen) is een moment van 
reflectie. De leerling maakt hierbij gebruik van de aantekeningen in het VOS- of 
stageboekje.  

 

Project maken over stagebedrijf of ervaringen   

Door middel van projecten proberen we helder te krijgen wat de interesses van de 
leerling zijn.  

Hij doet onderzoek naar wat hij er nu zo leuk aan vindt en of dat leuk blijft als hij er 
meer over weet. Die interesses werkt hij uit om te bekijken of dat richting kan geven 
aan wat hij later wil worden. In fase 1 gebeurt dit nog op een breed terrein.  

Een belangrijk onderdeel is dat de leerling ook kijkt naar de haalbaarheid en de 
kansen op de arbeidsmarkt.  

 

Presentaties  

Iedere leerling houdt 3 keer per jaar een presentatie en mag dan mensen uitnodigen 
die belangrijk zijn voor het leerproces. De leerling vertelt aan welke onderdelen hij 
gewerkt heeft, maar leert ook te reflecteren op zijn leerproces; vragen als “Wat ging 
er goed?” en “Waar moet je nog meer aan werken?” komen hierin veelvuldig terug. 
Het proces is belangrijker dan het resultaat.  

 

Profielkeuze 

In het eerste en tweede leerjaar laten wij de leerlingen kennismaken met alle 
mogelijke opleidingen die wij aanbieden.  
Onze school biedt momenteel de volgende profielen aan: 

• Detailhandel / logistiek 
• Dienstverlening 
• Consumptief 
• Houttechniek / bouw breed 
• Metaaltechniek (en auto- fietstechniek) 
• Groen 

Na de brugklas oriënteren de leerlingen zich verder op de beroepsrichting die 
het beste bij hun past. De onderwijsinhoud van het tweede jaar is nog 
algemeen van aard. Alle vakken van de verschillende beroepsrichtingen 
worden in het tweede jaar aangeboden (in carrouselvorm) in de eerste drie 
periodes. In de laatste periode streven we ernaar de leerling in de delen bij de 
beroepsrichting naar voorkeur.  
Op basis van alle ervaringen die in de eerste jaren zijn opgedaan, is een leerling in 
het derde leerjaar in staat om samen met de ouders en de advisor een profielkeuze 
te bepalen. Tevens lopen de leerlingen voor één dag per week een oriënterende 
stage.  

 


