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Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind 

Op de vmbo-afdeling van het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Peel en Maas zijn ouders actief 

betrokken bij de oriëntatie van hun kinderen op een loopbaan (LOB) omdat de drempel laag is. Ouders zoeken 

onder andere samen met hun kind actief in hun eigen netwerk naar inspirerende oriëntatiemogelijkheden voor 

hun kind en bemiddelen vervolgens. De school organiseerde in 2011 voor de eerste keer 

loopbaanoriëntatiedagen voor de brugklas, waaraan 150 brugklasleerlingen actief en enthousiast deelnamen.   

 

 

Vernieuwende elementen 

1. De school doet aan actieve loopbaanorientatie- en begeleiding (LOB) omdat leerlingen moeite hebben met 

het vormen van een realistisch beroepsbeeld en daardoor niet tot een gefundeerde keuze voor een 

beroepsopleiding kunnen komen. Een belangrijk element daarin vormen de loopbaanoriëntatiedagen in de 

brugklas. Ouders hebben daarin een belangrijke taak.  

 

Loopbaanoriëntatiedagen in de brugklas 

Leerlingen zijn elke dag bezig met het verwerven van kennis en vaardigheden. Het onderwijsleerproces is gericht 

op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt en/of maatschappelijke participatie. Het Bouwens is daarom 

in het schooljaar 2011/2012 in leerjaar 1 gestart met loopbaanoriëntatiedagen. In dit proces spelen ouders een 

belangrijke rol. Door in gesprek te gaan met hun eigen kind over zijn/haar kwaliteiten en interesses wordt het 

toekomstperspectief voor de leerling helderder. Belangrijk om loopbaanvragen te verhelderen zijn ervaringen. 

Ondanks de jonge leeftijd van de leerling doet hij/zij ervaringen op: thuis, tijdens praktijklessen, in het voetbalteam 

of tijdens stages. 

 

De leerling zoekt met hulp van zijn/haar ouders gedurende de oriëntatiedagen twee personen uit de familie- of 

kennissenkring, wier beroep of functie hem/haar erg aanspreekt. Vervolgens wordt er, met goedkeuring van de 

stageorganisatie, een afspraak gemaakt voor de oriëntatiedag. De oriëntatiedag wordt voorbereid door het 

formuleren van vragen die de leerling heeft aan de beroepsbeoefenaar of de organisatie. De dag dat de 

oriëntatiedag plaatsvindt, loopt de leerling letterlijk mee met de beroepsbeoefenaar. Hij/zij maakt hiervan een 

verslag. Dit verslag is aanleiding voor de mentor en ouders om door te praten over deze ervaring. De leerling kan 

reflecteren en zo verwoorden wat hem/haar wel of niet aansprak in dit beroep of bij deze organisatie. 

 

2. De school vindt het haar taak leerlingen toe te rusten op het zelf sturen van hun loopbaan. Hun 

beroepstoekomst valt immers moeilijk te voorspellen. De tijd van een ´baan voor het leven´ (employment) is 

veranderd in ´Employability´ (als werknemer aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt). 
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Loopbaanbegeleiding heeft daarom een belangrijke plek in de school gekregen en wordt beschouwd als een 

proces dat gedurende de hele (levens)loopbaan blijft bestaan.  

3. De school zoekt naar mogelijkheden om de tevredenheid van ouders en leerlingen rond LOB te kunnen 

peilen. Er wordt gedacht aan het opzetten van ouderpanels. 

 

 

TIPS EN TOPS 

a. Vanwege de concreetheid, de laagdrempeligheid en de overzichtelijkheid van de activiteit in één dag zien 

ouders heel gemakkelijk mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan de vormgeving van de 

oriëntatiedagen. Veel ouders doen daarom meteen enthousiast mee. 

 

Rol van de ouders 

De mentor van de leerlingen speelt de belangrijkste rol in de afstemming met de ouders over de invulling van de 

oriëntatiedagen. De communicatie verloopt via een formele brief en info via de leerlingen en mail. Vragen van 

ouders worden via de mail beantwoord. Ouders zoeken samen met hun kind actief in hun eigen netwerk naar 

inspirerende oriëntatiemogelijkheden voor hun kind en bemiddelen in hun netwerk. Ouders ondersteunen ook 

door leerlingen naar oriëntatieadressen te rijden. Ouders ondersteunen en stimuleren hun kind op de 

oriëntatiedag zelf door het volgen van hun kind via sms’jes. Leerlingen, ouders en stagebegeleider vinden dat 

stimulerend. Ouders vinden 2 oriëntatiedagen, die wat dichter bij elkaar georganiseerd zijn, een duidelijke 

meerwaarde hebben vanwege het lerend effect op de leerlingen.  

 

Enkele reacties van ouders: 

´Ons kind wilde altijd al de techniek in. Wij dachten dat het ook wel belangrijk was dat hij in de oriëntatiedagen 

eens kennismaakte met andere mogelijkheden voor zijn toekomst. Daarom is hij naar de Belastingdienst geweest 

en heeft een dag meegedraaid met een kok. Heel wat anders, maar zijn beelden over wat hij wel en niet wil voor 

zijn toekomst worden daardoor scherper.´ 

 

´Een dag meedraaien geeft ook de mogelijkheid dat een kind meer te weten komt over het beroep in zijn breedte; 

d.w.z. niet alleen het vak zelf, maar ook wat het vak betekent voor je privéleven of voor samenwerken of dat je 

wel of niet in de buurt kunt werken.´ 

 

´Het is fijn dat de oriëntatiedagen er zijn voor onze kinderen, maar het is ook goed dat het overzichtelijke 

initiatieven zijn: niet te groot, laagdrempelig en veilig voor onze kinderen. De mensen uit ons netwerk nemen ons 

kind graag een dagje mee en laten trots hun werkomgeving zie.´ 

 

´Op deze manier kunnen wij op speelse en creatieve wijze onze ouderplicht vervullen en dat is nog eens leuk 

ook!´ 

 

´Door deze rol wordt er een beroep op me gedaan vanuit een andere betrokkenheid. Zo kan ik meedenken en 

mee ontwikkelen.´ 

 

Ten behoeve van het structureel verbeteren van het vervolg wordt er een speeddate bijeenkomst georganiseerd , 

waarbij gekeken wordt welke kwaliteiten van ouders benut kunnen worden voor LOB. De school zoekt verder 

naar structurele mogelijkheden om de tevredenheid van ouders en leerlingen rond LOB te peilen. Er wordt 

gedacht aan het opzetten van ouderpanels. 
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b. De mentor is degene die de dialoog met de leerling aangaat en de 1
e
 lijns-verantwoordelijkheid draagt voor 

de keuzebegeleiding. Docenten van zowel de beroepsgerichte als avo-vakken zullen hierbij aanvullend bezig 

zijn. Het decanaat is met specialistische kennis bereikbaar in de 2
e
 lijn en ondersteunt de activiteiten van de 

mentor. 

 

 

Kenmerken 

Het Bouwens van der Boijecollege (www.hetbouwens.nl) is een brede scholengemeenschap van vmbo tot en met 

gymnasium, gehuisvest op drie locaties. Alle drie de locaties kennen hun eigen leerlingen en hebben dus hun 

eigen karakter. Het Bouwens is dé vo-school voor de gemeente Peel en Maas. De school telt 2200 leerlingen en 

230 medewerkers. 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Visie 

Aan de basis van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding ligt de schoolvisie van het Bouwens. Daarin komen drie 

begrippen prominent naar voren. Het Bouwens ziet zichzelf als de schakel tussen het basisonderwijs en het 

middelbaar en hoger onderwijs (ketenfunctie) en staat daarom voor een doorlopende leerlijn. In het verlengde 

daarvan ligt de nadruk op talentontwikkeling: ieders talent wordt aangesproken door een uitdagende 

leeromgeving. De school wil jongeren helpen eruit te halen wat er in zit. De komende jaren gaat de school de 

differentiatie van onderwijs verder vormgeven, zowel voor leerlingen die wat extra steun nodig hebben als 

leerlingen die excelleren. Maar misschien wel het belangrijkste begrip is duurzaamheid: ouders en het Bouwens 

hebben als gezamenlijk doel: een goede toekomst voor hun kinderen/leerlingen. Die toekomst vraagt om een 

duurzame ontwikkeling van de aarde, de samenleving en de regio. Dat betekent dat de school actief meedoet in 

de samenleving (bijvoorbeeld door de maatschappelijke stage), aandacht heeft voor elkaar en het milieu, maar 

ook door leerlingen voor te bereiden op een toekomst die bestendig is. Loopbaanbegeleiding wordt beschouwd 

als een proces dat gedurende hun hele (levens)loopbaan blijft bestaan en heeft daarom een belangrijke plek in de 

school gekregen. In de school moet dit proces een goede basis krijgen.  

 

Beleid 

De ouders hebben beleidsmatig geen invloed gehad op de opname van oriëntatiedagen in het LOB-programma 

van de brugklassers. Dat was aan de school. Wel is de Ouderraad betrokken bij de opzet van oriëntatiedagen in 

het kader van LOB en zijn de ouders vooraf goed geïnformeerd middels een brief. Ouders waren enthousiast over 

het initiatief en hebben hun medewerking verleend. 

 

Het doel van LOB is dat de leerling zicht krijgt op zichzelf en op opleidingsmogelijkheden. Daarbij zijn 

praktijkervaringen een essentieel onderdeel van dit leerproces en vervolgens de reflectie daarop. De leerling leert 

nadenken over zijn eigen normen, waarden en de gewenste positie in de maatschappij (zelfconceptverheldering = 

betekenis geven aan levenservaringen). LOB is ook gericht op horizonverruiming: het inzichtelijk maken van de 

maatschappij en de wereld van arbeid en opleidingen. Het kiezen staat daarbij minder centraal, het gaat meer om 

bewustwording: “wat wil ik en waarom wil ik dit?” Uiteindelijk kan de leerling hierdoor de juiste competenties 

verwerven. Een en ander is visueel duidelijk gemaakt in onderstaand schema: 

http://www.hetbouwens.nl/
http://www.hetbouwens.nl/bijzonder-Bouwens/talentontwikkeling
http://www.hetbouwens.nl/bijzonder-Bouwens/maatschappelijke-stage
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Praktijk 

Voor een succesvolle loopbaanoriëntatie is het van belang dat leerlingen loopbaancompetenties ontwikkelen. 

Vragen die daarbij van belang zijn: Wat kan ik? Wat wil ik en waarom wil ik dat? Waar kan ik dat doen? Hoe doe 

ik dat? Wie kan mij daarbij helpen? De leeromgeving moet daarbij voldoen aan 3 kenmerken: 

- het onderwijs is praktijkgericht (zoveel mogelijk staan levensechte problemen centraal); 

- het is vraaggericht (leerlingen moeten reële keuzemogelijkheden hebben); 

- het is dialogisch (leerlingen moeten de kans krijgen een loopbaangerichte dialoog te voeren over hun ervaringen 

in het praktijkgerichte onderwijs). 

(Bron: F. Meijers, M. Kuijpers & J. Bakker, Over leerloopbanen en loopbaanleren, loopbaancompetenties in het (v)mbo, 2006) 

 

Samenwerking 

Met ketenpartners in de regio worden concrete afspraken gemaakt over de invulling en het vervolg van de LOB.  

Leerlingen maken een kort verslag van hun ervaringen, zoals blijkt uit dit voorbeeld. Ouders lezen en bespreken 

het verslag van hun kind over de oriëntatiedag met hun kind. De leerlingen bespreken het verslag met hun 

mentor. Een volgende stap is dat het gesprek plaatsvindt in de driehoek leerling-ouders-school. Deze verslagen 

worden opgenomen in het digitaal portfolio van de leerling. Het portfolio is een belangrijk onderdeel waarmee de 

leerling zijn leerloopbaan aantoont. Dit portfolio is voor de vmbo leerling met diploma de basis waarmee hij in het 

mbo of havo zijn loopbaan voortzet. Relaties die van groot belang zijn voor een goede uitvoering van LOB zijn 

dus o.a. ouders, bedrijven en instellingen en vervolgopleidingen. Alle 150 leerlingen hadden een stageplaats en 

alle 150 leerlingen hebben de oriëntatiedagen zéér positief geëvalueerd. Reden voor Het Bouwens om deze 

oriëntatieactiviteiten structureel op te nemen in het programma. 

 

Schoolprofiel 

Het Bouwens is een regioschool voor alle sectoren van voortgezet onderwijs: vmbo, havo, atheneum en 

gymnasium. Het Bouwens heeft drie locaties. In het Juniorcollege verzorgen zij onderwijs voor alle brugklassen, 2 

vmbo-gemengd/theoretisch, 2 en 3-havo, 2- en 3-vwo. In het vmbo college verzorgen zij onderwijs voor 2-, 3- en 

4-vmbo basisberoepsgericht, 2-, 3-, en 4-kaderbederoepsgericht en 3- en 4 vmbo-gemengd/theoretisch. De derde 

locatie is het Studiehuis. Hier verzorgen zij onderwijs voor 4- en 5-havo, 4-, 5- en 6-vwo. Alle drie de locaties 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=dacd24f1-2025-49a7-aca1-b652fec72f11
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hebben hun eigen leerlingen en dus ook een eigen karakter. Op de locatie De Panningen vinden de 

oriëntatiedagen plaats in het kader van LOB. 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevr. G. Kaelen, decaan vmbo. Zie voor contactgegevens de website van de school. 

 

 

(redactie november 2012) 


