


In  2007 was de uitval binnen het MBO een hot 
item in de media. Leerlingen van het VMBO waren 
niet goed op de hoogte van de mogelijkheden en 
opleidingen op het MBO en wisten ook niet goed 
wat beroepen en werkvelden inhielden.
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DE OORSPRONG VAN 
VERBINDEND LEREN



St. Ursula heeft toen subsidie gekregen om binnen het LOB 
programma  het project “Verbindend Leren” op te zetten. LOB 
staat voor “ Loopbaan Oriëntatie Begeleiding”. Het doel van 
het project was leerlingen van het derde leerjaar kennis te la-
ten maken met de verschillende werkvelden en ze daardoor 
een bewustere keuze voor de sector en de vervolgopleiding 
laten maken.

We wilden met het project in het derde leerjaar de leerlingen 
laten kennis maken met het bedrijf. Een bedrijf, of instelling 
heeft een corebusiness, maar daarnaast ook een heleboel 
werkvelden. Bijvoorbeeld, in een ziekenhuis is er veel verple-
ging, maar je vindt hier ook een laboratorium, een logistieke 
afdeling, een receptie en een technische dienst. Het zelfde 
geldt voor een technisch bedrijf, naast een hoop technische 
afdelingen heeft men hier ook een salesafdeling, een engi-
neering afdeling, een receptie en meestal ook wel een admini-
stratie. Doel van het project was dan ook om leerlingen via 
DOEN-activiteiten binnen het bedrijf kennis te laten maken 
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met verschillende werkvelden.  Na afloop werden door middel van presentaties de indrukken van de 
ochtend verwerkt en maken de leerlingen een reflectieverslag.

In september 2007 hebben we een pilot gestart met  een derde klas VMBO T . De zorginstelling voor 
verstandelijk gehandicapten St. Anna was enthousiast over het project en wilde de samenwerking aan 
gaan. De leerlingen van de derde klas hebben die dag bij St. Anna 4 verschillende werkvelden gezien, 
binnen een instelling waar ze normaal nooit kwamen. Die middag werden de ervaringen verwerkt en 
werd er gereflecteerd. De leerlingen waren allemaal enthousiast. Ze hadden dingen gezien die ze leuk 
vonden en ze hadden ook dingen gezien die ze helemaal niet leuk vonden. Gevolg was wel dat de 
leerlingen actiever met LOB aan de slag gingen en op zoek gingen naar meeloopdagen om eens een 
dagje mee te lopen met een beroepsbeoefenaar van een beroep wat hun leuk leek.

Na het succes van de pilot is het project sinds 2008 vast inge-
voerd op het derde leerjaar van VMBO T3. In 2012 hebben 

we het project uitgebreid naar leerjaar 2 d.m.v. een 
sector oriëntatie met medewerking van het MBO 

en in 2013 is het project uitgebreid naar het 4de 
leerjaar, d.m.v. een snuffelstage.
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Bij verbindend leren gaat het om het tot stand brengen van de verbinding tussen binnen- en

buitenschools leren. Door leerlingen kennis te laten maken met concrete werksituaties kunnen ze 
schoolse theorie in de praktijk zien / horen / voelen, met andere woorden: ervaringsgericht.

Leerlingen op het VMBO kiezen in het 3de leerjaar voor een sector. Ze kunnen kiezen uit de sector 
Economie, Groen, Zorg & Welzijn of Techniek. Leerlingen zijn in het 2de leerjaar als actief bezig met 
LOB maar voornamelijk uit een methode. 

Voor Verbindend Leren T2, hebben we contact gezocht met het MBO, in ons geval Gilde Roermond 
en Citaverde Roermond. Door de samenwerking met het MBO konden we de leerlingen 4 dagdelen 
aanbieden waarin ze kennis maakten met de verschillende sectoren. 
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Bij Gilde Economie maken de leerlingen o.a. kennis met financiële administratie, commercieel, detail-
handel, ICT  en  secretarieel. Basis van deze dag is dat leerlingen door middel van doe-activiteiten 
kennis maken met de verschillende onderdelen uit de sector Economie. Zodat ze na afloop een goed 
beeld hebben, wat de sector economie inhoud.

Bij Gilde Techniek maken de leer-
lingen kennis met de bouw en in-
frastructuur, de metaaltechniek, 
elektrotechniek en installatie tech-
niek. Door middel van doe-activitei-
ten maken ze kennis met de tech-
niek. Vanuit Gilde Techniek ligt 
hier een mooie kans om te laten 
zien dat techniek heel mooi is, en 
dat het niet persé te maken heeft 
met een blauwe overal en vieze 
handen.

Bij Gilde Zorg & Welzijn worden de leerlingen wegwijs 
gemaakt in de wereld van de zorg en de wereld van 
welzijn. Binnen de zorg verzorgen de leerlingen van 
het MBO workshops op het gebied van voeding, injec-
teren, bloeddruk meten, reanimatie  en blessures. De 
rol van de zorg komt hier heel sterk naar voren. De af-
deling welzijn verzorgt workshops op het gebied van 
communicatie, activiteitenbegeleiding en drama.  Zo 
wordt het verschil tussen zorg en welzijn heel duidelijk.
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Bij Citaverde maken de leerlingen kennis met de sector groen. 
Ook hier vinden er vooral doe-activiteiten plaats om leerlingen 
kennis te laten maken met de sector Groen. Bij Citaverde wor-
den workshops aangeboden over dierverzorging, interieur ont-
werp en bos en watermanagement. Daarnaast presenteert de 
afdeling SPORETO (sport, recreatie en Toerisme) ook binnen 
Citaverde. 

Alle leerlingen bezoeken alle sectoren. Dit gebeurt op 4 dagde-
len  in de maanden maart en april. Op de Mbo’s worden de 
leerlingen in groepen verdeeld en zien ze verschillende aspec-
ten van de desbetreffende sector. Na afloop wordt er in de 
mentor les geëvalueerd en maken de leerlingen een presenta-
tie over wat ze het leukste vonden en waarom ze dit het leuk-

ste vonden. Dit is het start document voor  Verbindend leren VMBO T3. 
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Nadat de leerlingen in leerjaar 2 
kennis hebben gemaakt met de 
verschillende sectoren gaan de 
leerlingen in het 3de leerjaar op be-
zoek bij een bedrijf of een instel-
ling. We hebben hier de samenwer-
king gezocht met verschillende be-
drijven en instellingen uit de regio.

Sinds de start van het project in 
2008 hebben Nunhems  (Haelen), 
Hornerheide (Horn), van Aarsen 
(Panheel), Thielco (Reuver), Smur-
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fit Kappa (Roermond), St. Anna (Heel) en het Laurentiusziekenhuis (Roermond) hun deuren openge-
zet voor onze leerlingen.

Leerlingen maken vooraf een keuze voor een bedrijf of een zorginstel-
ling omdat de afgelopen jaren gebleken is dat leerlingen nog niet weten 
wat ze willen maar wel of ze iets in de zorg willen of dat ze iets binnen 
een bedrijf willen doen. Op deze manier maken bedrijven kennis met 
gemotiveerde leerlingen en blijven ze ons project steunen. 

De leerlingen van het 3de leerjaar gaan in de ochtend op bezoek 
bij het bedrijf en maken daar kennis met verschillende werkvelden. 
De invulling van de kennismaking verschilt per bedrijf/instelling om-

dat ze dit zelf inrichten. Tijdens de evaluaties van de afgelopen edi-
ties kwam naar voren dat leerlingen het fijn vinden, en meer leren, als ze ook iets mogen doen binnen 
de kennis making met het werkveld. De bedrijven en instellingen hebben dit goed opgepakt en work-
shops ontwikkeld binnen het werkveld en passend bij het bedrijf.
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’s Middags gaan de leerlingen aan de slag met het 
verwerken van de informatie die ze die ochtend gekre-
gen en ervaren hebben. Er ontstaan gesprekken tus-
sen de leerlingen over wat ze gezien hebben en wat 
ze leuk vonden en niet leuk vonden. De ervaringen 
van de leerlingen worden verwerkt in een muurkrant 
die in de school komt op te hangen.

Ervaring leert dat de leerlingen n.a.v. dit project in het begin van het derde leerjaar een start ervaren 
voor hun LOB-activiteiten in de rest van het schooljaar. Ze worden meteen met de neus op de feiten 
gedrukt dat ze moeten kiezen en dat ze daar goed onderzoek naar moeten doen.

Verbindend Leren 2013
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In het VMBO-project Verbindend Leren hebben 4de jaars leerlingen al twee keer een centrale dag ge-
had waarin ze zich konden oriënteren op opleidingen en beroepen. In de tweede klas met de diverse 
sectoren binnen het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en in de derde klas maakten ze kennis met 
verschillende werkvelden binnen een bedrijf of instelling. In het examenjaar gaan ze definitief kiezen 
voor een vervolgopleiding en dus is dit een zeer belangrijk jaar!

In oktober van het schooljaar 2013-2014 hebben 23 gemotiveerde leerlingen meegedaan aan de pilot 
Verbindend Leren T4, de snuffelstage. De leerlingen hebben in de 3de een motivatiebrief moeten 
schrijven en zijn uiteindelijk uitgekozen om een week op stage te gaan om te ontdekken of ze echt wel 
de juiste keuze aan het maken zijn.  In de 4de gaan ze 4 dagen op stage bij een bedrijf wat ze zelf ge-
zocht hebben en de 5de dag in de week komen ze terug naar school om de ervaringen te delen.

4
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Het doel van de stage is om de leerlingen de dagelijkse praktijk van een beroep te laten ervaren en ze 
te inspireren om tot een zo goed mogelijke keuze te komen voor hun vervolgopleiding te komen.

De leerlingen die in begin november op stage zijn geweest waren allemaal erg enthousiast. Ze heb-
ben er veel van geleerd. Sommigen wisten nu zeker dat ze de goede keuze gemaakt hadden, ande-
ren hadden gemerkt dat ze hun keuze moesten bijstellen. Hun stage was niet wat ze ervan verwacht 
hadden. Ook dat is niet erg. Het gaat erom dat leerlingen door ervaring ontdekken wat er bij hun past 
en wat er niet bij hun past.

Aan het eind van de stage ontvangen ze een certificaat dat ze in hun eigen LOB dossier kunnen stop-
pen. Dit kan van waarde zijn bij de overstap naar een vervolgopleiding. 
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Als je, met name de 2de klassers en 3de klassers van te voren vertelt dat we een ochtend en/of een 
middag op bezoek gaan bij een bedrijf of een MBO, is de eerste reactie “bleh”. Ervaring leert ondertus-
sen dat leerlingen de Verbindend Leren dag op VMBO T3 en de 4 dagdelen op VMBO T2 als een 
mooie aanvulling zien op hun keuze proces.

5

ERVARINGEN LEERLINGEN
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Ze zijn enthousiast tot op het laatste moment en alhoewel er soms wordt geklaagd (“zijn we pas om 
half klaar”) blijven alle leerlingen en docenten enthousiast tot aan de laatste workshop. Leerlingen van 
de 2de klas kunnen al heel goed aangeven wat ze leuk vinden en wat hun minder aanspreekt. 

Enkele uitspraken van leerlingen:

• “pfff, ik wist niet dat je bij Economie zoveel achter de computer moest zitten”

• “ik weet zeker dat ik de zorg in wil, die babietjes zijn zo leuk”

• “ik wist niet dat dit allemaal techniek was”

• “ik vond het wel interessant, maar de sector groen is niets voor mij” 

Leerlingen van de 3de klassen mogen een voorkeur uitspreken naar een bedrijf of instelling waar ze 
op bezoek willen. In de middag wordt er geëvalueerd en gewerkt aan de muurkranten gewerkt. De 
dag is erg vermoeiend en lang, maar leerlingen werken enthousiast aan hun presentaties.

Enkele uitspraken van leerlingen:

• “Het heeft mij goed geholpen om een beeld te krijgen hoe het nu zit in een technisch bedrijf en dat ik 
toch heb gezien dat er niet alleen praktisch wordt gewerkt“

• “Techniek vond ik het leukste: want ik vind het leuk om wat te repareren of nieuw te maken“

• “Ik vond de zware constructie het leukste omdat ik het toch wel vet vond en er een heel andere kijk 
op heb gekregen“

• “Ik vond geen werkveld interessant, omdat ik me dit zelf niet zie doen in de toekomst. Het was heel 
interessant maar niks voor mij“

• “Ik vond de activiteiten het leukste, omdat je zag hoe blij de verstandelijk beperkte mensen waren al 
met de kleinste dingen“

• “Ik vond de verpleging het leukste omdat ik me daar het meest in terug zag. het omgaan met men-
sen en mensen helpen“
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De stage op T4 was dit jaar nieuw. Naast het feit dat de leerlingen op stage gingen bij een zelf gezoch-
te stageplek, kwamen ze ook voor het eerste in aanraking met het “echte werken”.

Enkele uitspraken van leerlingen:

• “Ik weet nu dat ik wat met kleine kinderen wil doen en niet met grotere kinderen”

• “Ik weet nu dat ik niet op de peuterspeelzaal wil werken maar wel met kinderen“

• “Deze week was zo leerzaam! Door de stage weet je echt hoe het werk nou echt is“

• “ik weet zeker dat ik iets in de transport en logistiek wil gaan doen“

• “ik heb veel aan de stage gehad, ik weet nu wat ik niet wil, het was gezellig, maar niet mijn ding“ 

•  “ik raad iedereen aan op stage te gaan. Je hebt er altijd wat aan Als je denk dit is het heb je een be-
vestiging en als je denkt dit wordt hem niet kun je je opleiding nog altijd veranderen“
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Met het project “Verbindend Leren” hebben we als St. Ursula een mooie samenwerking opgezet tus-
sen het MBO, het bedrijfsleven en het VMBO binnen St. Ursula. Dit project kan niet voortbestaan zon-
der de  medewerking van de diverse MBO’s en de verschillende bedrijven en instelingen die meedoen 
aan dit project. Het is fijn om te zien dat leerlingen zo enthousiast zijn over Verbindend Leren en door 
de ervaring aan het leren zijn.

Verbindend Leren is een uniek project wat ontstaan is vanuit een probleem op de MBO’s (de hoge uit-
val cijfers) en binnen St. Ursula is uitgegroeid tot een mooi LOB project. 

Of het oorspronkelijke doel, de uitval op het MBO terugdringen, ook gehaald wordt, hebben we nog 
niet kunnen meten. Wat we wel merken is dat het merendeel van de leerlingen veel actiever en bewus-
ter met hun keuzeproces bezig zijn, waardoor ze dus beter nadenken over hun keuze voor het vervolg 
onderwijs. 
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