Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn e.o. (STOA) en
regiovisie Loopbaan Ontwikkeling & Begeleiding (LOB)
Een handreiking voor decanen en (praktijk)docenten uit het VO binnen de Stedendriehoek

Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn (STO-A) e.o. en loopbaanleren volgens de regionale visie LOB
Stedendriehoek.
Beste collega,
Wij zijn Bart Wortelboer en Mirjam Bakker- de Winter, beiden decaan, lid van projectgroep LOB
regiovisie én werkzaam binnen de projecten van STO-A.
Met deze handreiking willen wij ‘tips en tools’ met je delen om activiteiten binnen STO-A en
techniekonderwijs binnen het VO te verbinden aan LOB. We hebben informatie en opdrachten
samengesteld die makkelijk zijn toe te passen binnen de verschillende activiteiten van STO-A en
techniekonderwijs binnen het VO.
Het gebruik van de loopbaancompetenties kan helpen om deze activiteiten nog krachtiger te maken.
Leerlingen maken kennis met verschillende technieken en bijbehorende beroepen. Om deze
ervaringen nog krachtiger te laten zijn is het goed dat leerlingen nadenken over vragen als ‘Past dit
bij mij’ en ‘Vind ik dit leuk, zou ik hier mijn werk van willen maken? Waarom
wel/niet?’(kwaliteitenreflectie). Door deze vragen te stellen oriënteren leerlingen zich niet alleen op
beroepen in de techniek maar ook op de vraag waarom het beroep wel of juist niet iets voor ze is.
Daarnaast is er binnen de regio Stedendriehoek (Apeldoorn/Deventer/Zutphen) in samenwerking
met de VO scholen en het ROC Aventus gewerkt aan het ontwikkelen van een regionale visie op
Loopbaan Ontwikkeling en Oriëntatie (LOB). In de visie worden de zogenoemde
loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers gebruikt.

Deze loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, loopbaansturing, motievenreflectie, netwerken,
werkexploratie) zijn nodig om regie te houden op loopbaanontwikkeling, te ontdekken wat bij
iemand past en voorbereid te zijn op de toekomst. Het is belangrijk dat LOB plaatsvindt op alle
momenten (en in alle situaties) waarop de toegevoegde waarde van eigen ervaringen ten aanzien
van het loopbaanproces te herkennen is, zowel binnen als buiten de school. Zo is er sprake van een
complete en krachtige loopbaanomgeving.
Het toepassen van de modellen ‘de 7 werelden van techniek’ en ‘bèta&techmentality’ zorgen ervoor
dat je leerlingen een zo breed mogelijk beeld krijgen van de sector techniek en dat opdrachten
aansluiten bij de beleving van de jongeren bij techniek (zo zijn er 5 typen van beleving).
We hopen dat de handreiking je gaat helpen bij het verbinden van de activiteiten binnen (én buiten)
STO-A en LOB, dat de opdrachten een breed beeld geven van techniek en bij zoveel mogelijke typen
aansluit.
Bart Wortelboer en Mirjam Bakker- de Winter, april 2021

Informatie over de modellen van de 7 werelden van techniek & bètatechmentality
Bij het opzetten van gerichte en krachtige LOB activiteiten bij techniek gerelateerde opdrachten
gaan we uit van de volgende modellen:
• De 7 werelden van techniek
• Bèta-techmentality
De 7 werelden van techniek geven een breed beeld over de sector, zie voor meer informatie:
https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/7-werelden-van-techniek/
Het Bèta&Techmentality model geeft inzicht in de verschillende typen jongeren en hun houding ten
aanzien van techniek. Zie voor meer informatie:
https://jet-net.nl/voortgezet-onderwijs/techniek-klas-halen/drijfveren-van-jongeren/
Heb je behoefte aan meer informatie?
Via de site van Jet-net/tech jet kan je heel makkelijk en snel een webinar volgen over deze 2
modellen. Kijk op de site via
https://jet-net.nl/techniek-de-klas-in-halen-vo/ voor actuele informatie en data voor webinars.
Tips en tools
In de map staan de volgende documenten die behulpzaam kunnen zijn om activiteiten van STO-A te
verbinden aan LOB:
• Placemat, met informatie over de wijze waarop techniek en technologie voor een bepaald
type zo interessant mogelijk kan worden gemaakt. Ook is hier de werving voor technische
profielen en opleidingen per type na te lezen.
• EHBTO (Eerste Hulp Bij Techniek Onderwijs), per LOB activiteit (informatie opzoeken,
bedrijfsbezoek, gastles, bezoek opleidingsmarkt) zijn hier bijpassende LOB opdrachten te
vinden. Per opdracht is aangegeven onder welke loopbaancompetenties dit valt. Deze
opdrachten kunnen goed ter inspiratie gebruikt worden en omgezet worden naar de situatie
op de betreffende school.
Suggesties hoe een vakles loopbaangericht te maken
• Zet LOB op een voetstuk bijvoorbeeld door het geven van een opdracht
Laat leerlingen bedenken of en hoe de lesdoelen overeenkomen met de
loopbaancompetentie waar hij/zij aan werkt.
- Kijkend naar de lesstof van deze les, welke ervaring verwacht je te hebben? (Kom hierop
terug tijdens de lesevaluatie en check of de verwachting is waargemaakt).
- Een deel van de les inrichten door de leerlingen samen te laten overleggen (duo’s of trio’s)
over de opbrengsten van de les en deze opbrengsten laten vastleggen in het LOBdossier/portfolio.
- Reflectieopdracht uitdelen waarin wordt gereflecteerd op de opgedane ervaringen tijdens
de les waar leerlingen meer over willen weten, of willen uitdiepen. Maak hierover een
notitie in het LOB-dossier/portfolio en een afspraak wanneer er op wordt teruggekomen.
- Onderzoek met welke beroepen deze lesstof te maken heeft en geef hierover een pitch.
- Laat leerlingen thuis mensen interviewen over een interessant onderdeel van de les.
• Stel loopbaangerichte vragen
- Wie kent iemand die hier (met de lesstof) veel vanaf weet? Wat kan je aan die persoon
vragen? Wat wil je exact weten? Welke beroepen passen bij dit onderwerp? En welke
opleidingen? Past het werken met deze lesstof bij jou? Leg eens uit hoe dat komt? Heb je al
ervaring met de stof die we behandelen? Hoe kan je de lesstof toepassen in je thuissituatie?
Wat kan je thuis doen om meer te weten te komen over dit onderwerp?

•
-

-

•

Zorg voor (t)huiswerkopdrachten, laat leerlingen:
een netwerk-peer interviewen over een onderwerp dat in de les is behandeld.
ouders uitnodigen om hun beroep te komen presenteren op een ouderavond of tijdens een
les.
het loopbaangesprek voorbereiden met ouders en dit vastleggen.
een onderwerp van de lesstof uitkiezen wat ze willen uitdiepen om later te presenteren. In
die presentatie komen dan de loopbaancompetenties voor (welke is dan afhankelijk van het
gekozen onderwerp).
een loopbaangericht interview voorbereiden en deze in de klas uitvoeren bij een
medeleerling.
een motivatiebrief schrijven gericht op een vacaturetekst die leerlingen zelf uitkiezen en
voer hier gesprekken over.
motiveren waarom ze kiezen voor: * een bepaalde stageplek; * een bepaald bedrijf om te
bezoeken; * een bezoek aan een vervolgopleiding; * een bepaald profiel
(onderbouwleerlingen); * een bepaalde studiekeuze (bovenbouw); * een ervaring om uit te
diepen.
Maak de activiteiten in je vakles loopbaangericht door:
- Beroepen, beroepscompetenties en bedrijven te (laten) koppelen aan de lesstof die je
aanbiedt;
- Een poster met loopbaancompetenties op te hangen en hier doorgaans aan te refereren
- Veel met leerlingen te praten over beroepen en vervolgopleidingen
- Leerlingen samen laten reflecteren op gedrag, gekoppeld aan opleidings- en beroepsbeeld.

Richtlijnen die de leerlingen helpen in het ontwikkelen van de competenties van LOB:
1.
Bedrijfsbezoeken
2.
Loopbaangesprekken
3.
Keuzebegeleiding voor de keuzevakken met loopbaangesprekken
4.
Stages en snuffelstages
5.
Bezoeken aan vervolgonderwijs
6.
Gastlessen vanuit en op het vervolgonderwijs
7.
Gastlessen door bedrijven
8.
Bij twijfel beroepskeuzetest in samenspraak met de decaan
9.
Verslaglegging van LOB-activiteiten in (digitaal) portfolio

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie

Netwerken

5. Waar ga je speciaal op letten als je informatie
over dit bedrijf zoekt?
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6. Hoe kun je met dit bedrijf in contact komen?
Wie zou je daarbij kunnen helpen?
3.	Wat doet of maakt het bedrijf? Waar worden
de producten of diensten voor gebruikt?
Door wie?
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2.	Heb je al eerder iets over dit bedrijf gehoord of
gelezen? Zo ja, waar en wanneer? Wat zou je
over dit bedrijf willen weten?
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1.	Over welk bedrijf wil je informatie opzoeken?
Waarom? Waar of hoe kun je deze informatie
vinden?
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De vragen zijn bedoeld ter inspiratie, waarbij jij zelf het gesprek
stuurt en doorvraagt, afhankelijk van het niveau van de leerling
en het leerdoel. De resultaten kunnen in het loopbaandossier
opgenomen worden.

tie
flec
nre
ti e
e
ik?
an
tk

ka n
Wa a r e n?
o
i k d at d

Werkexp

Wat weten jouw leerlingen over werken in de techniek? Door aan
verschillende beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen en op
onderzoek uit te gaan vormen leerlingen zich een beeld. Met techniek
als interessante - maar zeker niet enige - optie. Met behulp van deze
vragen kun je het gesprek voeren vóór, tijdens en na een activiteit.
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Informatie verzamelen

Uitvoering

Reflectie

1. Welke indruk maakt het bedrijf als je de informatie die je gevonden hebt, bekijkt? Noem
drie dingen die je opvallen.

1. Waar werd je blij of enthousiast van toen je
over dit bedrijf las en waarvan juist niet? Hoe
kwam dat?

2. Wat doet het bedrijf? Welke producten maakt
het? Vind je meer activiteiten van het bedrijf
of de producten die het bedrijf maakt dan je
vooraf had gedacht te vinden?

2.	Welke informatie die je hebt gelezen vind jij
interessant? Wat maakt dat je dat interessant
vindt?

3. Hoe zien de foto’s eruit? Ken je de spullen of
apparaten die op de foto’s staan? Waar worden ze voor gebruikt?

3. Wat kun je doen met het product dat wordt
gemaakt door dit bedrijf? Spreekt dat je aan?
Waarom wel of juist niet?

4.	Wat doen de mensen op de foto’s? Werken ze
met hun handen of bedenken ze iets? Hoe zijn
ze gekleed?

4. Hoe zou je het vinden om bij dit bedrijf op
bezoek te gaan of om er te werken? Waarom?

5. Staan er vacatures op de website? Wat vind je
interessant aan de vacatures?

5. Op welke afdeling van dit bedrijf zou jij willen
werken? Welke dingen wil je dan doen en wat
wil je leren? En waar zou je je dan vooral mee
bezig willen houden?

6. Welke dingen zie je die je leuk lijken om te
doen of waar je meer over te weten zou willen
komen? En waarom vind je juist die dingen
leuk of interessant?

6. Wat wil je nog meer over dit bedrijf weten?
Hoe kun je daar achter komen?

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie

Netwerken

1. 	Waar ben jij goed in? Wat doe je graag in je
vrije tijd? Van welke dingen word jij heel erg
enthousiast?

4. 	Welke drie dingen lijken je leuk aan de
beroepen die je hebt genoemd. Welke drie
dingen lijken je minder leuk?

2. 	We gaan naar bedrijf X. Wat wil jij weten over
dit bedrijf? Hoe ga je dit uitzoeken?

5. 	Hoe ga je bij dit bedrijf onderzoeken of er
werkzaamheden zijn die je misschien leuk
vindt en waar jij goed in bent? Wat zou je
willen leren?

6. 	Met wie binnen dit bedrijf wil je praten?
Waarom? Hoe regel je dat en welke vragen
ga je stellen?
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Voorbereiding

3. 	Noem drie beroepen die je bij dit bedrijf denkt
tegen te komen. Wat zou je goed moeten
kunnen om deze beroepen uit te kunnen
oefenen? Hoe zou je dat kunnen leren, denk je?
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De vragen zijn bedoeld ter inspiratie waarbij jij het gesprek stuurt en
doorvraagt, afhankelijk van het niveau van de leerling en het leerdoel.
Resultaten kunnen opgenomen worden in het loopbaandossier.
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Wat weten jouw leerlingen over werken in de techniek? Door
bedrijfsbezoeken vormen leerlingen zich een beeld en onderzoeken
zij wat er bij hen past. Met techniek als interessante - maar zeker niet
enige - optie. Met behulp van deze vragen kun je het gesprek voeren
vóór, tijdens en na een activiteit.
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Bedrijfsbezoek

Uitvoering

Reflectie

1. 	 Hoe is de sfeer onder de mensen die in het
bedrijf werken? Hoe gaan ze met elkaar om?
Noem drie dingen die je opvallen.

1. 	 Hoe voelde je je in dit bedrijf? Wat maakte dat
je je zo voelde?

2. 	Hoe zien de ruimtes in het bedrijf eruit?
Beschrijf de ruimte waar je nu bent. Noem
drie kenmerken, bijvoorbeeld opgeruimd of
rommelig, schoon of vies, licht of donker, ruim
of krap.

2. 	Welke dingen heb je gezien of gedaan die goed
gingen, waar je enthousiast van werd, die je
leuk vond? Hoe ging dat?

3. 	Welke dingen heb je gezien of gedaan die niet
zo goed gingen of die je minder leuk vond? Wat
heb je ontdekt over jezelf?
3. 	Ken je de spullen of apparaten die er staan?
Waar worden ze voor gebruikt? Vraag het na.

4. 	Wat doen de mensen die je ziet? Maken zij een
onderdeel van een product? Welk onderdeel?

5. 	Welke dingen zie je die je leuk lijken om te
doen?

6. 	Welke dingen doe je zelf tijdens het bezoek?
Hoe gaat dat? Wat kan je goed? Wat vind je
leuk?

4. 	Vóór dit bezoek heb je verteld waar je goed in
bent en waar je enthousiast van wordt. Heb je
daar iets aan gehad? En zo ja, wat dan?

5. 	Welke werkzaamheden in dit bedrijf zou jij
willen doen? Waarom? Hoe zou je daar kunnen
komen?

6. 	Heb je vragen aan iemand gesteld? Hoe voelde
je je daarna? Hoe kwam dat?

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie
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Netwerken

4. Wat moet hij of zij goed kunnen, denk je?

5. 	Zijn er nog andere dingen die je kunt doen als
je daar goed in bent?
2. Welke functie heeft de gastspreker? Bedenk
drie activiteiten die passen bij iemand met
deze functie. Je mag dit ook opzoeken.
6. 	Bedenk drie dingen die je wilt weten van deze
persoon.
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1. 	 Bij welk bedrijf werkt de gastspreker? Wat doet
dit bedrijf? Heb je de website bezocht?

3.	Wat lijkt jou leuk of juist moeilijk aan het werk
dat deze persoon doet?
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De vragen zijn bedoeld ter inspiratie waarbij jij het gesprek stuurt en
doorvraagt, afhankelijk van het niveau van de leerling en het leerdoel.
Resultaten kunnen opgenomen worden in het loopbaandossier.
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Wat weten jouw leerlingen over werken in de techniek? Door
gastlessen vormen leerlingen zich een beeld en onderzoeken zij wat
er bij hen past. Met techniek als interessante - maar zeker niet enige
- optie. Met behulp van deze vragen kun je het gesprek voeren vóór,
tijdens en na een activiteit.
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Gastles

Uitvoering

Reflectie

1. Hoe heeft de gastspreker deze baan gekregen?

1. Welke dingen die voor jou belangrijk zijn heb je
gehoord?

2.	Wat voor opleiding moet je volgen om dit
beroep te kunnen doen?

2. Welke dingen die de gastspreker doet zou jij
later ook goed willen kunnen? Wat kan je doen
om dat te leren?

3.	Wat moet je echt goed kunnen om dit beroep
uit te kunnen oefenen?
3. Wat zou jij doen als je de keuzes zou moeten
maken die de gastspreker moet maken?
Waarom?
4. Hoe ziet een gewone werkdag er voor hem of
haar uit?

5. Met welke mensen heeft de gastspreker te
maken? Waar en wanneer komt hij of zij hen
tegen?

6. Wat vindt hij of zij moeilijk aan het werk? Welke
moeilijke keuzes moet hij of zij wel eens
maken? Welke problemen lost de gastspreker
op? Hoe?

4. Hoe zou jij zijn of haar problemen oplossen?
Heb jij al eens soortgelijke problemen opgelost? Of een ander probleem op een zelfde
manier opgelost? Hoe goed kan je dat en hoe
leuk vond je dit?

5. Heb je zelf vragen gesteld aan de gastspreker?
Hoe ging dat?

6. Wat vond de spreker de leukste vraag, denk je?
En jij? Hoe komt dat?
7. Waar is de gastspreker trots op en waarom?

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie

3.	Welke bedrijven en opleidingen lijken jou het
leukst en welke het minst leuk? Waarom?

Netwerken

4. Kies een bedrijf of opleiding waar je meer over
wilt weten. Welke dingen die jij leuk vindt of
goed kan, vind je hier terug?

5.	Noem drie taken of vakken die je in het eerste
jaar hebt als je voor dit bedrijf werkt of deze
opleiding volgt. Wat is jouw beeld bij dit vak of
deze werkzaamheden? Hoe moeilijk of leuk is
dit?

6.	Wat ga je nog meer onderzoeken tijdens het
bezoek? Hoe?
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2. We gaan naar [naam open dag of evenement].
Welke bedrijven/opleidingen zijn er? Zoek op.
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1.	Wat vind jij belangrijk als je ergens gaat werken
of studeren? Noem de drie dingen die voor jou
het belangrijkst zijn en vertel waarom.
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De vragen zijn bedoeld ter inspiratie, waarbij jij het gesprek stuurt en
doorvraagt, afhankelijk van het niveau van de leerling en het leerdoel.
De resultaten kunnen in het loopbaandossier opgenomen worden.
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Werkexp

Wat weten jouw leerlingen over werken in de techniek? Door aan
verschillende beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen en op
onderzoek uit te gaan vormen leerlingen zich een beeld. Met techniek
als interessante - maar zeker niet enige - optie. Met behulp van deze
vragen kun je het gesprek voeren vóór, tijdens en na een activiteit.
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Open dag of voorlichtingsbijeenkomst

Uitvoering

Reflectie

1	Welke stand spreekt jou het meest aan?
Schrijf drie dingen op die je mooi, interessant
of leuk vindt.

1. Over welk onderdeel van de open dag of de
voorlichting ben je het meest enthousiast?
Past dit bij wat je graag doet in je vrije tijd?

2.	Welke van de bedrijven of opleidingen lijken je
het leukst? Noem drie dingen die je er leuk aan
vindt en waarom.

2.	Welk bedrijf, beroep of opleiding heb je onderzocht? Past dit bij wat jij belangrijk vindt?
Waarom?

3. Past dit bedrijf of deze opleiding bij je?
Waarom wel of niet?

3. Welke vakken of taken in dit beroep of deze
opleiding lijken je het leukst of juist het minst
leuk? Waarom?

4. Wie spreek je op deze open dag of deze voorlichtingsbijeenkomst? Van welk bedrijf of welke
school? Welke functie heeft deze persoon/van
welke opleiding is deze persoon?

5. Waarom vindt deze persoon het bedrijf of de
opleiding leuk? Wat vindt hij of zij moeilijk?
Vind jij deze dingen ook leuk of moeilijk?

4. Wie heb je gesproken? Hoe ging dat? Wat heb
je van hem of haar geleerd?

5. Op welke manier heeft je bezoek je ideeën over
werk of studie veranderd?

6. Wat wil je nog meer onderzoeken? Hoe ga je
dat doen?
6. Wat vindt deze persoon het leukst en het
minst leuk aan zijn eigen werk of opleiding?
Waarom? Kun jij je dat voorstellen? Wat
vind jij?

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie

3. Vind je het leuk om met je handen te werken
of bedenk jij liever oplossingen?

Netwerken

4. Zoek meer informatie over het evenement.
Welke dingen die je hebt genoemd vind je
terug op het evenement?

5. Welke drie beroepen op het evenement passen bij de dingen die je leuk vindt en waar je
goed in bent? Je mag het opzoeken.

6. Hoe ga je tijdens het evenement onderzoeken
of er andere werkzaamheden of opleidingen
zijn die je leuk of interessant vindt of die je
goed kan?
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2. Doe je het liefst iets samen met anderen of
alleen?
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1. Waar ben je goed in en wat doe je graag in je
vrije tijd?
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De vragen zijn bedoeld ter inspiratie, waarbij jij het gesprek stuurt en
doorvraagt, afhankelijk van het niveau van de leerling en het leerdoel.
De resultaten kunnen in het loopbaandossier opgenomen worden.
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Werkexp

Wat weten jouw leerlingen over werken in de techniek? Door aan
techniekevenementen deel te nemen vormen leerlingen zich een
beeld. Met techniek als interessante - maar zeker niet enige - optie.
Met behulp van deze vragen kun je het gesprek voeren vóór, tijdens
en na een activiteit.
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Techniekevenement

Uitvoering

Reflectie

1. Wat wilde je onderzoeken en wat vind je daarvan terug op dit evenement?

1.	Hoe koos je uit wat je het eerste ging doen?
Wat zegt dat over jou?

2. Zoek dingen die jij leuk vindt of goed kan.
Welke dingen zijn dat?

2.	Welke dingen heb je gedaan? Wat vond je het
leukst? En het minst leuk? Hoe verliep dat?
Wat heb je ontdekt over jezelf?

3. Als je aan activiteiten mee doet, vind je het
leuker om te kijken, mee te denken of mee te
doen? Waarom?

4. Als je met anderen samenwerkt, welke rol heb
jij dan? Hoe gaat dat en hoe voelt dat?

3. Heb je ook samengewerkt? Welke rol heb jij
als je samenwerkt? Is dat ook in je vrije tijd zo?
Hoe komt dat?

4. Ben je problemen tegengekomen? Hoe ging
je daarmee om? Hoe heb je ze opgelost? Wat
heb je daarvan geleerd?

5. Welke problemen kom je tegen?
Hoe los je ze op?
5. Heb je met iemand gesproken? Hoe ging dat?
Is dat iemand die jou in de toekomst zou
kunnen helpen? Hoe pak je dat aan?
6. Heb je kunnen onderzoeken wat je wilde?
Wat heb je ontdekt? Wat vind je het aller
leukste om te doen deze dag? Waarom?
Noem drie dingen.

6. Heb je kunnen onderzoeken wat je wilde? Wat
heb je ontdekt? Wat is het volgende dat je
graag zou willen onderzoeken? Hoe?

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie

3. Welke taken of beroepen passen daarbij?

Netwerken

4. Wat wil je het liefst doen en uitproberen
tijdens de meeloopdag of stage? Waarom?

5. Met wie binnen het bedrijf wil je graag
praten? Hoe pak je dat aan? Welke vragen wil
je stellen?

6. Hoe ga je tijdens je meeloopdag of stage
onderzoeken of er ook andere werkzaamheden
zijn die je leuk vindt of waar je goed in bent?
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2. Welke dingen kun je goed of vind je leuk om te
doen, die je in het bedrijf kunt gebruiken? Wat
heb jij dit bedrijf te bieden?

n?

1. Wat doet het bedrijf waar je naartoe gaat?
Heb je de website bezocht?
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De vragen zijn bedoeld ter inspiratie, waarbij jij het gesprek stuurt en
doorvraagt, afhankelijk van het niveau van de leerling en het leerdoel.
De resultaten kunnen in het loopbaandossier opgenomen worden.
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Werkexp

Wat weten jouw leerlingen over werken in de techniek? Door aan
verschillende beroepsoriënterende activiteiten deel te nemen en op
onderzoek uit te gaan vormen leerlingen zich een beeld. Met techniek
als interessante - maar zeker niet enige - optie. Met behulp van deze
vragen kun je het gesprek voeren vóór, tijdens en na een activiteit.
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Meeloopdag of stage

Uitvoering

Reflectie

1.	Hoe is de ontvangst? Wat gebeurde er?
Hoe voelde je je daarbij?

1.	Hoe voelde je je bij dit bedrijf? Wanneer voelde
je je super? Hoe komt dat? Op welke andere
momenten komt dit voor?

2. Aan wie word je voorgesteld? Hoe was dat
voor je?

2.	Over welke dingen die je op de meeloopdag of
stage hebt meegemaakt of gedaan, ben je het
meest enthousiast. Hoe komt dat? Wat deed
je heel erg goed?

3. Wie begeleidt je? Welke functie heeft deze
persoon?

4. Wat is het leukste wat je te doen krijgt? Kon je
zelf kiezen wat je ging doen? Hoe ging dat?

5. Welk beroep heeft iemand die dit doet? Wat
doe je dan nog meer?

6. Spreek iemand binnen het bedrijf aan en stel
de vragen die je hebt voorbereid.

3. Hoe was het voor je om mee te werken? Hoe
ging dat? Wat ging er goed? Wat deed je heel
erg goed?

4. Voor deze meeloopdag of stage heb je nagedacht over wat jij het bedrijf te bieden hebt.
Heb je daar iets aan gehad? Waar ben je trots
op?

5. Heb je kunnen ontdekken wat je wilde weten?
Hoe heb je dat aangepakt?

6. Heb je je vragen aan iemand kunnen stellen
en heeft dit jouw kijk op zijn of haar beroep
veranderd? Hoe dan?

EHBTO: Eerste Hulp bij Techniekoriëntatie

Netwerken

Altijd vragen:
Wat is uw naam?
Welke functie/welk beroep heeft u?
Bij welk bedrijf werkt u?

Keuzevragen:
1. Wat bent u aan het doen? Wat heeft u vandaag op uw werk gedaan?
2. Waar is uw werk belangrijk voor?
3. Welk gereedschap of welke programma’s
gebruikt u?
4. Wat vindt u leuk aan uw werk?
5. Wat moet je echt goed kunnen om dit beroep
uit te oefenen?

6. Hoe kun je leren goed te worden in wat u
doet?
7. Welke opleiding heeft u gevolgd?
8. Hoe bent u aan deze baan gekomen?
9. Wat verdient iemand die net bij uw bedrijf
begint te werken?
10. Hebt u een auto en telefoon van het bedrijf?
11. Wie helpt u met wat u doet? Hoe vindt u dat?
12. Wat vindt u moeilijk aan uw werk? Wat moet u
dan goed kunnen?
13. Welke moeilijke keuzes moet u soms maken?
Hoe pakt u dat aan?
14. Wanneer bent u trots op iets wat u heeft
gedaan?
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Werkexp

Via interviews met medewerkers van een technisch bedrijf kunnen
leerlingen zich een beeld vormen van werken in de techniek.
Deze interviewvragen vormen een leidraad voor leerlingen bij de
voorbereiding van deze interviews. Door de vragen voor te bereiden,
ontdekken leerlingen wat ze belangrijk vinden, dit vergroot het
effect van de activiteit.
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Voorbeeldvragen interview

15. Waar bent u echt goed in? Waar wordt u blij
van in uw werk?
16. Aan welke taken besteedt u de meeste tijd?
17. Wat was het eerste wat u ging doen toen u
hier kwam werken?
18. Wat vindt u leuk aan dit bedrijf?
19. Hoe laat begint u, hoe laat stopt u met
werken?
20. Met wie werkt u samen? Wat doen zij?
21. Zijn er ploegendiensten?
22. Wat is uw (beste) tip voor mij?
23. Hoe vond u het om deze vragen te
beantwoorden?
24. Heeft u ook nog een vraag voor mij?
25. Mag ik nog eens terugkomen?

Tips
Oefen een interview eerst bij een van je
ouders of buren. Stel hen vragen over hun
werk. Bereid je vragen voor. Kies de vragen
uit de lijst die je aanspreken of bedenk
zelf vragen. Doorvragen mag altijd!

ZO HERKEN JE DIT TYPE IN
ÉÉN OOGOPSLAG

ZO SCOORT DIT TYPE OP DE
VERSCHILLENDE DIMENSIES

‘Ik vind het heel leuk om met technologie
bezig te zijn en ik ben er ook goed in. Ik
denk dat technologie steeds belangrijker
wordt in onze samenleving en zie volop
kansen. Het lijkt me leuk om nieuwe
toepassingen te verzinnen. Dan kun je echt
trots zijn op wat je doet en daar erkenning
voor krijgen.’

DE VERNIEUWER

‘Ik ben nog niet heel erg technisch
geïnteresseerd, en ik ben er ook niet goed
in. Volgens mij ben ik gewoon niet geboren
voor de exacte vakken, dat heb je in je
of niet. Mijn interesse gaat meer uit naar
maatschappelijke vraagstukken.’

DE MAATSCHAPPELIJKE TOEPASSER

‘Ik vind techniek en technologie best oké,
maar de hele theoretische achtergrond boeit
me niet zo. Hoeveel ik later ga verdienen
en of ik daarmee aanzien krijg is niet
zo belangrijk. Dat ik mijn handen uit de
mouwen kan steken en lekker bezig kan
zijn wel!’

DE DOENER

‘Ik ben nog wat zoekende naar de richting
die bij me past. Misschien is dat iets met
techniek, maar het kan ook iets in de zorg
of iets economisch zijn. Ik denk ergens ook
dat ik misschien niet slim genoeg ben voor
techniek. Verder denk ik dat we goed moeten
nadenken over de rol die techniek speelt in
onze wereld, voor wat betreft mogelijkheden
maar ook eventuele beperkingen.’
DE ONTDEKKER

‘Techniek is mijn hobby. Technische vakken
gaan me dan ook makkelijk af. Welke
waardering of status mijn technische talent
me oplevert, vind ik niet zo belangrijk.
Wat ik doe moet wel nuttig zijn voor de
maatschappij.’

DE CREATIEVE MAKER

De zeven factoren:
Zelfvertrouwen in bèta en techniek
Vertrouwen in technologische
vooruitgang
Interesse in nieuwe technologie
Waardering en erkenning
Maatschappelijke betrokkenheid
Techniek is te leren
Praktische gerichtheid

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

ZO KIJKT DIT TYPE NAAR
TECHNIEK

Deze leerlingen denken dat het toekomst
perspectief in de techniek goed is en dat je er veel
kanten mee op kunt. Zij koppelen techniek vooral
aan innovatie, de toekomst en vooruitgang.

Dit type leerling deinst een beetje terug als
het over techniek gaat en denkt bij voorbaat
dat het voor hem of haar te complex of saai zal
zijn. Voorbeelden van wat ze zélf met techniek
kunnen doen zien ze thuis en op school niet gauw
voorbijkomen.

Dit type leerling associeert techniek vooral met
ambachtelijke beroepen als monteur, elektricien,
timmerman en bouwvakker. Zij hebben nog niet
het idee dat techniek een grote rol speelt in
de samenleving. Ze vinden het jammer dat ze
op school weinig zelf aan de slag mogen met
techniek. Wiskunde is in hun ogen iets héél anders
dan techniek; het liefst maken ze dingen of doen
ze leuke proefjes.

Deze leerlingen staan redelijk neutraal tegenover
techniek en krijgen ook niet meteen allerlei
associaties bij de term. Van high-tech voorbeelden
als robots, drones etc. raken ze wel enthousiast.
Maar of ze zelf een technische opleiding zouden
aankunnen of waar hun technische talenten liggen?
Daar hebben ze nog geen idee van.

Deze leerlingen vinden techniek heel boeiend en
zien het als middel om grote maatschappelijke
uitdagingen op te lossen, bijvoorbeeld op het
gebied van klimaat of duurzaamheid. Zij zien
techniek als cool, creatief, uitdagend en makkelijk.

ZO MAAK JE TECHNIEK EN
TECHNOLOGIE IN JULLIE
ONDERWIJS VOOR DIT
TYPE INTERESSANT

Daag vernieuwers uit met opdrachten waarbij
praktijk en theorie met elkaar worden verweven.
High-tech contexten zullen hen aanspreken. Zorg
dat zij zelf aan de slag kunnen met ontwerpen en
creëren. Toekomstige technische ontwikkelingen
en de impact hiervan inspireren hen. Deze
leerlingen krijgen vleugels wanneer ze hun
creaties mogen presenteren of delen.

Laat maatschappelijke toepassers ontdekken hoe
zij techniek kunnen inzetten om het leven van
mensen te verbeteren. Bedenk hoe je rekening
kunt houden met hun onzekerheid over hun
bètavermogens en technische capaciteiten. Laat
dit type leerling zien en ervaren dat ze het wél
kunnen. Geef opdrachten altijd een aansprekende
(maatschappelijke) context mee (via bijvoorbeeld
de 7 werelden van techniek). Zo maak je de
vakinhoud voor hen relevant en leuk.

Doeners willen het liefst eerst aan de slag en
daarna pas leren over de onderliggende principes
en formules. Ontwikkel leuke praktijkopdrachten
waar de leerlingen zelf mee aan de slag kunnen.
Techniek moet vooral niet moeilijker gemaakt
worden dan het is. Maak het voor hen toegankelijk
en zo concreet mogelijk.

Ontdekkers willen meer met hightech-voorbeelden
in aanraking komen. Door met spannende nieuwe
technieken aan de slag te gaan, kunnen ze
ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed
in zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen
van games, of aan andere creatieve uitdagingen
waarin ze hun geest de vrije loop kunnen laten.
Laat ze niet alleen maken, maar ook ontwerpen,
ondernemen of nadenken over de gebruikers
van techniek. Geef positieve feedback en beloon
vooruitgang.

Laat creatieve makers aan de slag gaan met
nieuwe en uitdagende technologie. Voorkom
dat ze zich blind staren op de techniek zelf.
Combinaties van techniek en media, ICT en/
of wetenschap enthousiasmeren hen. Blijf hen
uitdagen. Geef daarbij veel ruimte om zelf te
ontdekken, want deze leerlingen haken af als die
ruimte ontbreekt. Bedenk een mooie opdracht
waarbij dit type leerling zelf kan nadenken over
een oplossing voor een technische vraag.

ZO MAAK JE LOB
EN WERVING VOOR
TECHNISCHE PROFIELEN
EN OPLEIDINGEN
‘TYPE-PROOF’

Maak gebruik van het enthousiasme voor techniek
wat bij deze leerlingen al leeft en begeleid hen bij
het maken van de juiste loopbaankeuzes.
Tech-bedrijven zoals Apple en Tesla hebben een
grote aantrekkingskracht op deze leerlingen. Zet
ze in de spotlight en laat de jongeren ervaren
hoe het is om bij zo’n bedrijf te werken. Geef
iemand die in zo’n bedrijf is opgeklommen of met
iets unieks en veelbelovends bezig is een mooie
plek binnen jullie LOB-activiteiten. Benadruk
carrièreperspectieven en besteed aandacht aan
salaris en aanzien.

Werk met rolmodellen en verhalen die niet
voldoen aan het standaard technische plaatjedenk aan technologie in de zorg. Hoe kunnen
jullie deze leerlingen verrassen? De context
voor deze leerlingen is belangrijker dan de
technische handeling. Bij een zorgrobot is
niet de robottechnologie interessant, maar
wat de robot kan betekenen voor mensen
die ziek of behoeftig zijn. Kijk goed naar de
capaciteiten van deze leerlingen en stimuleer het
zelfvertrouwen: is die richting werkelijk zo lastig
voor hen als zij denken? Besteed aandacht aan
de doorgroeimogelijkheden en baankansen bij
technische beroepen.

Laat rolmodellen aan het woord die hun motivatie
en voldoening halen uit het doen en zelf maken.
Denk bijvoorbeeld aan bevlogen monteurs of
ingenieurs die vertellen over wat ze maken,
hoe ze dat doen en hoe hun werkdag eruitziet.
Zet jongeren zelf aan de slag met spannende
opdrachten. Heb het niet zozeer over techniek
als wel over ‘maken’. Laat deze leerlingen
kennismaken met moderne technieken en
innoverende bedrijven wat hen motiveert voor een
technische praktijkopleiding te kiezen.

Laat deze leerlingen zien en ervaren dat je met
techniek en technologie veel kanten op kunt en
geef een breed scala aan voorbeelden. Jongeren
die het nog niet zo goed weten, zullen namelijk
niet snel voor een richting kiezen die te specifiek
aanvoelt. Laat ze bij werving voor een profiel
of opleiding dus ook heel bewust de diverse
specialisaties zien waar ze op een later moment
nog voor kunnen kiezen.

Laat zien hoe techniek oplossingen voor
uitdagende (maatschappelijke) problemen biedt
en wat voor gave nieuwe ontwikkelingen er zijn.
Bevestig het positieve beeld dat zij al hebben en
daag hen uit tijdens activiteiten. Leg bijvoorbeeld
vanuit lesinhoud en interessante vraagstukken
de link naar opleidingen en bedrijven die zich
met deze vragen bezig houden. Laat leerlingen
stapsgewijs ontdekken welke opleidingen er zijn
en wat het best bij hen past. Zij zullen enthousiast
worden van het idee om ooit specialist te kunnen
worden.

