Op weg naar vakmanschap
Vmbo- of mbo-docent? Met het motivatieprogramma van WorldSkills
Netherlands bied je jouw leerlingen/studenten wat extra’s!

Gratis lesmateriaal
Kant-en-klare lespakketten voor alle sectoren met
inspirerende uitdagingen voor alle jongeren. Ook als
je niet meedoet met de jaarlijkse vakwedstrijden
van WorldSkills Netherlands. Zo help je hen talenten
ontdekken, talenten ontwikkelen en kunnen
ze groeien.
De lessen zijn ontwikkeld door docenten en vakexperts
uit het onderwijs en bedrijfsleven, met de nieuwste
kennis uit de beroepspraktijk. Zo maak jij je leerlingen
enthousiaster en gemotiveerder voor een opleiding
of beroep en werk je aan hun zelfvertrouwen
en vakbewustzijn.

Dit is een uitgave van WorldSkills Netherlands. Wij maken vmbo-scholieren en mbo-studenten bewuster
van hun talenten, kansen en mogelijkheden. Wij inspireren deze jongeren om na te denken over hun toekomst,
dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en motiveren hen om zich hier volledig voor in te zetten.
Jonge vakmensen ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. Dat helpt hen om hun opleiding succesvol
af te ronden en een goede start in hun loopbaan te maken. Met trots en passie voor hun vak.

Uitdagen – Inspireren – Motiveren
Elk jaar doen steeds meer vmbo’ers en mbo’ers mee

LOB-route

met de jaarlijkse vakwedstrijden in het vmbo en mbo

14 video’s over 7 sectoren en verschillende beroepen met

van Skills Talents en Skills Heroes. Regionaal, nationaal

praktische lessen waarmee je als docent direct aan de slag

en internationaal laten zij in wedstrijdverband zien

kunt. Zo kunnen jouw leerlingen en studenten op een

hoe zij groeien in hun vak.

aansprekende, laagdrempelige manier kennismaken met
de beroepspraktijk en ontdekken waar hun interesse

Motivatieprogramma voor iedereen

naar uit gaat.

Challenges

Nieuw is het motivatieprogramma, ontwikkeld door

Met maar liefst 33 verschillende challenges kun jij leerlingen

WorldSkills Netherlands. Daarmee kun je niet alleen

met leuke, bijzonder praktijkopdrachten uitdagen hun kennis

wedstrijddeelnemers, maar alle vmbo-leerlingen en

en creativiteit te laten zien en oefenen ze belangrijke basis-

mbo-studenten nog beter uitdagen, inspireren en

vaardigheden. Daarmee zijn ook nog mooie prijzen te winnen.

motiveren voor een beroep. Dat hebben zij hard nodig
na dit moeilijke coronajaar.

Masterclasses
Een online demonstratie of presentatie van een aansprekende

Het motivatieprogramma is voor iedereen, ook als je school,

topper in een vakgebied is vanaf medio januari 2022 beschikbaar.

leerling of student niet meedoet met de Skills vakwedstrijden.

Hierbij zijn onderdelen direct inzetbaar als lesmateriaal waardoor

Het bestaat uit een kant en klaar lespakket voor de:

ze eenvoudig op te nemen zijn in het reguliere programma.

Drie vragen over het motivatieprogramma
Moet ik mij inschrijven om het lesmateriaal te gebruiken?
Nee, dat hoeft niet, je kunt alles van de website downloaden en gratis gebruiken.
Handig: natuurlijk

Wat is de kwaliteit van het lesmateriaal?
De lesbrief tot handleiding is ontwikkeld door docenten, vak-experts,
onderwijskundigen, oud-deelnemers van Skills-wedstrijden en bedrijven.
Het bevat de nieuwste kennis uit de beroepspraktijk.
Hoe veel tijd kost het om deze lessen te doen?
Gemiddeld duren de lessen 1 à 2 uur. Ze sluiten aan bij het reguliere
lesprogramma. Dus het is niet ‘iets erbij’ maar juist ‘in plaats van’!

kun je deze lesprogramma’s
ook gebruiken om je
leerlingen voor te bereiden
op Skills Talents- of Skills
Heroes-wedstrijden.

Stap in de LOB-route
Doen, beleven, ervaren. Daar gaat het om bij Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, LOB. Geef jongeren gelegenheid
om zich op een leuke en uitdagende manier te oriënteren op hun toekomst. WorldSkills Netherlands helpt je daarbij
met een online oriëntatietoolkit. Met handleidingen, lesbrieven, beroepenvideo’s en veel informatie uit de praktijk.
Voor alle sectoren in het vmbo en indien gewenst zijn onderdelen ook toe te passen in het mbo.

Zo werkt het: direct aan de slag

Echte verhalen uit de praktijk

De LOB-route is een praktische aanvulling op andere

De LOB-route is ontwikkeld door docenten, vakexperts,

activiteiten die een school aanbiedt. Voor elke sector en

onderwijskundigen en oud-deelnemers van Skills-wedstrijden

tientallen beroepen is er een lespakket. Een les duurt

met de nieuwste kennis van de werkvloer. Olle Weststrate

ongeveer 2 uur (exclusief voorbereidingstijd). Het begint

van WorldSkills Netherlands is een van de ontwikkelaars.

met een introductievideo over de sector die je kunt laten

“De kracht van de LOB-route is dat het je als docent niet

zien in de klas. Daarna wordt er een beroep uit die sector

veel tijd kost. Je kunt op een leuke manier leerlingen

toegelicht. Met de lesbrief en een werkblad voor leerlingen

laten snuffelen aan allerlei beroepen, ook buiten je eigen

kun je direct aan de slag. Zo ervaren jouw leerlingen

vakgebied. Door de samenwerking met bedrijven weten wij

en studenten welke studie of beroep bij hen past.

zeker dat we relevante en actuele verhalen uit de praktijk
laten zien. En natuurlijk is een bezoek aan het NK voor

Ga direct naar de LOB-route:

beroepen, Skills the Finals, een sterke afsluiting: daar komt

worldskillsnetherlands.nl/skillsacademy

alles aan opleiding en beroep bij elkaar. Leerlingen en
studenten kunnen beroepen met een doe-activiteit leren
kennen op de LOB Experience.”

Binnenkort wordt
de LOB-route aangevuld met
7 video’s waarin presentatrice
Moïse Trustfull samen met een
deskundige uit de praktijk
een beroep onder de
loep neemt.

“LOB betekent voor mij dat je jongeren
leert om regie te nemen in hun loopbaan.
Nu en ook later, zodat ze zich blijven ontwikkelen.
Docenten moeten jongeren daarbij vraaggericht
en pedagogisch stimulerend begeleiden.”
- Marinka Kuijpers

De LOB-route wordt ondersteund door Marinka Kuijpers, bijzonder hoogleraar
Leeromgeving en leerloopbanen en het Expertisepunt LOB.

Bezoek Skills The Finals
Als afsluiting van de LOB-route kun je met jouw klas op 31 maart en 1 april 2022 naar Skills The Finals in
Utrecht (Jaarbeurs). Daar zie je alle finalisten in de vakwedstrijden aan het werk: zo laten jongeren aan elkaar
zien hoe leuk hun opleiding is! Een grotere werkvloer waar alle beroepen bij elkaar te zien en te ervaren zijn,
is er niet. Ook kunnen bezoekers meedoen aan verschillende Experiences, doe-activiteiten om een beroep
echt te beleven. Deelname is gratis. Je kunt je klas aanmelden op: skillsthefinals.nl

Skills The Finals wordt mede mogelijk gemaakt door:

33 challenges dagen leerlingen uit

Bedenk een
gezichtsbehandeling met

Challenges zijn een aantrekkelijk onderdeel van
het motivatieprogramma. Daarmee kun je vmbo’ers

uitsluitend natuurlijke producten
(Beauty en Wellness), maak een zuivere

en mbo’ers uitdagen met een originele praktijk-

houten waterpas (Bouw en Houtbewerking),

opdracht. Zo oefenen ze de kennis, vaardigheden

bedenk een nieuwe vegan snack (Koken en

en houding die bij jouw onderwijsprogramma horen.

Kunst): het is een greep uit de tientallen

Er zijn maar liefst 33 opdrachten online beschikbaar.

challenges die je op verschillende niveaus

Elke challenge begint met een korte video. Er is een
docentenhandleiding, communicatiemateriaal en
een matrix (rubric) waarmee je de opdracht kunt

kunt aanbieden. Leuk en inspirerend om
je leerlingen te prikkelen met een
verrassende opdracht.

beoordelen. De challenges zijn klassikaal, in teamverband of individueel te doen.

Ook jij kunt leren van je leerlingen

Er valt nog meer te winnen

Froukje de Vries, docent bij ROC Friese Poort, ontwikkelde

Bij alle challenges kunnen studenten een overnachting winnen

enkele challenges. In haar eigen klas gebruikt ze de

in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort met een welkomst-

challenge als vervangende opdracht voor een praktijkles

aperitief, ontbijt en een diner voor twee. Daarnaast zijn er bij

of een verrijking voor excellente studenten. De opdracht

een aantal challenges extra prijzen te winnen, zoals een stage

voor Hairstyling: maak een On-trend look 2022. ‘Toen ik

of het bijwonen van een masterclass.

de challenge presenteerde, dachten sommige studenten
dat het te moeilijk zou zijn. Maar als je met ze praat en
het uitlegt, doen ze enthousiast mee. Wat ze leren is
out of the box-denken, om eens uit die examenbubbel
te komen. Zo leren ze hun eigen invulling te geven.’

Masterclasses van een expert in
jouw klas
Wie kan er beter een demonstratie of presentatie geven
over een beroep dan een aansprekende topper in een

De Vries doet al jaren mee met de Skills-wedstrijden.

vakgebied? Denk aan topkok Pierre Wind, een bekende

Ze vindt het een goede aanvulling op excellentieprogramma’s.

designer, jurist of sporter. Met de masterclasses van

‘En daarbij komt, de challenges zijn ook leuk voor docenten,

WorldSkills Netherlands geef je leerlingen en studenten

want zo blijf je je ontwikkelen. Van mijn studenten leer

een kijkje in een van de vele vakgebieden die ze kunnen

ik veel over nieuwe trends: ik ben blij met hun tips

kiezen, of waar ze zich verder in kunnen ontwikkelen.

van TikTok!’

Vanaf januari 2022 komen er ruim 20 masterclasses online!

Ga direct naar de Challenges: worldskillsnetherlands.nl/skillsacademy
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