
 

 

Leerlingen online kennis laten maken met het mbo                                                                                            
Een (online) alternatief voor een opleidingen-markt op school 
  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Op RSG Magister Alvinius in Sneek vindt ieder jaar in december een opleidingenmarkt plaats voor   
leerlingen uit vmbo-4. Het doel van deze opleidingenmarkt is dat leerlingen alvast kennis maken met 
allerlei opleidingen en op deze manier een voorselectie kunnen maken voor als in januari de ‘grote’ 
voorlichtingsavonden plaats vinden op de verschillende ROC’s. Dat ging dit keer anders! 
  
Om leerlingen toch alvast kennis te laten maken met een aantal opleidingen zorgden Klaske Sikkema 
(decaan vmbo) en Rianke van der Zee (LOB-coördinator vmbo) voor een online alternatief. 
 
Leerlingen (en hun ouders) kregen ten eerste informatie over welke opleidingen een online voorlichting 
zouden verzorgen. Op die manier konden leerlingen en ouders thuis alvast het een en ander bekijken en 
bespreken. Een week later gaven de leerlingen in de klas via een Google Forms formulier aan welke 
keuze ze hadden gemaakt. Iedere leerling kon drie verschillende voorlichtingsronde van een half uur 
bijwonen. 
Deelname aan de opleidingenmarkt is een verplicht onderdeel van het LOB-programma, dus daarom 
was het handig om de leerlingen op school en in het bijzijn van de decaan en/of mentor hun keuze te 
laten vastleggen. Er waren in totaal 21 verschillende opleidingen die zich presenteerden. Ieder 
voorlichting had zijn eigen Microsoft Team link waarin de leerlingen konden inloggen. Ook de docenten 
van de school werden betrokken: ook zij konden inloggen bij verschillende voorlichtingen en konden op 
die manier de informatie later nog eens met hun leerlingen delen. Er was tijdens de voorlichtingen 
voldoende ruimte voor leerlingen om vragen te stellen. Achteraf hebben alle leerlingen een 
feedbackformulier ingevuld en kritisch nagedacht over hoe de voorlichtingen verliepen en wat ze er zelf 
aan hadden gehad. 
 
Omdat het evenement tot in de puntjes was verzorgd is alles heel succesvol verlopen.  
Klaske en Rianke kijken met veel voldoening terug op de opleidingenmarkt en geven hieronder nog wat 
tips voor als je zelf zo’n opleidingenmarkt wilt organiseren. 
Meer informatie vind je ook in de verschillende bijlages die horen bij dit praktijkvoorbeeld. 

  

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐ Regelgeving en kaders 
☐ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☒ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
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Tips 
 
 

Voor het vo: 
• Begin op tijd met organiseren. 
• Werk met tijdsloten, begin daar al mee als leerlingen zich inschrijven. 
• Organiseer de voorlichting samen. 
• Maak het een verantwoordelijkheid van het hele team. 

Voor het mbo: 
• Geef de voorlichting niet alleen, maar betrek er studenten bij. 
• Maak het interactief, bijvoorbeeld met een filmpje. 
• Geef ruimte tot het stellen van vragen. 
• Vertel met enthousiasme! 

  

Meer weten? 
 
 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Hand-out 
Bijlage 2: Bevestiging 
Bijlage 3: Vervangende opdracht 
Bijlage 4: overzicht aanmeldingen 
 
 

  

Contactpersoon Klaske Sikkema: k.sikkema@rsg-sneek.nl  (decaan vmbo)                                                                                
Rianke van der Zee: r.vanderzee@rsg-sneek.nl   (lob-coördinator vmbo) 

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/leerlingen-online-kennis-laten-maken-met-het-mbo
mailto:k.sikkema@rsg-sneek.nl
mailto:r.vanderzee@rsg-sneek.nl

