
 

 

DOORSTROOMEVENTS OP DE LEIJGRAAF: 
Alles om de leerling en de student zo goed mogelijk voor te bereiden op de studiekeuze én op 
de arbeidsmarkt 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

In de regio Noordoost-Brabant is een mooie samenwerking ontstaan tussen het vo en mbo, met als doel 
gedeeld eigenaarschap te creëren en te onderzoeken waar de vo leerling in het kader van LOB behoefte 
aan heeft. Deze samenwerking heeft vanuit een co-creatie mooie programma’s opgeleverd!    
                
Een van de programma’s die het mbo en het vo samen hebben ontwikkeld is een MBO-event van vo 
naar mbo waarbij twee doelen voorop stonden: een realistische ervaring met studeren op het mbo en 
het informeren over de kansen op de regionale arbeidsmarkt. Om vo leerlingen goed voor te bereiden 
op hun studiekeuze maken zij tijdens de oriëntatie op de Leijgraaf ook kennis met SBB (stagelopen op 
het mbo) en het Leerwerkloket, waarbij leerlingen (en hun ouders) al tijdens de oriëntatie voorlichting 
krijgen over baankansen in de regio. Zo ontstaat er een compleet beeld: welke interesses heeft de 
leerling, welke opleidingen passen daarbij, maar ook wat kunnen zij daar later mee en wat zijn de 
baankansen in de regio.  
Bij de voorbereiding op het MBO-event op de vmbo-school, gaan leerlingen door middel van de website 
kiesmbo.nl informatie ophalen over opleidingen, beroepen en arbeidsmarktperspectief. Tevens heeft 
het Leerwerkloket een presentatie gemaakt over de kansrijke beroepen op de (landelijke) arbeidsmarkt. 
 
Door Corona waren er de afgelopen tijd beperkingen aan het MBO-event, maar in  
juni 2022 komen de derdejaars vmbo leerling naar de Leijgraaf en wordt begonnen met het MBO-       
event zoals het was bedoeld, zodat de leerling zich eerst kan oriënteren op een interessegebied. Het 
jaar daarna, in het vierde jaar van het vmbo,  kan de leerling dan bij een opleiding van de Leijgraaf 
proefstuderen. Binnen de Leijgraaf zijn tools ontwikkeld die vo leerlingen zoveel mogelijk laten ervaren 
wat kenmerkend is voor een bepaalde opleiding en voor studeren aan het mbo in het algemeen. 
Docenten van de Leijgraaf is bij de ontwikkeling van deze tools gevraagd om zoveel mogelijk een 
bepaalde standaard te hanteren zodat hierbij uitgegaan wordt van de loopbaangerichte leeromgeving. 
 
 
Voor de doorstroom van mbo naar hbo heeft de Leijgraaf samen met verschillende hbo-scholen het 
Doorstroomcafé ontwikkeld. Ook hier zijn het SBB en het Leerwerkloket bij betrokken, maar 
bijvoorbeeld ook Defensie en bureaus, die gericht zijn op het werken in het buitenland, taalcursussen, 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☒ hbo 
 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☒Arbeidsmarktgegevens 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☒LOB-programma 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze 
☐Regelgeving en kaders 
☒Visie, beleid en kwaliteit 
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au-pair zijn in Amerika, een tussenjaar op een high-schools etc. Allemaal bedoeld om de mbo-student 
zich zo breed mogelijk te laten oriënteren op de stap na het mbo en zich bewust te worden van de 
betekenis van de doorstroom naar het hbo: ‘Is dat iets voor mij?’ Alles in het kader van het maken van 
een bewuste keuze dus! Ook bij het Doorstroomcafé wordt steeds het perspectief geschetst op de 
(regionale) arbeidsmarkt: ‘Wat biedt deze opleiding jou aan perspectief?’ 
 
Door de programma’s die zijn ontwikkeld door de Leijgraaf en het vo zijn het SBB en het Leerwerktraject 
zich ervan bewust geworden dat hun voorlichting aan zowel vo-leerlingen als aan mbo-studenten 
belangrijk is. Zij hebben hun voorlichting dan ook aangepast en verbeterd om jongeren uit de regio zo 
goed mogelijk te informeren over hun kansen op de arbeidsmarkt. 

  

Tips 
 
 

• Een belangrijke voorwaarde is samenwerking en gedeeld eigenaarschap. Start bij het waarom 
en ga pas daarna aan de slag met hoe en wat. 

 
• Bouw een brug terwijl je erover loopt, voer uit (ervaar) , evalueer (reflecteer) en pas aan/ 

verbeter (maak keuzes in de volgende stappen). 

  

Meer weten? 
 
 

Informatie over het event proefstuderen:   proefstuderen  
informatie over het Doorstroomcafé: doorstroomcafe doorstroomcafe  
Doorstroomcafé voor docenten: https://www.youtube.com/watch?v=SICur3-c0cc&t=13s  
https://www.leerwerkloket.nl/over-ons  
https://www.kiesmbo.nl/  

  

Contactpersoon Jolanda Cuijpers:  jolanda.cuijpers@leijgraaf.nl  
Anneke Bouwma:  anneke.bouma@leijgraaf.nl  

https://www.leijgraaf.nl/project-proefstuderen/
https://www.leijgraaf.nl/hulp-bij-studiekeuze/doorstroomcafe
https://www.youtube.com/watch?v=SICur3-c0cc&t=13s
https://www.leerwerkloket.nl/over-ons
https://www.kiesmbo.nl/
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