
 

 

Loopbaancoaches Marieke en Bas van Gilde Loopbaancentrum organiseren 
studiekeuzeworkshops op vo-scholen in Limburg. 
  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Het Gilde loopbaancentrum ondersteunt jongeren en volwassenen in alle vragen rondom werk    
en leren. Zij organiseren workshops en activiteiten om deelnemers actief te ondersteunen en 
daarnaast zijn er adviseurs om persoonlijke loopbaanondersteuning te bieden.  

 
In 2018 startten Loopbaanadviseurs Bas Reuvers en Marieke van Kemenade met het 
organiseren van workshops voor vo-leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden in de 
overstap naar het mbo. De workshops worden niet structureel aangeboden voor alle leerlingen, 
maar zijn bedoeld leerlingen die, ondanks alle loopbaangesprekken en loopbaanactiviteiten die 
reeds georganiseerd zijn in de school, nóg steeds zoekend zijn naar hun volgende 
loopbaanstap.  
 
Aanvankelijk organiseerden zij workshops voor leerlingen bij het mbo “in huis” maar die stap 
bleek voor de toekomstig mbo-studenten vaak nog te groot om te nemen. Daarom besloten 
Marieke en Bas al snel om zelf op pad te gaan naar vo-scholen in de omgeving om daar met de 
leerlingen aan de slag te gaan met een interactieve workshop. 
 
Dat betekende dat Marieke en Bas ook de vorm en inhoud van de presentatie veranderden en 
deze veel interactiever maakten. Zo werd de voorlichting over de verschillende vakopleidingen 
veel sprankelender gemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van een Kahootquiz. Het uitgangspunt bij 
de presentatie is steeds de hulpvraag van de leerling. Ook worden leerlingen door de 
interactieve aanpak gestimuleerd om zelf de regie te pakken op hun eigen loopbaan. Op deze 
manier doen Marieke en Bas er alles aan om toekomstige mbo-studenten zo goed mogelijk 
voor te bereiden bij de overstap naar het vervolgonderwijs. 
 
Wat klein begon in 2018 pakte steeds groter uit en inmiddels verzorgen Bas en Marieke 
workshops bij een groot aantal scholen in Midden- en Noord-Limburg. Ook buiten de regio is er 
vraag naar de workshops die het tweetal verzorgt. 

 

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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De kracht van de workshop is de persoonlijke aanpak en de samenwerking tussen de scholen. 
Leerlingen die de workshop gevolgd hebben lopen met een concreet actieplan (stappenplan)  
naar buiten, hun volgende loopbaanstap tegemoet. Daarnaast kijken de loopbaanadviseurs niet 
alleen naar opleidingen in de regio maar kijken ze ook verder om voor iedere leerling een 
passende opleiding te vinden.  
 
Benieuwd naar de inhoud van de workshop? Hieronder een korte beschrijving. 
 
Na de kennismaking met de groep wordt er een korte presentatie gegeven over het mbo, 
waarna een Kahoot quiz wordt gedaan om kennis te maken met de verschillende opleidingen in 
het mbo. Daarna volgt een moment waarin leerlingen met elkaar in gesprek gaan en benoemen 
welke opleidingen hen wel aanspreken, welke juist niet en waarom.  
 
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met een vragenlijst. Deze vragenlijst is gebaseerd 
op de RIASOC persoonlijkheidskenmerken. RIACOS staat voor Realistisch, Intellectueel, 
Artistiek, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel. Nadat de leerlingen verschillende vragen 
hebben ingevuld ontdekken ze op welk kenmerk zij het hoogst scoren en wordt er tijdens de 
workshop een link gelegd naar het soort werkzaamheden (en beroepen) het beste past bij hun 
profiel. 
 
Vervolgens gaan zij op onderzoek uit op de website: www.kiesmbo.nl en gaan zij in de groep 
met verschillende opdrachten aan de slag. 
 
Aan het eind van de workshop hebben de leerlingen een opleidingskeuze gemaakt of hebben 
zij een individueel stappenplan waarmee ze, tijdens de LOB lessen of in gesprekken met hun 
decaan, de basis leggen voor hun volgende loopbaanstap.  
 
Marieke en Bas geven aan dat de leerlingen én scholen erg enthousiast zijn over de 
workshops. Mooie bijvangst is dat er, met het verzorgen van de workshops, nog meer 
verbinding wordt gecreëerd met het onderwijs in Limburg, dit komt de uiteindelijk weer ten 
goede aan de (loopbaan)begeleiding van alle vo-leerlingen en mbo-studenten in de regio en 
daar gaat het om! 

http://www.kiesmbo.nl/
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Tips 
 
 

- Maak de groepen studenten niet te groot en zorg voor veel interactie. 
- Ontwikkel een werkboek bij de workshop waarin het proces van studiekeuze volledig is 

opgenomen en leerlingen bij het naar buiten gaan weten wat hun volgende 
(loopbaan)stap is. 

- Zoek de samenwerking met verschillende scholen. 

  

Meer weten? 
 
 

http://www.gildeloopbaancentrum.nl/ 

www.kiesmbo.nl  

  

Contactpersoon Bas Reuvers via b.reuvers@rocgilde.nl 
Marieke van Kemenade m.vkemenade@rocgilde.nl  

http://www.gildeloopbaancentrum.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
mailto:b.reuvers@rocgilde.nl
mailto:m.vkemenade@rocgilde.nl

