
 

 

Ambassadeur Harm organiseert MBO X-periences voor vo-leerlingen in heel 
Midden- en Noord Limburg 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

 

“Wat wil ik later worden? Ik weet het zelf nog steeds niet”, aldus Harm van Beurden, ambassadeur 

Gilde Opleidingen. “Wel weet ik dat kiezende vmbo- leerlingen - de studiekiezers - behoefte hebben 

aan ‘doen, beleven en meemaken’ van de vele beroepen waaruit ze kunnen kiezen, om zo een beter 

idee krijgen van hun mogelijkheden”. 

Harm is van mening dat juist het ontdekken van beroepen belangrijk is, om erachter te komen of dit 

beroep bij je past of niet. Je kiest in eerste instantie geen opleiding, maar een beroep! 

 

En kiezen is vaak moeilijk. De tijd van zitten en luisteren naar alle mooie opleidingsverhalen is voorbij. 

Het werkt veel beter om actief te ervaren of iets bij je past of niet. En daar is in Noord en Midden 

Limburg een mooi programma voor,  bedoeld voor alle leerlingen binnen het vo. In de zogenaamde X-

perience kunnen leerlingen ontdekken, ervaren, proeven en beleven wat een toekomstig beroep 

inhoudt. 

Harm wil jong talent helpen met het maken van de beste keuze en ook het talent voor de regio 

behouden. “Dat moeten we samen doen, onze passie voor de beroepen delen in ‘het echte werk’ in de 

praktijk: samen de deuren wagenwijd open zetten en jongeren laten beleven en ervaren. In het vo, het 

mbo en het bedrijfsleven.”  Met die insteek is Harm begonnen met het organiseren van X-periences. 

 

“Als je doet wat je leuk vindt, dan gaat het vaak ‘vanzelf’ en krijg je een fantastische carrière” zegt 

Harm. 

  

Tips 
 

• Zoek de samenwerking in de regio met onderwijs, partners en arbeidsmarkt 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktinformatie 
☐LOB-documenten 
☒LOB-leeromgeving 
☐LOB-programma                                     
☐Ouderbetrokkenheid 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze              
☐Regelgeving en kaders 
☐Visie, beleid en kwaliteit 
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 • Laat opleidingsniveaus los, denk in domeinen (beroepsrichtingen/-groepen) en niet in opleidingen 

• Maak er écht een (realistische) beleving van: in de praktijk met beroepsgerichte handelingen. Doen 

Beleven Meemaken (en niet zittend luisteren) 

• Kiezen is ook ontdekken wat je misschien niet leuk vindt 

• Geef leerlingen keuzevrijheid door ze uit een aanbod workshops te laten kiezen, zo geef je 

eigenaarschap 

• Maak je X-perienceconcept flexibel, individuele studiekiezers maar ook klassen zijn welkom                                                                                                                           

  

Meer weten? 
 
 

Weert de Gekste kwam een kijkje nemen met de X-perience in Weert en maakte deze reportage:  

250 leerlingen beleven het echte werk tijdens Gilde X-perience in Weert (weertdegekste.nl)  

En: 

https://youtu.be/_SnCgc_ad8M  

In Venray kwam ‘Venray Bloeit’ op bezoek en bracht X-perience in beeld: https://youtu.be/gGXgJocQfGc  

   Impressie X-perience Venlo Laaghuissingel en Groenveldsingel: 

https://youtu.be/m2uBmXffKc0 en https://youtu.be/t7Kw8-KIkQ4 

  

Contactpersoon Harm van Beurden 
Ambassadeur Gilde Opleidingen 
06-82864488 
h.vbeurden@rocgilde.nl 

https://www.weertdegekste.nl/2021/10/250-leerlingen-beleven-het-echte-werk-tijdens-gilde-x-perience-in-weert/
https://youtu.be/_SnCgc_ad8M
https://youtu.be/gGXgJocQfGc
https://youtu.be/m2uBmXffKc0
https://youtu.be/t7Kw8-KIkQ4
mailto:h.vbeurden@rocgilde.nl

