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Doel 

 

  

SOB Barendrecht streeft naar een sterk netwerk en actieve makel- en 

schakelrol tussen het onderwijs en bedrijven in Barendrecht. Het zet 

zich in voor concrete activiteiten tussen onderwijs en bedrijfsleven, 

zodat leerlingen een kijkje kunnen nemen in de (beroeps)praktijk en 

ondernemers kennis kunnen maken met hun toekomstige 

werknemers. Hierdoor kunnen leerlingen hun horizon verbreden en 

bewuster een studiekeuze maken en de bedrijven in de regio beter 

leren kennen. Het motto: ‘de leerling van nu, is de werknemer van 

morgen’. 



Voorwoord 

 

In 2015 is de stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Barendrecht opgericht. De samenwerking 

wordt mogelijk gemaakt door de Gemeente Barendrecht en de onderwijsinstellingen: DaVinci College, Albeda, 

Lentiz, Groene Hart, Dalton Lyceum, Focus Beroepsacademie en OZHW Groen.  

Het bestuur van de stichting wordt in 2019 gevormd door Jenny Everts (OZHW) namens het VO. Voorzitter is Diana 

van Nugteren, penningmeester Peter Luijendijk (gemeente). Verder zijn Jan-Willem van Hellemond (namens VBO-

Fresh World) en Arjan Kraaijeveld (GKB) bestuursleden. Het secretariaat wordt uitgevoerd door Jos Lukasse, 

gemeente Barendrecht.   

Het bestuur fungeert als opdrachtgever aan de programmamanager. Dit is Angela van Zaalen. Haar inzet voor 

Barendrecht is 12 uur in de week. 



Voortgezet onderwijs  

Na het behalen van zijn of haar diploma zal de vmbo- havo- of vwo-leerling een keuze moeten maken welke 

(beroeps)opleiding hij of zij wil gaan doen. Dit is niet eenvoudig als je nog maar 16/17 jaar bent. Switchen van 

opleiding kost extra geld en soms stoppen leerlingen helemaal met hun opleiding, wat hun kans op de arbeidsmarkt 

niet ten goede komt. Een verkeerde keuze heeft consequenties. 

Scholen hebben Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) hoog op de agenda staan en hebben hierbij 

ondersteuning nodig van het bedrijfsleven. Zij kunnen de leerlingen laten zien, proeven en ervaren wat een baan in 

een bepaalde sector inhoudt. Een leerling zal, als hij/zij (studie)keuzes moet gaan maken, nooit iets kiezen wat hij of 

zij niet kent. Toch zijn dit misschien de beroepen waar veel vraag naar is. Daarom is het van het grootste belang om 

de diverse loopbaanmogelijkheden onder de aandacht te brengen waardoor leerlingen hun eigen talenten en 

competenties ontdekken en ontwikkelen. De leerlingen gaan ook op stage en bij mbo-opleidingen kijken. 

Communicatie 

Website vernieuwd 

De website www.sobbarendrecht.nl is in 2019 vernieuwd. We willen de bedrijven die zich inzetten voor de 

doelgroep 12 tot 16 jaar een podium bieden. Want zonder deze bedrijven kunnen we de doelstellingen van SOB 

Barendrecht niet bereiken. Op de website sobbarendrecht.nl staan alleen de logo’s en worden de bedrijven zoveel 

mogelijk genoemd. Contactgegevens en Excel lijstjes worden door de scholen, de SOB-programmamanager en 

bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente bijgehouden. Contactpersonen gaan en komen, dus alle partijen 

steken hier tijd en energie in.  

Digitaal overzicht aanbod bedrijven 

Op de vernieuwde website spelen de bedrijven de hoofdrol. Elk bedrijf dat zich inzet voor het basis- en voortgezet 

onderwijs staat op de website www.sob-bar.nl De bedrijven geven aan waar zij voor openstaan; bedrijfsbezoeken, 

gastles/workshop, sollicitatietraining, snuffelstage, praktijkopdrachten, docentstage. Dit is direct duidelijk. Vooraf 

heeft de Programmamanager dit met het bedrijf afgestemd en besproken. Ook voor welke doelgroep het bedrijf 

zijn deuren wil openzetten, po, vmbo, havo en/of vwo.  

De scholen kunnen op activiteit zoeken of op thema (zorg & welzijn, economie, techniek, groen). Ook is met een 

button te zien of het bedrijf openstaat voor snuffelstages. Leerlingen kunnen hier inspiratie opdoen en lezen welke 



bedrijven per thema er in de regio zijn. Een aanvraag doen voor een stageplek gaat onder begeleiding van de stage 

coördinator. Er zit geen stagebegeleidingssysteem in de website.  

Online formulier 

Bij elk bedrijf staat een online formulier. Hiermee kunnen de scholen direct het bedrijf benaderen. Dit formulier met 

het verzoek van de school komt in de juiste mailbox van het bedrijf. Zij kunnen direct afspraken met elkaar maken. 

De Programmamanager kan eventueel het formulier onzichtbaar maken als dit nodig is. Er kan dan even niet 

geboekt worden.  

Tekst website 

De tekst op de website is voor de leerlingen in makkelijk taalgebruik geschreven. Dit is voor de voorbereiding op de 

bezoeken/lessen. Zij kunnen lezen wat het bedrijf precies doet. Bedrijf kan er ook een filmpje opzetten. Deze tekst 

schrijft de programmamanager en wordt goed gekeurd door het bedrijf.  

Gebruik website 

Door de website heeft de Programmamanager meer tijd om de bedrijven te ondersteunen. Bijvoorbeeld 

bedrijfsbezoeken en gastlessen nog beter afstemmen op de belevingswereld van de leerlingen. We verwachten dat 

het werven van bedrijven nu ook makkelijker gaat. Het is nu sneller duidelijk wat de bedoeling is en bedrijven zien 

welke collega-bedrijven ook meedoen. De programmamanager zal regelmatig contact opnemen met de bedrijven 

over hoe de samenwerking met de scholen gaat. De website is een middel om de samenwerking zo goed mogelijk 

te laten verlopen, maar essentieel blijven de persoonlijke contacten. 

Evaluatieformulieren 

De verwachtingen van de docenten, leerlingen en bedrijven kunnen verschillen. Goede communicatie is hier van 

groot belang. Er is een digitaal evaluatieformulier voor de begeleiders van school en een formulier voor de 

bedrijven. Hierdoor kunnen we toetsen of de verwachtingen van beide partijen overheen komen. Het 

evaluatieformulier blijft noodzakelijk en zal door elke school nog steeds moeten worden ingezet. Zowel naar de 

begeleidende docenten als naar de bedrijven. Meten is weten.  

Vooralsnog zal de Programmamanager grotendeels de organisatie oppakken voor de bedrijfsbezoeken en 

gastlessen. Goede communicatie en afspraken maken over wie wat doet is hierbij essentieel. Dit verloopt bij de ene 

school beter dan bij de andere school. Het geheel loslaten zodat scholen zelf de bedrijven benaderen via het 

formulier, dat zal per school verschillen.  

De website www.sob-bar.nl is begin juni 2019 online gegaan. Eind van het jaar stonden 50 bedrijven op de website.  

Nieuwsbrieven 

De bedrijven kunnen zien welke actuele activiteiten er zijn. Dit biedt overzicht. Scholen en bedrijven kunnen 

content aanleveren als het gaat om (LOB) activiteiten tussen onderwijs en bedrijfsleven. In de praktijk gaat de 



programmamanager achter deze informatie aan. Relaties bezoeken niet vanzelf de website. Dit gebeurt door 

relaties nieuwsbrieven te versturen via Mailchimp en dan door te linken naar de informatie op de website.  

Op 18 december, 15 november, 3 juli, 14 februari, 30 januari 2019 zijn er nieuwsbrieven verzonden naar 350 

persoonlijke mailadressen van bedrijven en relaties. In deze nieuwsbrief lezen relaties welke activiteiten er zijn en 

waar zij eventueel op kunnen aanhaken. Hiervoor zijn ook digitale formulieren gemaakt. Hier staan data en 

activiteiten in genoemd. De bedrijven konden zich hiervoor inschrijven voor één of meer evenementen van de 

scholen. Het respons was nihil.  Persoonlijke mailtjes per activiteit werken beter.  

Activiteiten 

Focus voor 2019 waren - net als in 2017 en 2018 - bedrijfsbezoeken en gastlessen voor het voortgezet onderwijs in 

samenwerking met het bedrijfsleven in Barendrecht. SOB Barendrecht initieert loopbaanactiviteiten, knoopt 

mensen en activiteiten aan elkaar, maar kan niet de werkzaamheden overnemen of op de stoel gaan zitten van het 

onderwijs en ook niet van het bedrijfsleven. Alle partijen hebben hun aandeel en eigen verantwoordelijkheid in deze 

samenwerking. De activiteiten passen binnen het curriculum van de school en de mogelijkheden van bedrijven. 

In 2019 is extra geïnvesteerd in de website voor een transparant en duurzaam SOB-netwerk.  

Begin maart 2019 was de tweede Beursvloer, georganiseerd door de Barendrechtse Uitdaging. De Beursvloer vond 

plaats op het netwerkplein van Makro Barendrecht.  

Bedrijfsbezoeken en gastlessen 

Onderstaande dagen fietsten leerlingen naar bedrijven in de regio of kwamen de bedrijven naar school voor een 

gastles. Doel van de bezoeken waren: algemene oriëntatie op beroepen en functies binnen een bedrijf of sector.  

Data bedrijfsbezoeken en gastlessen 2019: 

• 5 februari bedrijfsbezoeken en 6 februari 2019 gastlessen Focus Beroepsacademie (vmbo b/k) klas 2. 

• 11 februari 2019 bedrijfsbezoeken en gastlessen Groene Hart  

• 14 februari 2019 Dalton Lyceum (mavoklas 3) 

• 6 mei 2019 bedrijfsbezoeken Groene Hart (mvo/havo/vwo) en gastlessen op school.  

• 25 juni 2019 bedrijfsbezoeken Focus Beroepsacademie (vmbo b/k) klas 1 

• 9 juli 2019 bedrijfsbezoeken en gastlessen Groene Hart  



• 11 juli 2019 bedrijfsbezoek OZHW Groen (vmbo b/k klas 1 en 2) en een techniekles in de OTIB Experience 

Trailer op school.  

• 1 oktober 2019 workshops Techniek Festival (groep 8) 

Over het algemeen lopen de bedrijfsbezoeken heel goed. De bezoeken zijn vooral bedoeld voor algemene 

oriëntatie op beroepen en functies in een bedrijf. De verwachtingen zijn helder en veel bedrijven hebben al ervaring 

met de bezoeken en gastlessen.  

Bedrijven die voor de eerste keer meedoen, worden vooraf bezocht door de Programmamanager. De 

verwachtingen van bedrijf, school en leerling worden afgestemd. Hierdoor kan de ondernemer zich goed 

voorbereiden op het bezoek. Een bedrijfsbezoek van een groep pubers is anders dan van een groep collega-

ondernemers of klanten. Uiteindelijke doel is dat zowel de leerlingen als het bedrijf na afloop er een goed gevoel 

over hebben. Als er toch iets niet goed is gegaan, kan het bedrijf hiervoor bij de SOB-programmamanager terecht. 

Dit geldt ook voor de scholen. Er zijn veel communicatielijntjes en verwachtingen van docenten, mentoren, directie, 

ondernemer, medewerkers en de leerlingen en de groepsdynamiek. In de praktijk kan er iets misgaan en vaak is dit 

uit te leggen. Belangrijk is dat scholen en bedrijven dit uitspreken en communiceren. De SOB-programmamanager 

kan hiervoor worden ingezet.  

Onderstaande bedrijven willen wij hiervoor extra bedanken. Zij hebben meerdere keren dit jaar hun deuren 

opengezet voor de leerlingen.  

ABS Reclame 

Albert Heijn Middenbaan 

Ambulance  

ASVZ 

Dubson 

Eiland Marlyne kinderopvang 

Flextra Groep 

Flier Systems 

Gemeente Barendrecht Gemeentehuis 

Gemeente Barendrecht Onderhoud en Beheer 

Gemeente Barendrecht Wethouder gastles 

GKB Groep (doet 2 x meer) 

Groenveld en Van Houdt 

Het Kruispunt 

Het Rozenpakhuys 

Hoek en Blok accountants, belasting en juristen 

Hotel Van der Valk Ridderkerk 

HWE-Professionals 

Karwei Barendrecht Reijerwaard  

Kibeo opvang 

Kraaijeveld´s Aannemingsbedrijf B.V. 

Laurens De Elf Ranken 

National Academici 

Perflexxion Uitzendbureau 

Rabobank 

Restaurant de Wensboom 

Roobol 

Safe-beveiliging 

Schipper Groep 

Suiker Unie 

Woonexpress 

 



Marianne Zwagerman 

“Ondernemers verdienen meer waardering en minder regels in het aangeharkte rubberentegelparadijs”, zo sprak 

Marianne Zwagerman (ondernemer en schrijver) enige tijd geleden voor een goedgevulde zaal ondernemers uit 

Barendrecht. Wethouder Arnoud Proos (Economische Zaken) nodigde haar uit een dagje zijn plaats in te nemen. 

Op 29 mei 2019 nam Marianne Zwagerman een dag de rol als wethouder over. Eén van haar speerpunten is het 

wegnemen van vooroordelen over ‘laagopgeleide’ leerlingen. Juist deze leerlingen hebben we keihard nodig en er 

zitten veel toppers tussen. Leerlingen, docenten, bestuurders en ondernemers gingen met elkaar en met haar in 

gesprek over diverse stellingen. Het was een erg constructieve en zinvolle ochtend, waarbij de eerlijkheid en het 

enthousiasme van de leerlingen groot was.  

Marianne Zwagerman heeft een aantal aanbevelingen, zie onder, gedaan. Hiermee gaat het SOB uiteraard aan de 

slag. Een goed opgeleide beroepsbevolking die de weg weet te vinden naar de lokale bedrijven is een 

gemeenschappelijk belang van de lokale overheid, ondernemers, bevolking en de scholen. In Barendrecht weten 

deze partijen elkaar al te vinden in het SOB. Op basis van de rondetafelgesprekken bij de Focus Beroepsacademie 

zien wij ruimte voor verbetering om de opleidingen nog beter aan te laten sluiten op het lokale bedrijfsleven: 

1) Er is niet echt een goed aansluitende Mbo-opleiding voor de grote AGF-sector in Barendrecht. De agro-logistieke 

opleiding wordt in de gesprekken ‘een mismatch’ genoemd en is niet populair onder leerlingen. Ook twee 

aanwezige ondernemers in andere sectoren zagen zich genoodzaakt zelf een Mbo-opleiding te starten. De 

gemeente zou een stimulerende rol kunnen nemen in het dichter bijeen brengen van het aanbod op de scholen en 

de vragen uit het bedrijfsleven. 

2) Er is behoefte aan meer samenwerking tussen vmbo- en mbo-leerlingen. Mogelijk kan vanuit het SOB hier 

aandacht voor komen. 

3) Er is een Techniekfestival gericht op kinderen uit het basisonderwijs en in het kader van de loopbaanoriëntatie op 

het VMBO worden er bedrijfsbezoeken georganiseerd. Ik pleit voor meer inspanningen vanuit de scholen én de 

ondernemers om vmbo-leerlingen te laten meelopen op snuffelstages in bedrijven. Breder dan alleen techniek. Ik 

heb zelf als (onbezoldigd) ambassadeur van vmbo On Stage goede ervaringen met hun format van het 

‘Beroepenfeest’. Leerlingen gaan na een match op de beursvloer een week later op bedrijfsbezoek.  

4) VMBO-leerlingen hebben behoefte aan inspirerende voorbeelden. Het verhaal van Arjan Kraaijeveld (op de LTS 

begonnen maar nu succesvol ondernemer) spreekt aan. Misschien kan het SOB een creatieve oplossing verzinnen 

om deze lokale helden en hun verhalen zichtbaar te maken voor leerlingen.  

 

5) Er is (zeggen de aanwezige docenten zelf) weinig aandacht voor ondernemerschap tijdens de opleidingen. Dat 

zou in een ondernemende omgeving als Barendrecht wel een goed idee zijn. Eventueel te combineren met punt 4. 



 
 

Sollicitatietrainingen 

Focus Beroepsacademie 

Dit jaar organiseerde Focus Beroepsacademie voor het eerst een sollicitatieproject voor klas 2 in samenwerking met 

SOB. De leerlingen schreven vooraf een sollicitatiebrief en een CV in de klas. Daarna volgden zij een workshop bij 

een bedrijf. Olympia Uitzendbureau, Perflexxion Uitzendbureau, Flextra group  en Tinke Verzekeringen gaven tips 

en tops aan de leerlingen over verbale- en non-verbale communicatie. Er ging een Wereld voor de leerlingen open.  

Op 5 december 2019 kwamen er professionals, hr-mensen, coaches en vrijwilligers naar school om een 

sollicitatiegesprek te oefenen. SOB regelde 30 mensen die gesprekken wilden voeren. Dit ging vooral via LinkedIn. 

Tijdens een heerlijke lunch werd nog even kort toegelicht wat precies de bedoeling was. Het doel van deze ochtend 

was de leerlingen meer zelfvertrouwen te geven en dat zij leerden hoe een sollicitatiegesprek eraan toe gaat. Het 

was ter voorbereiding voor het zoeken naar een snuffelstage. De gesprekken waren 1 op 1 en duurde ongeveer 15 

minuten, daarna werd het gesprek geëvalueerd met de leerling. De leerlingen gingen vaak met lood in de schoenen 

het gesprek in, maar kwamen met vleugels er weer uit. De professionals waren net zo enthousiast als de leerlingen 

en docenten. De resultaten van de evaluatieformulieren waren nog beter dan de pakjes van Sinterklaas. Volgend 

jaar gaan we het zeker weer doen.  



Dalton Lyceum wil dit volgend jaar ook graag gaan opzetten voor de mavoleerlingen. Bij het Groene Hart doen ze 

dit al enige tijd. Wel in een andere vorm, maar net zo effectief.  

Groene Hart 

Al enkele jaren organiseert het Groende Hart een sollicitatieproject voor 6 vwo. Het is een onderdeel van 

het schoolexamen. In de avond begin maart zijn deze gesprekken.  De examenkandidaten schrijven een brief die 

door de commissieleden beoordeeld wordt en vervolgens voeren de leerlingen de leerlingen een gesprek van 25 

minuten. Aan het eind van alle rondes wordt bepaald wie de functie gekregen zou hebben. Aan de hand van een 

beoordelingsmodel kunnen i.c.m. eigen inzichten door de commissieleden cijfers aan de leerlingen toegekend 

worden. Leerlingen solliciteren op actuele functies, waarbij ze doen alsof ze al een enkel jaar afgestudeerd 

zijn. Groene Hart probeert hen ook zoveel mogelijk in te delen bij een vacature die past bij hun vervolgstudie. De 

school sluit de avond altijd af met een gezellige borrel, waarbij vanzelfsprekend ook nog genetwerkt wordt. In 2020 

wil de school dit ook voor alle havoleerlingen gaan organiseren.  

 

 



 



Sterk Techniek Onderwijs 

 

De instroom in technische beroepsopleidingen is lang niet genoeg om alle tekorten op te vullen. De overheid is 

daarom met een subsidieregeling Sterk Techniek Onderwijs gekomen met ruim 400 miljoen voor de komende 4 

jaar. Voor onze regio Barendrecht-Ridderkerk gaat het om ruim 2 miljoen euro voor 4 jaar. Samen met het 

basisonderwijs, vmbo, mbo, bedrijfsleven en de gemeente pakken wij de handschoen op om techniek en 

technologie een ‘boost’ te geven. De maatschappij staat te springen om technische vakmensen en we kunnen de 

jongeren zoveel bieden in deze regio. Gemini Lyceum uit Ridderkerk is penvoerder. Alle vo scholen in Barendrecht 

en enkele po scholen en een lijst met bedrijven uit Barendrecht hebben meegetekend. De projectleiding is in 

handen van Martha Netten en Wim de Boom.  

Ontbijtsessies, interviews, vergaderingen, een pressure cooker hebben in 2019 tot een Regiovisie en een 

Activiteitenplan geleid. Bedrijven hebben gezorgd voor cofinanciering in de vorm van uren voor bedrijfsbezoeken, 

stages, keuzevakken en netwerkbijeenkomsten of materialen. Net voor de Kerst is het plan goedgekeurd door het 

Ministerie en kunnen we in 2020 hiermee aan de slag.  Sommige SOB-activiteiten passen perfect in het plan van 

STO-BAR (Sterk Techniek Onderwijs – Barendrecht Ridderkerk) en visa versa. SOB Barendrecht en STO-BAR 

trekken samen op. STO-BAR is vooral techniek en SOB is er voor alle sectoren. Deze samenwerking bevordert de 

efficiëntie en communicatie naar bedrijven, scholen en andere stakeholders. De vernieuwde website www.sob-

bar.nl zal met STO gelden worden uitgebreid met meer (technische) bedrijven uit Ridderkerk voor Gemini College. 

Ook komen de Techniek Modules van de Techniek Centra op de huidige website te staan. Technische Keuzevakken 

en LOB-activiteiten krijgen ook een plek op de website. Scholen kunnen informatie vinden en rechtstreeks contact 

opnemen met de aanbieder. Bedrijven hebben een punt waar zij terecht kunnen voor meer informatie. 

Domeinnaam www.sto-bar.nl is vastgelegd en linkt nu naar een aparte pagina op  www.sob-bar.nl.  



 

Techniek Festival 

Het Techniek Festival Barendrecht heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 oktober 2019 bij Kraaijevelds 

Aannemingsbedrijf. Een prachtige locatie. Zeker ook omdat de heren en mevrouw Kraaijeveld erg positief ten 

opzichte van het festival staan en veel werk hebben verricht, zodat het weer een succes is geworden. Iedereen is 

heel super enthousiast over deze dag. Dit geven de evaluaties aan. Hieronder een evaluatie van deze top dag! 

De workshops waren een groot succes. Overal zag je blije gezichten. Het aanbod was ook heel divers, zodat je direct 

zag: techniek is veelomvattend. Het filmpje dat door de mbo-studenten is gemaakt geeft de sfeer van deze dag 

aan. Energiek, leuk, leerzaam en overal blije gezichten. Ook bij de kinderen die eigenlijk niet veel met techniek 

hebben.  

We hebben hulp gekregen van 5 vmbo-leerlingen van Focus Beroepsacademie, 8 Technasium leerlingen van Dalton 

Lyceum en 3 mbo-studenten van Davinci College Art en Design en van verschillende vrijwilligers zoals Jos Lukasse, 

Diana van Nugteren, Sonja en Lars Vonk, Rini Clerx en natuurlijk de harde werkers van aannemingsbedrijf 



Kraaijeveld en de onderstaande organisaties. Zonder hen was deze dag er niet. Met veel energie en vol overgave 

werden de workshops gegeven door enthousiaste mensen van de volgende organisaties.  

1. Aafje 

2. Coolmark 

3. DJI Europe BV 

4. GKB Groen 

5. GKB staalwerk 

6. Hout-en Meubileringscollege (HMC) 

7. Kraaijeveld’s aannemingsbedrijf 

8. MTOB W&T Educatie 

9. Reflex Nederland  

10. Technasium Dalton College 

11. Techniek Stand van OTIB 

12. Technobiel: techniek trailer van OTIB 

13. Welbouw  

14. BMW Jer. de Fonkert 

De reacties van de deelnemende standhouders (ondernemers), docenten en leerlingen waren erg positief. Dit is uit 

het evaluatieformulier gekomen van de leerkrachten. 

1. Is deze boodschap bereikt denkt u?  
Alle leerkrachten geven een ja aan. 

2. Heeft u de leerlingen in de klas voorbereid?  
1 geeft een beetje aan, de rest een ja. 

3. Waren de draaiboeken duidelijk?  
Alle leerkrachten geven een ja aan. 

4. Wat vond u van de organisatie van deze dag?  
Alle leerkrachten geven PRIMA aan. 

5. Heeft het aan uw verwachtingen voldaan?  
Alle leerkrachten geven een ja aan. 

6. Wel cijfer geeft u het Techniek Festival?  
Gemiddeld een 8,5 

7. Wat vonden de leerlingen van deze dag?  
Antwoord is merendeel heel leuk en 3 x leuk. 

8. Welke groep past dit evenement het beste?  
Merendeel geeft groep 8 aan. En 3 
leerkrachten hebben aangegeven dat het 
geschikt is voor groep 8, groep 7 en groep 6.  

Cijfer per workshop komt gemiddeld op een 8. Hier kunnen we trots op zijn.  

Leerlingen: 

• Waarom kunnen we niet alles doen?’ 

• Supergaaf!  

• Het was echt leuk, juf!  

• Ik voel me echt een werkman! 

• Dit was echt super vet, waarom deden we niet alle workshops? We gingen veel te snel weer weg, juf!  

• Jammer dat we niet alle workshops mochten doen! 



 

Op de website kunt u foto’s en een filmpje zien. Deze zijn gemaakt door mbo-studenten van Davinci College.  

 



 

 



Resumé 

 

Net als in 2017 en 2018 is voor 2019 aan de scholen gevraagd welke activiteiten zij wilden gaan ondernemen en 

welke ondersteuning zij nodig hebben van het SOB. Het was vooral meehelpen bij het vinden van externe contacten 

en bedrijven te ondersteunen bij een programma dat aansluit op de belevingswereld van deze jonge doelgroep. De 

scholen zien zeker de meerwaarde van de praktijkverhalen van de ondernemers, maar geven aan dat de organisatie 

niet vanzelf gaat. Hier gaan veel inspanningen aan vooraf. De organisatie, communicatie en de verwachtingen 

tussen bedrijf, school en SOB blijven bespreekpunten hoe we gezamenlijk de samenwerking kunnen verbeteren.  

Alle scholen zijn in 2019 op bedrijfsbezoek geweest met hun leerlingen. Het streven blijft om de SOB-activiteiten 

van de scholen te verspreiden over het schooljaar, maar dit blijft lastig. 

De evaluatieformulieren voor bedrijven en scholen staan op de website sobbarendrecht.nl. Niet alle scholen 

gebruiken deze om de kwaliteit van de bezoeken en gastlessen te verbeteren. Zeker voor nieuwe bedrijven is dit 

een aanrader.  

Naast de organisatie van de bedrijfsbezoeken en de gastlessen is dit jaar ook de nieuwe website online gegaan. Hier 

presenteren de bedrijven zich en is duidelijk wat zij de scholen kunnen bieden. Eind 2019 staan er 50 bedrijven op de 

website. 

Nieuw dit jaar was ook de sollicitatietraining bij Focus Beroepsacademie, waar professionals 1 op 1 gesprekken 

voerden met de vmbo-leerlingen. Dit was een groot succes!  

2019 was ook het jaar van het meedenken met de Sterk Techniek Onderwijsplannen voor Barendrecht en 

Ridderkerk.  

En natuurlijk hebben we genoten van het Techniek Festival bij Kraaijeveld’s aannemingsbedrijf waar meer dan 500 

leerlingen genieten van de verschillende workshops.  

 

Kortom een jaar waar we heel trots op kunnen terugkijken.  

 

 

 


