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Doel
SOB Barendrecht streeft naar een sterk netwerk en actieve makel- en
schakelrol tussen het voortgezet 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 scholen in Barendrecht: Davinci, Albeda, Edudelta, Calvijn, Dalton, Focus
(OZHW).
Het bestuur van de stichting wordt in 2017 gevormd door Jenny Everts (OZHW) namens het VO en Atie Hagoort (Edudelta)
namens het MBO. Voorzitter is Diana van Nugteren (Secretarion), penningmeester Peter Luijendijk (gemeente). Verder zijn
Jan-Willem van Hellemond (namens VBO-Fresh World) en Arjan Kraaijeveld (GKB) bestuursleden.
Het bestuur fungeert als opdrachtgever aan de programmamanager. Dit is Angela van Zaalen. Haar inzet voor Barendrecht is
12 uur in de week.

Keuze 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
De website www.sobbarendrecht.nl laat zien wat we doen en bedrijven kunnen zien welke actuele activiteiten er zijn. Het biedt
overzicht voor relaties. Scholen en bedrijven kunnen content aanleveren voor de website en de nieuwsbrief als het gaat om
(LOB) activiteiten tussen onderwijs en bedrijfsleven. De website biedt PR en naamsbekendheid voor relaties zoals bedrijven,
onderwijs en de projecten. Door de nieuwsbrieven willen we relaties ‘warm houden’ om samen te werken met het onderwijs. De
digitale middelen zijn nu eenvoudig opgezet om de kosten laag te houden.
Op 22 februari, 25 april, 18 mei, 13 september, 23 november en 20 december 2017 zijn er nieuwsbrieven verzonden naar 225
persoonlijke mailadressen van bedrijven. In deze nieuwsbrief lezen relaties welke activiteiten er zijn en waar ze eventueel op
kunnen aanhaken. Er zijn ook digitale evaluatieformulieren gemaakt voor school en bedrijf. Daarnaast konden bedrijven zich
digitaal inschrijven voor één of meer evenementen van de scholen. De formulieren staan ook online op de website van SOB
Barendrecht. Het SOB-bestuur brengt regelmatig de stichting onder de aandacht in verschillende netwerkbijeenkomsten.

Activiteiten
Focus voor schooljaar 2017/2018 zijn bedrijfsbezoeken 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.
Hieronder leest u voorbeelden van de scholen.

Focus Beroepsacademie
Toekomstweek
In de week van 30 oktober t/m 4 november 2017 was de ‘Toekomstweek’ voor klas 2 van Focus Beroepsacademie. De leerlingen
werden deze week gestimuleerd om na te denken over hun toekomst.

In hun nabije toekomst liggen diverse keuzemomenten, waaronder de keuze van de praktijkrichting naar klas 3, de keuze van
een stageplaats in klas 3 en 4 en na het vmbo- diploma de keuze van een vervolgstudie. Uiteindelijk met als einddoel: een
beroep. Wat hebben de leerlingen gedaan in deze Toekomstweek?
Na een gezamenlijke opening, gepresenteerd door een inspirerend en persoonlijk verhaal van Farida Buitenhuis (oud vmboster) in het atrium, volgden de leerlingen hun reguliere rooster, maar met veel aanpassingen. De lessen werden gegeven met
het oog op het thema ‘toekomst’. Hoe zag dit eruit?
•

Leerlingen hebben interesse- en beroepentesten gedaan

•

Leerlingen hebben informatie gekregen over te kiezen profielen en over stage

•

Leerlingen hebben een sollicitatiebrief geschreven

•

En een sollicitatiegesprek geoefend met mensen uit het bedrijfsleven en zijn gestart met hun eigen LOB-dossier. (LOB =
Loopbaan Oriëntatie en –Begeleiding)

•

De vakdocenten hebben lessen voorbereid waarin ze proberen de leerlingen te laten zien wat het nut van hun vak kan zijn
voor de toekomst.

•

Bedrijfsbezoeken op 31 oktober 2017.
Op 31 oktober 2017 bezochten de vmbo-leerlingen twee bedrijven. In totaal deden er vijftien bedrijven mee. Leerlingen
konden op www.onderwijsroute.nl zien welke bedrijven bezocht konden worden. De leerlingen gaven aan welk bedrijf hun
voorkeur had en vol was vol. Alle bedrijven hadden voor de leerlingen een zo praktisch mogelijke manier bedacht om ze
iets van hun organisatie en werkveld te laten ervaren. De bedrijven waren: ABS Reclame, Albert Heijn, Brandweer
Barendrecht, De Bondt Grafimedia Communicatie, Dikke Knuff locatie Barendrecht, Dubson, Gemeente Barendrecht
Onderhoud en Beheer, Hotel Van der Valk Ridderkerk, Huis Distinto Barendrecht, Inge de Bruijn Zwembad, Karwei
Barendrecht Reijerwaard, KPN XL winkel Barendrecht, Pannekoekenhuis “De Oude Maas” B.V., Roobol en Wellnesselande
Barendrecht B.V.

Sollicitatietraining
Op donderdag 12 januari 2017 en dinsdag 14 februari 2017 stond van 13.00 tot 15.30 uur een sollicitatietraining van Focus
beroepsacademie op de agenda. Door dit project worden de leerlingen beter voorbereid om zelf een (snuffel)stageplek te
zoeken. Want een gesprek oefenen met een onbekende heeft veel meer impact dan met de mentor of docent. De leerlingen
zoeken op internet zelf een advertentie op. Dan gaan zij aan de slag met het schrijven van een sollicitatiebrief en CV. Tijdens
het vak Nederlands hebben ze dit al geoefend. Deze brief en CV nemen de leerlingen mee naar de sollicitatietraining.
Ondernemers en vrijwilligers gaan samen met enkele leerlingen hun brieven bekijken en vertellen hen wat ze goed hebben
gedaan en wat beter zou kunnen. Daarna oefenen zij een sollicitatiegesprek en/of telefoongesprek met de leerlingen. U kunt
denken aan: hand geven, iemand aankijken, geen kauwgom in de mond. Maar ook verstaanbaar en begrijpelijk spreken, u en
meneer/mevrouw zeggen, zelf ook vragen stellen en benoemen waarom hij of zij op deze vacature heeft gereageerd. Doel van
deze training is dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Het waren leerzame middagen voor de leerlingen. Volgend jaar staat het
project weer op de agenda en hopen we op nog meer mensen die met de leerlingen aan de slag willen.

Calvijn Groene Hart
Maandagmiddag 6 november 2017 zijn mavo- en havoleerlingen op bedrijfsbezoek geweest bij twaalf bedrijven of kregen zij
gastlessen in de klas. Doel van de bezoeken en gastlessen is om de leerlingen een kijkje te geven in de (beroeps)praktijk. Hoe zit
een bedrijf eigenlijk in elkaar? Welke beroepen zijn er? Het vergroot hun horizon. Bij Volvo Mobility Centre, Ikea, Van der Valk
Hotel Restaurant, Schipper Groep, BUVA en de Rabobank proeven leerlingen de sfeer van deze mooie organisaties. Op de fiets
gingen de leerlingen in groepjes van 15 naar de bedrijven. Onder begeleiding van een docent ging er een wereld van
beroepsmogelijkheden voor ze open. De leerlingen werden overal met een warm welkom ontvangen. Zij kregen een
presentatie, een rondleiding en werden hier en daar ook zelf aan het werk gezet. Deze ervaring vergeten ze niet snel. Op school
gaven ondernemers vier keer een gastles aan de leerlingen. Een ondernemer voor de klas is heel verfrissend en heeft echt een
toegevoegde waarde. Wat zij doen, kunnen docenten niet bieden. De meeste bedrijven hadden al ervaring van een vorige keer.
Zij wisten ongeveer wat hen te wachten stond. Toch is geen groep hetzelfde en reageren leerlingen soms heel verrassend. We
zijn daarom weer heel blij met Volvo Mobility Centre, Ikea, Van der Valk Hotel Restaurant, Schipper Groep, BUVA, Rabobank,
Biolab, Van Rietschoten Office Point, Berkman, Gemeente Barendrecht, Erasmus en Eigenwijs Communicatie dat zij zich
hiervoor inzetten.
Peter van Zomeren, Rabobank:
“Ik heb hen een ondernemersplan voorgelegd. De groep in 3-en gesplitst. Opdracht was om uit dit ondernemersplan (vraag van
een startende fietsenwinkel om een financiering) om de elementen ‘ondernemer’ en ‘onderneming’ te beoordelen op ervaring,
visie, plannen, e.d. Winnende groepje had een juist oordeel over het wel of niet verstrekken van de financiering en gaf
inhoudelijk de beste beoordeling op de genoemde elementen. Zij wonnen een bioscoopkaartje. Het bezoek heeft zeker aan
mijn verwachtingen voldaan. Het was zeer geslaagd. Prima ervaring!”

Serife Evers, BUVA:
Het bedrijfsbezoek heeft als doel leerlingen een beeld te geven wat onze organisatie maakt/levert en welke beroepen er zijn.
Dit doel is zeker bereikt en de begeleiding en reacties van de leerlingen waren goed. Onze doe-activiteit bestond uit het maken
van een zonnecel aangedreven tafelventilator. Dit vonden ze erg leuk om te doen. Leerpunt voor ons is om het verhaal tijdens
de presentatie en de rondleiding nog meer op jeugdniveau te vertellen. Je gebruikt toch snel woorden die de leerlingen niet
kennen. Maar we doen zeker weer mee. Sterker nog Dalton Lyceum komt binnenkort ook.

27 maart 2017: bedrijfsbezoeken en gastlessen
Groene Hart is 27 maart 2017 met 124 mavo en 149 havoleerlingen, klas 2 op bedrijfsbezoek geweest of ontvingen een
ondernemer in de klas. De leerlingen maken vooraf een folder met informatie over het bedrijf dat ze gaan bezoeken. Deze
folder leveren ze in bij hun mentor. Per halve klas gaat er minimaal één docent en één ouder mee. Leerlingen schrijven na het
bezoek een kort verslagje: wat heb je geleerd, wat ben je wijzer geworden en wat is je ervaring?

Dalton Lyceum
Bedrijfsbezoeken 9 november 2017
Donderdag 9 november 2017 zijn de mavoleerlingen van Dalton Lyceum op bedrijfsbezoek geweest bij verschillende bedrijven.
De leerlingen waren voorbereid en stelden goede vragen.
Marian de Ruiter, Dalton Lyceum: “We vinden het enorm fijn dat de ondernemers de deuren openen voor onze leerlingen en
hen een kijkje in de keuken geven. De leerlingen gaan op pad met een lesopdracht en maken foto’s voor hun presentatie. Ze
leren hier heel veel van. Dit kunnen wij ze als school niet bieden.”

De leerlingen gingen in groepjes van vijftien naar de volgende organisaties: Ambulancedienst Rotterdam Rijnmond,
Basisschool de Draaimolen + BSO + Humanitas/Aksent, Brandweer Barendrecht, Den Otter Verhuizingen, Dubson, GKB Groep,
Hillfresh, Hotel van der Valk Ridderkerk en Roobol.
Rolf Balvert van GKB Groep: “De leerlingen waren goed voorbereid op het bezoek. Waarschijnlijk omdat de opdracht vooraf
bekend was. In de opdracht kan misschien nog een vraag verwerkt worden wat het bedrijf doet aan duurzaamheid. Dit zal de
leerling dan uitdagen om uit te zoeken wat dat is. Want we kunnen niet vroeg genoeg nadenken over duurzaamheid. Deze
kinderen zijn de toekomst. Verder complimenten voor de leerlingen en hun begeleider. Het is prima verlopen en iedereen heeft
serieus mee gedaan. Het was een leuke groep. Ze kunnen mij altijd bellen voor een tweede bezoek bijvoorbeeld over
duurzaamheid.”

Bedrijfsbezoeken 15 februari 2017
Mavoleerlingen van Dalton Lyceum gingen woensdag 15 februari 2017 op bedrijfsbezoek bij AgroFair Benelux BV, De Flextra
Groep, De Bondt Grafimedia, Brandweer Barendrecht, C. & H. Euser Transport B.V. en CoolFresh. Het ging om bijna honderd
3e klas mavoleerlingen en zij oriënteerden zich op verschillende (kansrijke) beroepen/functies/sectoren/afdelingen zodat zij een
betere sectorkeuze kunnen maken. Het was een geslaagde middag.

Edudelta
Bedrijfsbezoeken
De 3e en 4e klas van Edudelta koppelt beroepen en bedrijven aan lessen in de klas. Dit is een succes. 15 november 2017 was er
een bezoek bij AgroFair. AgroFair importeert fairtrade fruit zoals bananen, ananas, zoete aardappelen en kokosnoten. De
leerlingen kregen een presentatie en een rondleiding. Wie goed had opgelet wist de antwoorden van het vragenlijstje en was de
winnaar. Uiteindelijk ging niemand met lege handen naar huis. Het bezoek was goed afgestemd op het niveau van de
leerlingen. Dit was ook bij het bezoek van de Makro op 20 september 2017. Daar kregen de leerlingen een presentatie over de
verschillende beroepen, een rondleiding en werden ze ook zelf aan het werk gezet. Dit laatste was een schot in de roos. Ze
gingen ‘spiegelen’, kassa draaien en producten zoeken. De leerlingen hadden wel langer willen blijven.

praktijkopdracht
Donderdag 22 juni 2017 presenteerden brugklasleerlingen hun zelfverzonnen pannenkoek aan de kokkin en de eigenaar van het
restaurant PannenkoekenTijd. De leerlingen van Edudelta hebben afgelopen weken tijdens de kookles hard zitten zweten op
inspiratie en het bakken ervan. Ook werd de kostprijs uitgerekend. Het uiteindelijke resultaat was verbluffend en vernieuwend.
De pizza-, en groenten pannenkoek vielen in de smaak. De kleine pannenkoekjes met aardbeien en chocoladepasta waren een
lust voor het oog. De kokkin gaat er een bolletje ijs aan toevoegen en plaats het op de kaart. Ook de English breakfast
pannenkoek werd hooggewaardeerd. De uiteindelijke winnaar is de verlegen Ryan. Hij presenteerde een pannenkoek met
pesto, rucola, tomaatjes, pijnboompitjes en kaas. Sandra de Haas da Cruz: “De leerlingen zijn echt een inspiratiebron voor ons
en we krijgen allemaal nieuwe ideeën aangereikt. Het resultaat is geweldig en we hebben genoten van de samenwerking. Stuk
voor stuk waren het allemaal hele leuke, lekkere, inspirerende en originele creaties waarbij de pannenkoek opgemaakt als klok
(PannenkoekenTijd) qua inventiviteit eruit sprong”. Ook docent Joop Kos, docent Edudelta heeft zijn leerlingen nog nooit zo
hard zien werken. Een leerling riep tijdens de uitreiking: “jullie zijn echt aardig!” Een win-winsituatie voor beide partijen. Deze

samenwerking is tot stand gekomen door SOB Barendrecht. Deze stichting koppelt het bedrijfsleven en het voortgezet
onderwijs aan elkaar door concrete activiteiten.

SOB Borrel
Donderdag 1 juni 2017 was een hele mooie zomermiddag van 30 graden. Op deze middag waren de 3 o’s vertegenwoordigd
tijdens de zomerborrel van SOB Barendrecht. Ondernemers, onderwijs en overheid hadden de moeite genomen om naar Focus
Beroepsacademie te komen. Er hadden meer dan 50 mensen zich aangemeld, maar de opkomst was iets lager. Leerlingen van
Focus zorgde voor een drankje en een hapje.
Jan-Willen van Hellemond nam ons even terug in de tijd en vertelde ons over de samenwerking tussen de scholen en de
bedrijven. Hierna legde Martha Netten in een notendop uit hoe het reguliere vmbo-onderwijs eruitziet. Een onderdeel hiervan
is ‘loopbaanleren’ waardoor de leerling de juiste keuze kan maken voor een mbo of hbo-studie. Een kijkje nemen in de praktijk
is een essentieel onderdeel en hiervoor zijn ondernemers nodig. Een mooi voorbeeld is Ikea. Zij ontvangen zeker vier keer per
jaar een groepen leerlingen. Marlies Davids vertelde waarom zij dit belangrijk vinden. En ook Tom en Twan van Safe Beveiliging
vertelden over hun ervaringen. Ooit kwam Twan zelf als stagiair bij Safe Beveiliging binnen en is hier niet meer weggegaan. Nu
geeft hij zelf een rondleiding aan de jonge leerlingen. Ook de leerlingen kwamen zelf aan het woord. We kregen een vlog te
zien van Sophie over hun bezoek bij Humanitas en een presentatie van Kevin over zijn stage bij Welnesselande. Hier werd meer
geleerd dan de vloer stofzuigen. Wethouder en bestuurslid van SOB, Peter Luijendijk sloot de bijeenkomst af. Dan is het tijd om
elkaar op te zoeken, kaartjes uit te wisselen en afspraken te maken. We kijken terug op een geslaagde en positieve middag met
mensen die SOB een warm hart toedragen.

Bedrijven
De onderstaande organisaties hebben zich één of meerdere keren ingezet voor het voortgezet onderwijs in Barendracht in
2017.
•

ABS Reclame

•

Gemeente Barendrecht Onderhoud en Beheer

•

AgroFair Benelux BV

•

GKB Groep

•

Albert Heijn

•

Hillfresh

•

Ambulancedienst Rotterdam Rijnmond

•

Hotel van der Valk Ridderkerk

•

Basisschool de Draaimolen + BSO + Humanitas/Aksent

•

Huis Distinto Barendrecht

•

Berkman

•

Ikea

•

Biolab

•

Inge de Bruijn Zwembad

•

Brandweer Barendrecht

•

Karwei Barendrecht Reijerwaard

•

BUVA

•

KPN XL winkel Barendrecht

•

C. & H. Euser Transport B.V.

•

Pannekoekenhuis “De Oude Maas” B.V.

•

CoolFresh

•

PannenkoekenTijd

•

De Bondt Grafimedia Communicatie

•

Rabobank

•

De Flextra Groep

•

Roobol

•

Den Otter Verhuizingen

•

Wellnesselande Barendrecht B.V

•

Dikke Knuff locatie Barendrecht

•

Schipper Groep

•

Dubson

•

Secretarion

•

Eigenwijs Communicatie

•

Van der Valk Hotel Restaurant

•

Erasmus

•

Van Rietschoten Office Point

•

Gemeente Barendrecht (verschillende afdelingen)

•

Volvo Mobility Centre

De bedrijven staan ook met logo op de website van www.sobbarendrecht.nl

Samenvatting en conclusie
In 2017 is vooral gekozen om de organisatie van de grond te krijgen van bedrijfsbezoeken en gastlessen. Dit is heel goed gelukt.
De scholen hebben data geprikt waarop zij graag met leerlingen een kijkje wilden nemen bij bedrijven. Ook zijn er ondernemers
op school geweest. Voor de scholen Dalton Lyceum en het Groene Hart was dit de eerste keer. Focus Beroepsacademie had al
ervaring net als Edudelta. SOB Barendrecht is – net als de scholen zelf - op zoek gegaan naar bedrijven.
Er is door het SOB-bestuur niet ingestoken op het vinden van stageplekken voor het voortgezet onderwijs of mbo.
Voor 2017 is aan de scholen gevraagd welke activiteiten zij wilden gaan ondernemen en welke ondersteuning zij nodig hadden.
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.
Communicatie tussen bedrijven en scholen is belangrijk. De programmamanager is hiervoor een extra schakel. Lopen
activiteiten niet naar verwachting, dan kan zowel de school als het bedrijf een beroep doen op de programmamanager. In 2016
is hiervoor ook een digitaal evaluatieformulier gemaakt. Deze is in 2017 nog niet standaard ingezet bij elk (bedrijfs)bezoek.
Toch blijft het belangrijk om ze mee te sturen, omdat we graag horen wat ging er goed en wat ging er minder? Hier kunnen wij
van leren.
Het is belangrijk dat de website www.sobbarendrecht.nl actueel is. Scholen kunnen hun input aanleveren over de activiteiten
waar zij graag voor in contact komen met bedrijven. Dit geeft bedrijven overzicht, omdat zij anders door de vele bomen het bos
niet meer zien. Eind 2017 is er een formulier gemaakt met alle data en wensen van de scholen, waarop bedrijven zich konden
inschrijven.
Lopen activiteiten tussen school en bedrijf als vanzelf, dan kan de programmamanager zich terugtrekken. Hierdoor is er weer
ruimte om nieuwe bedrijven warm te maken voor loopbaanactiviteiten van het voortgezet onderwijs. De programmamanager
moet er vooral zijn voor de bedrijven om ze te ondersteunen bij activiteiten met het onderwijs. Hierdoor leren bedrijven jonge
potentiele werknemers kennen.
Gezien het enthousiasme van de scholen en het aantal groeiende bedrijfsbezoeken, is het noodzakelijk om nog meer bedrijven
en organisaties te vinden die willen samenwerken met het voortgezet onderwijs.

