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Doel	  SOB	  Barendrecht	  
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 momenteel gevormd door Louis de Haan (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 vanaf juli 2016 Angela van Zaalen geworden. 
Zij heeft ervaring met (loopbaan) activiteiten tussen onderwijs en bedrijfsleven en is ook SOB programmamanager in 
Delft en Oostland. 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.	  
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	   Communicatie 

 
In augustus 2016 is de website sobbarendrecht.nl 
life gegaan. De website is een online visitekaartje 
van de stichting. Het 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.   
 
Op 5 oktober 2016 is de eerste SOB nieuwsbrief 
verzonden naar 109 relaties en op 19 december 
2016 de tweede nieuwsbrief naar 121 relaties. In 
deze nieuwsbrief lezen relaties welke activiteiten er 
zijn er waar ze eventueel op kunnen aanhaken. Er 
zijn ook digitale evaluatieformulieren ontwikkeld 
voor de bedrijfsbezoeken. Deze staan ook online op 
de website van SOB Barendrecht. Hierdoor bewaken 
wij de kwaliteit van de activiteiten. De digitale 
middelen zijn nu eenvoudig opgezet om de kosten 
laag te houden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Activiteiten 
 
Focus voor schooljaar 2016/2017 zijn 
bedrijfsbezoeken voor het voortgezet en 
beroepsonderwijs 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.	  
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Dalton lyceum 
Dinsdag 13 september 2016 zijn 140 mavoleerlingen van Dalton Lyceum op bedrijfsbezoek geweest bij verschillende 
bedrijven in Barendrecht. Door de bedrijfsbezoeken oriënteren de leerlingen zich op wat zij later willen gaan doen. De 
bezoeken zijn een onderdeel van hun sectorwerkstuk. Het was de eerste keer dat dit werd georganiseerd. De leerlingen 
gingen in grote of kleine groepjes naar bedrijven. De leerlingen hadden zelf het bedrijfsbezoek geregeld of konden 
kiezen uit een lijst met verschillende bedrijven uit Barendrecht die hiervoor openstonden. BUVA, Van der Valk Hotel 
Ridderkerk, De Flextra Groep, De Bondt Grafimedia, Cool Fresh International BV en Senior Aerospace hebben tijd 
gemaakt voor de leerlingen. De leerlingen zijn ook naar bedrijven gegaan vanuit hun eigen netwerk zoals de BSO, de 
zorgboerderij, Autobedrijf Hoogenboom, Maasstad Ziekenhuis, De Rechtbank of het bedrijf van vader of moeder. 
 
 

Het Groene Hart 
Op maandag 31 oktober 2016 zijn mavo en havoleerlingen op bedrijfsbezoek geweest bij verschillende bedrijven in 
Barendrecht of kregen een gastles in de klas door professionals. Het was de eerste keer dat dit werd georganiseerd. 
Bedrijfsbezoek bij: Van der Valk, IKEA, Villex, Van Oers United, De Bondt Grafimedia, BUVA, ABC-Kwakernaat, 
Coolmark B.V. en Alternate. Gastlessen van: Metalent, Eurofins, Gemeente Barendrecht, Senior Aerospace, Erasmus 
MC. 
 
 

Focus Beroepsacademie 
 
Donderdag 10 november 2016 zijn 180 vmbo basis en kader leerlingen (klas 2) op bedrijfsbezoek geweest bij 
onderstaande bedrijven. De evaluatieformulieren geven aan dat het een succes was. Op één na geven de bedrijven aan 
dat het bezoek aan hun verwachtingen heeft voldaan en geslaagd was, maar er waren ook leermomenten. De doe-
activiteiten werden hooggewaardeerd door de leerlingen. De leerlingen mochten zelf kiezen uit de lijst van bedrijven. 
Sommige bedrijven waren snel ‘uitverkocht’, andere bedrijven werden niet of nauwelijks gekozen. De bedrijven konden 
geboekt worden via de website www.onderwijsroute.nl. De leerlingen gingen naar twee bedrijven. 
 
Hieronder enkele reacties van de bedrijven via het evaluatieformulier: 
 

§ Ik denk dat de leerlingen ingedeeld moeten worden op basis van hun interesse in het MBO. Vervolgens moet 
de school een passend bedrijf vinden voor een rondleiding. Kortom- alleen die leerlingen laten komen die 
oprecht geïnteresseerd zijn in MBO grafisch lyceum of MBO marketing & communicatie. 

§ Leuk om te doen en leerlingen een idee te geven wat er allemaal speelt binnen een bedrijf. Wel vraag ik mij af 
of deze leerlingen niet te jong zijn voor het maken van keuzes n.a.v. een bedrijfsbezoek. 

§ Eerst groep weinig gemotiveerd; zat met telefoon dat was belangrijker. Tweede groep was heel goed en zeer 
gemotiveerd. Vroeg heel veel en had diepgang in de vragen: leuke groep! 

§ Communicatie met Focus verliep wat moeizaam. 
§ Het betreft pubers in groepsvorm, de meesten waren passief en waren meer stoer met elkaar bezig dan 

oprecht geïnteresseerd. Degene die wel interesse toonde werd opgeslokt door de groep. Dit is niet elke keer 
zo, maar gisteren viel het op. 

§ Het was leuk dat de leerlingen echt bewust voor de organisatie hadden gekozen. Hierdoor waren zij 
gemotiveerd! Was leuk om zo’n groep leerlingen te ontvangen, uit te leggen wat ons vak inhoudt, ook voor ons 
de 1e maal. 

§ Was leuk om een keer met pubers te werken. Enthousiast en wilden niet naar huis. 
§ Top ochtend gehad! 
§ In de toekomst toch een activiteit toevoegen. 
§ Geen aanvullingen. Ik hoop dat het andersom ook aan de verwachtingen heeft voldaan.	  	  
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De leerlingen mochten kiezen uit de volgende bedrijven. Sommige bedrijven hadden twee keer 15 leerlingen, andere 
bedrijven kregen bezoek van twee leerlingen en sommige bedrijven zijn afgebeld. 
Dankzij onderstaande bedrijven is deze dag mogelijk geweest.  
 

1. ABS reclame: binnen- en buitenreclame, bewegwijzering of belettering 
2. Albert Heijn 
3. Brandweer Barendrecht 
4. De Bondt Grafimedia Communicatie 
5. Den Otter Verhuizingen B.V.: niet gekozen door de leerlingen 
6. Dikke Knuff locatie Barendrecht 
7. Dubson 
8. Emmerygroep: Glaslevering, schadeherstel: niet gekozen door de leerlingen 
9. Fit for Free Barendrecht 
10. Gemeente Barendrecht Beheer en Onderhoud 
11. Gemeente Barendrecht gemeentehuis 
12. Huis Distinto Barendrecht 
13. Inge de Bruin Zwembad 
14. KPN XL winkel Barendrecht 
15. Makro 
16. Pannekoekenhuis ‘De Oude Maas’ B.V. 
17. Roobol 
18. Van der Valk Hotel Ridderkerk 
19. Van Gelder Ridderkerk BV 
20. Viro product 
21. Wellnesselande Barendrecht B.V. 

 
 

Bedrijfsbezoek	  BUVA	  
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Edudelta  

 
Edudelta vindt de samenwerking tussen bedrijfsleven en het 
onderwijs van groot belang. Naast de gebruikelijke stages, 
geven bedrijfsbezoeken de mogelijkheid om andere terreinen 
te verkennen en te ervaren wat het belang is van een goede 
opleiding en werkhouding. Het verruimt de blik van de 
leerlingen. De docent speelt hierin ook een rol, daarom zijn 
alle docenten op bedrijfsbezoek geweest. De docenten hebben 
dit als waardevol ervaren. Het heeft hen bagage gegeven om 
de leerlingen beter te begeleiden en voor te bereiden op de 
keuze van een vervolgopleiding.  
 
Op 10 november 2016 heeft Edudelta met haar vierdejaars 
leerlingen een bezoek gebracht aan de GKB Groep in 
Barendrecht. Het was een geslaagde rondleiding, waarbij de leerlingen een kijkje konden nemen bij de verschillende 
takken van het bedrijf. Ook de duurzaamheid van het nieuwe gebouw kwam aan de orde; de zonnepanelen, 
warmwaterpompen, wateropvang. De leerlingen waren duidelijk onder de indruk. Voor twee weken later is er een 
afspraak gemaakt om met een andere groep te komen kijken.  
 
Dinsdag 13 december 2016 hebben leerlingen een bezoek gebracht aan de firma Hillfresh. Allereerst kregen de 
leerlingen een korte presentatie, waarbij alle aspecten van dit Internationaal opererende bedrijf aan de orde kwamen. 
Vervolgens kregen zij een rondleiding langs de verschillende afdelingen en loodsen. Afsluitend werd het fruit dat uit heel 
de wereld naar Barendrecht kwam gekeurd en geproefd. Het was een leerzame excursie voor de leerlingen.  
 

Bedrijfsbezoek	  GKB	  Groep	  en	  Hillfresh	  
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Kort samengevat is er halverwege dit jaar een nieuwe weg ingeslagen en is vooral gekozen voor bedrijfsbezoeken en 
gastlessen.. Hierdoor hebben we activiteiten beter kunnen concretiseren, gezien het huidige budget. Er is niet ingestoken 
op het vinden van stageplekken voor het voortgezet onderwijs of mbo, omdat deze taak al bij functionarissen van het 
onderwijs ligt. Bedrijven kunnen wel een beroep doen op de programmamanager over informatie omtrent stages en het 
onderwijs. 
 
Voor 2017 is aan de scholen gevraagd welke activiteiten zij willen gaan ondernemen en welke ondersteuning hierbij 
gewenst is vanuit de stichting. Door deze planning hopen wij op overzicht en spreiding van activiteiten. Deze activiteiten 
zijn terug te lezen op de website en in de nieuwsbrieven.   
 
Communicatie tussen de programmamanager, bedrijven en de scholen is belangrijk, omdat de programmamanager als 
schakel tussen de bedrijven en de scholen fungeert. Lopen activiteiten niet naar verwachting, dan kan zowel de school 
als het bedrijf een beroep doen op de programmamanager. Hiervoor is ook een evaluatieformulier gemaakt. Input vanuit 
de scholen is belangrijk zodat de website www.sobbarendrecht.nl actueel blijft. Dit geeft bedrijven overzicht omdat ze 
anders door de vele bomen het bos niet meer zien.  
Lopen activiteiten als vanzelf, dan kan de programmamanager zich terugtrekken. Hierdoor is er weer ruimte om nieuwe 
bedrijven warm te maken voor het voortgezet onderwijs of om andere activiteiten op te zetten.  

Bedrijfsbezoek	  Flextra	  en	  Van	  der	  Valk	  Hotel	  Restaurant	  
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