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VERSLAG (ONLINE) BIJEENKOMST SOB BAR EN STO BAR 
3 DECEMBER 2020  
 
We bedanken u nogmaals voor de deelname aan onze onlinebijeenkomst van bedrijven en scholen 
voor SOB BAR en STO BAR op 3 december 2020.  
 
In dit verslag vindt u een overzicht van acties voor het vervolg en geven we de hoofdlijnen weer van 
de opbrengst van de gesprekken. Na afloop van de bijeenkomst kwamen nog tips en suggesties bij 
ons binnen van Goflex. Die hebben we als bijlage toegevoegd.  
 
We plannen in het voorjaar bijeenkomsten met diverse vertegenwoordigers uit uw groep ten 
behoeve van de acties uit de actielijst.  
 
En tenslotte nog een Save The Date voor 2021: 
 
Netwerkbijeenkomst STO BAR met alle betrokken bedrijven   
Dinsdag 13 april 15.30 – 19.00 uur  
Bij een van de scholen, nader te bepalen   
Met een lezing (Over framing: de invloed van taal op ons beeld over techniek)  
Aansluitend een buffet   
(Onder voorbehoud ontwikkeling Coronamaatregelen)  
  
We wensen u alvast heel fijne Feestfagen en een goed 2021.  
 
Jos Lukasse (SOB BAR) 
Angela van Zaalen (SOB BAR) 
Wim de Boom (STO BAR) 
Martha Netten (STO BAR) 
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Concrete acties voor het vervolg 
 
 

Wat Wie Wanneer 
Database/website uitbreiden met 
informatie voor het Profielwerkstuk.  

Angela van Zaalen 
Vincent van Dam  

Voorjaar 2021 

Doorlopende leerlijn VMBO/MBO 
bespreken met IKEA 

Martha Netten, Wim de Boom, 
Dinah Rudack 

Januari 2021 

Stagemogelijkheden bespreken met De 
Bondt Grafimedia 

Focus Beroepsacademie  
Debby Wernke  

Januari 2021 

(Online) sollicatietrainingen Scholen via SOB 
LOB-coördinatoren /decanen 

Doorlopend 

Bedrijfsbezoeken bij buiten-projecten 
voor geïnteresseerde leerlingen 

Marjolein Kraaijeveld 
(Aannemingsbedrijf Kraaijeveld) 
Angela van Zaalen 
Arjan Kraaijeveld (GKB)  
LOB-coördinatoren /decanen  

Voorjaar 2021 

Bedrijfsbezoek Corona-proof voor 
docenten en leerlingen organiseren en 
eventueel andere samenwerkingen met 
de scholen 

Joyce Groeneweg 
Angela van Zaalen 
Jos Lukasse 
LOB-coördinatoren /decanen 

Voorjaar 2021 

AMTO op website voor 
stagemogelijkheden (doen ze al) en 
bedrijfsbezoek voor max 5 leerlingen. 

AMTO Art & Design/Angela van 
Zaalen 

Voorjaar 2021 

Praktische activiteiten in Loods38 waar 
bedrijven zich kunnen presenteren 
regelen. 

Angela van Zaalen 
Wim de Boom 
Martha Netten 
In overleg met Dineke van 
Meeuwen (Loods 38) 

Voorjaar 2021 

MBO-studenten (als ambassadeurs) 
laten vertellen over hun ervaringen bij 
bedrijven 

Scholen 
LOB-coördinatoren /decanen 

Voorjaar 2021 

Vloggen, 1-op-1 chatten, Teamssessies 
met leerlingen. Leerlingen doen 
inspiratie op op www.sob-bar.nl en 
geven aan met wie zij willen afspreken 

Scholen/bedrijven 
Nog nader te bepalen 

Voorjaar 2021 

Keuzemodules bij van Gelder 
onderzoeken wat mogelijk is 

Martha Netten, Wim de Boom, 
Andries Huizer  

Februari 2021 

Bedrijfsfilmpjes laten maken door 
leerlingen; 

Warner (Goflex) Februari 2021 

Een afspraak maken om een vervolg te 
geven aan de nagekomen de suggesties 
van Goflex 

Martha Netten, Wim de Boom Januari 2021 
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Opbrengst van de gesprekken  
 

a. Huidige stand van zaken 
 

• De meeste bedrijven in de techniek werken ondanks de Corona crisis grotendeels door en er 
blijft behoefte aan goed geschoold personeel, ook op het niveau van mbo-niveau 4 en hbo.  

• Voornamelijk in de technische sector gaan de stages, lintstages en dergelijke gewoon door. 
De bedrijven zijn open en binnen de veiligheidsnormen laten ze de werknemers en de 
stagiaires gewoon toe.  

• In de opleidingsscholen wil men actief blijven werven voor opleidingen in de techniek, omdat 
het tekort aan personeel in die sector onverminderd groot is. Dat werven gebeurt nu vooral 
in de vorm van rondleidingen en gesprekken in kleine groepjes (ouders en leerling, max. 10 
deelnemers).  

• Activiteiten in of met de bedrijven voor grote groepen zijn afgelast: Techniekfestival, 
bedrijfsbezoeken, evenementen, rondleidingen voor grote groepen. Ook veel (blok)stages 
zijn niet door gegaan.  

• Vanuit de scholen liggen er hindernissen voor de activiteiten met leerlingen in de bedrijven, 
omdat schooldirecties en besturen excursies en activiteiten buiten de school afremmen of 
soms in het geheel niet toestaan. Lintstages gaan in de scholen voor vmbo b en k wel 
gewoon door. Er zijn ook activiteiten online uitgevoerd zoals het sollicitatieproject bij Focus 
Beroepsacademie.  

 
b. Vaststellen wat met kleine aanpassingen gewoon door kan gaan. 

 
• Er kan veel gewoon doorgaan in de bedrijven mits in kleinere groepen. Denk vooral aan 

activiteiten met kleinere groepen van max 5 of 10, afspraken vooraf inplannen, zodat je ook 
goed kunt communiceren over de Corona-maatregelen die van toepassing zijn. Bedrijven 
geven aan liefst leerlingen te ontvangen in hun bedrijf die al een beetje interesse hebben in 
deze richting.  

• De zorg in de scholen om de gezondheid van personeel en de continuering van het onderwijs 
is begrijpelijk, maar er zou meer naar opties voor maatwerk gekeken kunnen worden, zodat 
activiteiten met kleine groepen wel kunnen doorgaan. De scholen kunnen bij twijfels altijd 
met de bedrijven contact te zoeken om in overleg tot passende oplossingen te komen.  

• De beleving van een bedrijf is belangrijk, het is lastig om dat via een bedrijfsfilm of een 
digitale introductie te laten zien. Er is wel bereidheid om op scholen voorlichting te komen 
geven, maar het bedrijf voelen is beter.  

• Niet vervangend voor stages of bedrijfsbezoeken, maar wel een goede bron van informatie 
voor leerlingen: Website(s) van bedrijven geven over het algemeen voldoende informatie, 
dus die informatie is ook beschikbaar voor leerlingen.  

• Bepaalde trainingen zouden wel voor grotere groepen kunnen, bijvoorbeeld 
cybernetwerktraining/voorlichting van IMCOSA. 

 
c. Op zoek naar alternatieven voor activiteiten die nu niet kunnen 

 
Bedrijven zijn zeker bereid om mee te denken over de alternatieven die in de uitnodiging voor deze 
bijeenkomst genoemd zijn mee te denken, maar geven aan dat de echte beleving van een bedrijf in 
de vorm van een stage, bedrijfsbezoek of workshop is slechts ten dele te vervangen door filmpjes of 
onlineactiviteiten. Bedrijven geven ook aan vooral leerlingen te willen ontvangen die al een beetje 
interesse hebben. De volgende alternatieven zijn genoemd:  
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• Filmpje maken met een Webinar, waarin leerlingen vragen kunnen stellen en een kijkje 
krijgen in het bedrijf. 

• Een vlog door leerlingen over een bedrijf.  
• Een database te maken waar leerlingen kennis over bedrijven kunnen ophalen voor Profiel 

werkstukken of LOB-activiteiten.  
• Leerlingen in een groepje via Microsoft Teams in contact laten komen met een 

vertegenwoordiger van een bedrijf om zo meer informatie te krijgen.  
• Bij meer gerichte belangstelling leerlingen de mogelijkheid bieden om 1 op 1 te chatten met 

vertegenwoordigers van bedrijven. 
• Bedrijven kunnen gastlessen op de school bijvoorbeeld met promofilm en opdrachten. De 

vorm is wel belangrijk, zodat het zo praktisch mogelijk blijft. Zij kunnen hierbij hulp krijgen 
van Angela van Zaalen.  

• Aannemingsbedrijf Kraaijeveld: bedrijf in bedrijf laten zien, namelijk bedrijfsbezoek tijdens 
een buiten-project voor leerlingen die interesse hebben. 

• Van Gelder Nederland: Er zijn klaslokalen in het nieuwe pand, dus zouden bijvoorbeeld 
keuzemodules op het bedrijf kunnen worden gegeven. 

• Praktische activiteiten in Loods38, waar bedrijven zich kunnen presenteren 
• Presentaties en voorlichting op scholen door bepaalde opleidingen (liefst met studenten). 
• Mbo studenten vertellen over hun ervaringen bij de bedrijven en over hun opleiding aan vo-

leerlingen. Ook aandacht voor de mogelijke beroepen hieraan gekoppeld. Bijkomend doel: 
gerichte informatie m.b.t. opleiding en het daadwerkelijk werk. 

• De leerlingen in kleinere groepjes een dag of een week laten meelopen; scholen moeten daar 
ook wel flexibeler in worden (als het om een paar leerlingen gaat moet dat kunnen). 

• Aandacht voor ‘challenges’ voor mavo, havo en vwo. Hierbij kan gedacht worden aan 
opdrachten als bedenken van reclamecampagnes, veiligheid etc. Het gaat daarbij om zo 
realistisch mogelijke opdrachten aansluitend bij de diversiteit van bedrijven. 
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Bijlage:  
 
Na afloop van onze bijeenkomst nog binnen gekomen aanbod en suggesties van Goflex 
 

• Er zijn 2x per maand open inloopavonden waar leerlingen met hun ouders en ook hun 
docenten meer dan welkom zijn (link 2x per maand - open avond Goflex | Goflex)  

• Scholen kunnen in kleinere groepjes (max 10 leerlingen) ons training-centrum bezoeken in 
Schiedam. Wij verzorgen dan een techniek-carrousel zodat de leerlingen in 2,5 uur met 
verschillende technieken in aanraking komen 

• Er is een prachtige website boordevol informatie: Leren en werken in de techniek | Goflex 
• Er is een pagina op Youtube met filmpjes van Goflex-leerlingen op hun werkplek, 

bijvoorbeeld deze van onze leerling Sagar Soekhai: Sager en zijn technische opleiding - 
YouTube 

• Er is een pagina op Youtube met het Goflex-programma: Het Goflex Programma - Leren en 
werken in de techniek. - YouTube 

• Mijn voorstel is om dit gestructureerd op te pakken en er een programma onder te leggen, 
hieronder een voorbeeld van een eenvoudige opzet: 

o Gastlessen op school zou de basis kunnen zijn voor de 2/3e klassers, maar dan wel 
geselecteerde groepjes leerlingen. 

o Dan voor de 3e klassers doe-activiteiten in onze trainingscentra of bij DaVinci-MBO 
o En dan voor de 4e klassers in kleine groepjes een uurtje discussiëren over 

vervolgopleidingen / loopbaanmogelijkheden en toekomst (de wat meer langere 
termijn). 

Dit programma uitwerken met Installatiewerk (Kees Westdijk) en STO/BAR op te pakken. Vanuit 
IWZH zijn er minstens zoveel interessante filmpjes te vinden op internet/youtube! 
  
  
 


