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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) leert jongeren gegronde keuzes te maken, die 

passen bij hun kwaliteiten en interesses, voor hun studie en beroep. Zodat ze terecht komen 

waar ze zich als een vis in het water voelen en hun talenten ontwikkelen.

Het belang van een goede invulling van het LOB-programma voor techniek is groot. Een 

goede invulling zorgt er namelijk voor dat jongeren:

• Een juist en volledig beeld krijgen van de wereld(en) van techniek;

• Hun eigen kwaliteiten en drijfveren verbinden met een (vervolg)keuze voor techniek;

• Weten wat het (regionale) bedrijfsleven te bieden heeft op het gebied van (werken in) de 

techniek en technologische ontwikkelingen.

Ook het technische bedrijfsleven speelt een grote rol in een succesvolle LOB-aanpak. 

Technische bedrijven laten jongeren kennismaken met de praktijk en brengen rol modellen 

in beeld. Hoe zorg je samen met het bedrijfsleven dat de LOB-activiteiten aansluiten bij het 

oriëntatieproces van jongeren? En dat de activiteiten helpen bij de ontwikkeling van een 

reëel zelf- en beroepsbeeld?

Vijf tips voor praktijkervaringen met 
techniek die ertoe doen:
1. Begin vanaf klas 1 en laat ze meerdere 

praktijkervaringen per jaar opdoen
2. Zorg voor een samenhangend 

programma
3. Zorg voor succeservaringen
4. Doe aan voorbereiding en reflectie
5. Betrek ouders bij LOB-activiteiten

1. Begin vanaf klas 1 en laat ze meerdere 
praktijkervaringen per jaar opdoen
Het zelfbeeld dat jongeren hebben over hoe 

exact ze zijn, wordt in de eerste 14 levensjaren 

bepaald. Voor hun 12e jaar sluiten jongeren 

vaak al beroepen uit die zij niet vinden passen 

bij hun geslacht en sociale klasse. Leerlingen 

van ongeveer 12 tot 14 jaar hebben daarnaast 

de neiging om beroepen uit te sluiten die 
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een te grote leerinvestering vragen. Zo krijgen 

beroepen die misschien heel interessant voor 

hen zijn geen kans. Het is dus essentieel om 

leerlingen al vanaf het eerste schooljaar te 

stimuleren om gefundeerde keuzes te maken. 

Techniek wordt daarbij vaak vergeten omdat 

het uit het straatbeeld verdwenen is, terwijl 

95% van onze leefwereld te maken heeft met 

techniek. Het netwerk van jongeren en vooral 

van vmbo’ers is meestal niet groot. Over het 

algemeen hebben zij minder toegang tot kennis 

van buiten hun directe kring. Daarom is het 

 belangrijk om op jonge leeftijd al te investeren 

in een breed beeld van de mogelijkheden. En 

om jaarlijks meerdere praktijkervaringen met 

techniek op te doen. Bedrijven kunnen leerlin-

gen de noodzakelijke praktijkervaring geven, 

die past bij hun leeftijd en de oriëntatiefase. 

Bijvoorbeeld door echte praktijkopdrachten, 

gastlessen en bedrijfsbezoeken.

2. Zorg voor een samenhangend programma
Omdat het uiteindelijk gaat om het keuze-

proces van individuele leerlingen, is het mooi als 

je verschillende soorten activiteiten aanbiedt. 

Bespreek bijvoorbeeld met een technisch 

bedrijf of het mogelijk is dat een leerling met 

interesse in techniek een dagje extra meeloopt. 

Of organiseer afzonderlijke bedrijfs bezoeken 

voor leerlingen die zich nog willen oriënteren en 

leerlingen die zich willen verdiepen in techniek. 

Daarnaast kun je qua activiteiten ook denken 

aan gastlessen, doe-opdrachten, stage, beurs, 

speeddate of een probleemoplossend project. 

Handige en concrete tips hiervoor vind je in de 

whitepaper ‘Bedrijfsbezoeken. Doe het goed of 

doe het niet’. 

Door lijn te brengen in de activiteiten kun je 

zorgen voor een evenwichtige samenhang. Kies 

voor  verschillende soorten activiteiten die 

rekening houden met de belevingswereld en de 

verschillende drijf veren van leerlingen. En laat 

hen kennismaken met verschillende richtingen 

in de techniek. Het werkt voor jongeren inspir-

erend om technische en exacte vakken in een 

context of wereld te zien. De ‘7 werelden van 

techniek’ vormen een mooie kapstok om tech-

niek in haar volle breedte te laten zien. 

Speel in op de belevingswereld en drijfveren 
van jongeren
Maar liefst 100 procent van de jongeren is te 

motiveren voor techniek. Als jongens en meiden 

maar op hun persoonlijke drijfveren worden 

aangesproken. Dé techniekjongere bestaat niet. 

Het Bèta&TechMentality-model onderscheidt 

5 bètatypes met elk hun eigen houding ten 

aanzien van techniek. Daar kun je bij de invulling 

van het LOB-programma op inspelen: geef 

jongeren de ruimte hun eigen drijfveren te 

ontdekken.

Heb aandacht voor meiden en jongeren met 
een migrantenachtergrond
Meiden en jongeren met een migrantenach-

tergrond kiezen minder vaak voor techniek. Dit 

heeft te maken met (onbe doelde) stereotyp-

eringen en vooroordelen over techniek en ook 

met cultuurverschillen en rolopvattingen uit de 

omgeving. Breng deze jongeren in contact met 

(vrouwelijke) rolmodellen uit de techniek met 

verschillende culturele achtergronden. Dát geeft 

hen een reëel beeld. 

Wil je een gastles in de klas of op 
bedrijfsbezoek bij jou in de regio? Ga naar 
www.gastlessenzogeregeld.nu en vraag 
een gastles of bedrijfsbezoek aan. 

http://www.jet-net.nl/whitepaperbedrijfsbezoeken
http://www.jet-net.nl/whitepaperbedrijfsbezoeken
http://www.jet-net.nl/7werelden
http://www.jet-net.nl/7werelden
http://www.gastlessenzogeregeld.nu
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3. Zorg voor succeservaringen
Als jongeren iets blijken te kunnen wat ze niet 

hadden  verwacht, is dat een succeservaring. 

Ze zijn dan trots. Hoe vaker jongeren techniek 

associëren met positieve  ervaringen, hoe groter 

de kans dat ze uiteindelijk kiezen voor een 

technische richting. Door leerlingen in te laten 

leven in een probleem en eigen oplossingen te 

laten verzinnen, ontwikkelen ze competenties 

en vaardigheden die passen bij techniek. Het 

gaat daarbij om de eigen interpretaties en 

de zoektocht. Oftewel het leerproces. En het 

mooie is: daarbij kun je niet falen. Tastbare 

eindproducten doen wonderen voor de beeld-

vorming. Laat jongeren iets maken dat ze mee 

naar huis kunnen nemen. Dan kunnen ze trots 

zijn op hun prestatie en dat is de beste aanjager 

voor motivatie.

4. Doe aan voorbereiding en reflectie
Een goede voorbereiding en reflectie op een 

LOB-activiteit geeft leerlingen en jou inzicht 

in hun eigen talenten en interesses. Jouw 

betrokkenheid is hierbij onmisbaar. Als jij met 

je collega’s de nieuwsgierigheid van leerlingen 

weet te prikkelen, ze uitdaagt om te ontdekken 

waar ze echt goed in zijn – of willen worden 

– en wat ze belangrijk vinden, dan haalt een 

leerling het beste uit zichzelf. Jij bent als 

decaan, mentor of (vak)docent de sleutel tot 

een effectieve LOB-activiteit. Het is bovendien 

belangrijk dat je overlegt met de bedrijven. Het 

leerdoel van de leerlingen moet altijd de inval-

shoek van de activiteit zijn. Neem dus de tijd 

voor een goede voorbereiding van de activiteit 

en stem de leerdoelen af met het bedrijf. 

Zodat ook zij zich goed kunnen voorbereiden.

Zorg voor momenten van reflectie op de 

ervaringen van de leerlingen. Denk bijvoorbeeld 

aan een dialoog met een betrokken volwass-

ene die de leerling hoog heeft zitten. Dit kun 

jij zijn, maar ook een ouder, oom of buurvrouw. 

Leerlingen kunnen ook met elkaar napraten en 

op hun ervaringen reflecteren. 

5. Betrek ouders bij LOB-activiteiten
Ook ouders hebben een grote invloed op de 

studie- en beroeps keuze van hun kinderen, 

maar zijn zich daar niet altijd van bewust. 

Nodig hen daarom uit waar dat mogelijk is 

en betrek hen bij de activiteiten wanneer dat 

kan. Hun betrokkenheid bevorder je door ze 

te informeren over de doelen van het LOB-

programma en de arbeidsmarktperspectieven 

van een technische opleiding. Of heel een-

voudig, door in de aanloop naar een praktijkop-

dracht een brief te sturen met uitleg over het 

doel daarvan. Als ouders goed geïnformeerd 

zijn en zich betrokken voelen, is de weg ook 

vrijer om gebruik te maken van hun netwerk.


