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Als ik later groot ben word ik…. 
Kapster, timmerman of buschauffeur. Sommigen van ons 
weten al hun hele leven wat ze willen worden. Maar dat 
geldt lang niet voor iedereen. Toch is het maken van een 
studiekeuze een van de belangrijkste beslissingen in een 
mensenleven. Daar kunnen leerlingen best wat hulp 
bij gebruiken.

Koekel(o)eren.  
Daar worden we allemaal wijzer van!
Koekel(o)eren helpt VMBO-leerlingen om zich een breder 
beeld te vormen van bedrijven en beroepen. Hoe gaat 
het er op de werkvloer aan toe? Welke beroepen zijn er 
binnen een bedrijf te vinden? Wat voor taken vinden leer-
lingen leuk en minder leuk? Waar liggen hun talenten? 

Kennismaken met beroepsbezigheden
In de onderbouw zijn leerlingen vooral op zoek naar wat 
ze willen, wie ze zijn, wat ze kunnen en wat er te koop is 
in de wereld; ook wat betreft beroepen. Bij Koekel(o)eren 
kunnen leerlingen individueel of in kleine groepjes 
kijken bij een willekeurig bedrijf en op die manier 
kennismaken met diverse beroepsbezigheden.

Hoe werkt het precies?
Leerlingen Koekel(o)eren één dagdeel bij een bedrijf of 
instelling. Alle bedrijven zijn op de hoogte van de komst 
van de leerlingen en hebben hun bezoek voorbereid. 
Het bezoek duurt minimaal een uur; afhankelijk van het 
type bedrijf of instelling. Na afloop wordt de dag door 
leerlingen geëvalueerd.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding draagt bij aan een 
goede voorbereiding op een vervolgopleiding en de 
arbeidsmarkt. Om die reden zijn AOC Oost, Staring 
College, Het Assink Lyceum, MaxX onderwijs en diverse 
ondernemersplatformen uit de gemeente Berkelland 
het samenwerkingsproject Koekel(o)eren gestart.

Sectorbrede kijk
De school bepaalt welke leerlingen naar welk bedrijf gaan. 
Zo kunnen leerlingen terecht komen in een sector waar 
hun interesses al liggen. Het kan ook zijn, dat leerlingen 
bij een sector gaan Koekel(o)eren, waar ze (nog) niet 
zoveel mee hebben. Op die manier ontstaat een zo breed 
mogelijke kijk op sectoren en beroepskeuzes.

k i j k … L e e r … k i e s !ervaar …

“Ik wil werken in de zorg. 
Of in de techniek. 

Ik vind het allebei wel leuk.”“Ik ga echt niet de hele 
dag op kantoor zitten hoor. 

Dat lijkt me heel saai.” 

“Er valt zoveel te kiezen! 
Hoe weet ik nu welke baan het 

meest bij me past?” 



                      Pieter (13 jaar)
                   Koekel(o)erde bij 
                      KMG in Neede

     “We kregen een rondleiding met uitleg over 
  hoe ze bij KMG werken. Daarna mochten we ook 
nog lampjes bij een van de kermisattracties indraaien. 
  Dat vond ik het leukste; dat we iets konden doen 
     op de werkvloer. Ik twijfelde eerst of ik ober of 
 elektricien wilde worden, maar het wordt elektricien. 
       Dan kan ik verzorging mooi laten vallen 
              en ben ik in de weekenden vrij.”

zonder u geen 

Koekel(o)eren is alleen mogelijk, als er voldoende bedrijven 
of instellingen zijn die leerlingen één dagdeel willen begeleiden. 
Toon uw maatschappelijke gezicht. Meld u aan! 
Neem contact op met Hans Wubben via h.wubben@oldenhave.nl 
voor meer informatie. 

Goed om te weten:

• U ontvangt maximaal drie leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar oud

• De leerlingen vertrekken vanuit school per fiets naar uw bedrijf.

• Het bezoek duurt minimaal een uur.

• Leerlingen zijn veelal praktisch georiënteerd en waarderen een ‘doe-opdracht’.

•  Een breed programma wordt op prijs gesteld (rondleiding, uitleg, klusje op de werkvloer etc).

• De leerlingen krijgen een evaluatieformulier mee. Na afloop vult u deze samen met hen in.

•  Uw inzet wordt enorm gewaardeerd. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

www.platformbvberkelland.nl 

 
Jacqueline (12 jaar)

Koekel(o)erde bij 
Oldenhave in Borculo

         “Werken in de techniek vind ik niets. 
 Toch was mijn stagemiddag bij Oldenhave  erg leuk. 
Ze doen daar namelijk veel meer dan alleen techniek:    
    de administratie wordt gedaan, er is iemand bij de   
    receptie die de telefoon aanneemt en er zijn ook 
              mensen die bouwtekeningen maken. 
               Dat zie je pas,  als je een middag 
                              mag komen kijken.” 


