KIES VMBO!

Handleiding

Het (technisch) vmbo heeft
vaak een negatief imago. Met
deze ouderavonden worden
ouders geïnformeerd over de
kansen die het (technisch)
vmbo biedt.
Deze docentenhandleiding bevat de
benodigde informatie en werkbladen
voor het geven van een ouderavond
gericht op het (technisch) VMBO,
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Over deze handleiding
Deze handleiding is ontwikkeld binnen het
onderzoekscentrum SETD aan de Universiteit
Twente, in samenwerking met expertisecentrum
TechYourFuture.
Centraal in deze handleiding staan de
mogelijkheden die een vmbo opleiding biedt.
Daarnaast wordt er gekeken naar misconcepties
betreffende het vmbo en de techniek sector.
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Beste schoolleider of docent,
Wat goed dat je hebt besloten om het vmbo onder de aandacht te brengen bij ouders van
kinderen die hier binnenkort mee te maken krijgen.
Voor je ligt de handleiding voor de ouderavond KIES VMBO! Met de handleiding en de
bijbehorende materialen kun je samen met ouders aandacht besteden aan het vmbo onderwijs
en de misconcepties die ouders vaak hebben over het vmbo en de techniek sector.
Waarom zou ik aandacht besteden aan het vmbo?
Op de basisschool krijgt een groot gedeelte van
de leerlingen in groep 8 een vmbo-advies.
Logisch, dat is niet zo gek circa 60 procent van
de beroepsbevolking in Nederland is opgeleid op
vmbo / mbo niveau. Veel ouders denken echter
dat zo’n advies erg is. Maar wat pas écht erg is, is
dat we op deze manier kinderen onterecht het
idee geven dat ze falen bij een vmbo-advies.
Daarom is het belangrijk om ouders hierover te
informeren en inspireren.
Help ouders coachen
De persoonlijke interesses, beelden en houdingen van kinderen ten aanzien van hun eigen
talenten en studieambities komen grotendeels voort uit dagelijkse gesprekken die ouders met
hen voeren. Maar zijn ouders zich thuis eigenlijk wel bewust van hun coachende rol? Veel
ouders tasten helaas in het duister wanneer zij hun rol als ‘coachende ouders’ inhoud moeten
geven. Zij geven aan moeite te ervaren met het herkennen van de talenten en studieambities
van hun zoon of dochter. Ook hebben ouders vaak weinig kennis van en affiniteit met bèta
technische studierichtingen en beroepsprofielen. Daarom vinden ze het vaak lastig om hun
kinderen hierover breed te informeren en interesseren. En dat is zonde, omdat er tegenwoordig
juist enorme behoefte is aan creatief en technisch talent.
Jouw rol als leerkracht of schoolleider
Hoe kun je als leerkracht ouders helpen bij het begeleiden van hun kind in de schoolkeuze?
Hoe kun jij ouders inspireren en stimuleren om te kijken naar de talenten van hun kind? Dat kan
bijvoorbeeld met een ouderavond over het vmbo, techniek en talenten van kinderen.
Ouderavond
In deze handleiding vind je alles om een betekenisvolle ouderavond te organiseren voor ouders
van kinderen in groep 6, 7 en 8. Deze ouderavond gaat specifiek over het vmbo en de
(stereotype) beelden die ouders kunnen hebben over het vmbo, techniek en talenten van
kinderen.
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De materialen
Voor het geven van de ouderavond zijn de volgende materialen ontwikkeld:
•

Deze handleiding

•

Een PowerPoint presentatie (in pdf en ppt).

•

Talent-kaartjes

•

PDF met diverse cases

•

Format: vmbo-scholen in de buurt

•

Praktijkartikel over beroepsbeelden

•

Visite kaartje met internetadres

Voor de volgende dingen dient u zelf te zorgen:
•

Een computer/digibord/beamer om de presentatie op te laten zien.

•

Gekopieerde werkbladen.

•

Uitgeprinte en uitgeknipte talent-kaartjes.
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De leerdoelen
Om te zorgen voor een betekenisvolle avond zijn er meerdere doelen verbonden aan de
ouderavond. Deze doelen zijn opgedeeld in doelen gericht op kennis, vaardigheden en
gevoel / houding.
Kennis
Aan het einde van de avond:
1. Hebben ouders een beter beeld van goede vmbo-opleidingen in de buurt.
2. Kunnen ouders de talenten opnoemen van hun eigen kind.
3. Weten ouders dat beroepskeuzes worden beïnvloed door sekse-stereotypen over
beroepen.
4. Weten ouders dat beroepskeuzes worden beïnvloed door opvattingen over de status
van beroepen.
5. Weten ouders wat de huidige prognoses zijn op gebied van de (technische)
banenmarkt.

Vaardigheden
Aan het einde van de avond:
1. Hebben ouders een breder beeld van beroepen die passend zijn voor hun kind.
1. Passend qua vaardigheden en talenten.
2. Ontdaan van sekse-stereotypen
2. Kunnen ouders de talenten en voorkeuren van hun kind beter herkennen en
stimuleren.
3. Kunnen ouders een open gesprek voeren met hun kind over zijn/haar voorkeuren wat
betreft schoolkeuze.
4. Kunnen ouders hun kind positief ondersteunen/begeleiden in zijn/haar schoolkeuze,
daarbij lettend op de talenten en voorkeuren van het kind.

Gevoel / houding
Aan het einde van de avond:
1. Hebben ouders een positiever gevoel t.o.v. de vmbo-studierichting van hun zoon of
dochter.
2. Kennen ouders de urgentie van het opleiden van technische vakmensen.
3. Hebben ouders een positiever beeld van de talenten van hun kind.
4. Hebben ouders een breder beeld van techniek en beroepen in het technische werkveld.
5. Kunnen ouders de talenten van hun kind waarderen (ze zien kansen in plaats van
belemmeringen).
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Schematisch overzicht
Je weet nu waarom een ouderavond over het vmbo zinvol is, welke materialen je nodig hebt en
welke doelen je wil bereiken met de ouderavond.
Hieronder vind je een schematisch overzicht van de ouderavond die gebruikt kan worden in
combinatie met de powerpoint / PDF presentatie. Bij de verschillende onderdelen zijn de
werkvorm, het materiaal, de voorbereiding, de benodigde tijd en de benodigde powerpoint
slides beschreven.
WERKVORM + INHOUD

MATERIAAL

VOORBEREIDING

TIJD

POWERPOINT
SLIDES

Ouders uitnodigen
Nodig de ouders uit voor een ouderavond
over het vmbo en de kansen die een
vmbo opleiding biedt

Werkblad 4:
Brief aan ouders

Brieven afdrukken
en versturen

15 min

Start presentatie
Heet de ouders welkom, introduceer het
onderwerp en bespreek het doel van de
avond

Powerpoint

Powerpoint
klaarzetten

5 min

1 t/m 4

Wat is het vmbo?
Bespreek samen de slides met informatie
over het vmbo

Powerpoint

5 min

4/7

Een blik in de toekomst
Bespreek met ouders wereldwijde
ontwikkelingen en de rol van technisch
talent

Powerpoint

15 min

8 / 16

De talenten van jouw kind
Bespreek met ouders de talenten van
kinderen en speel het talentenspel

Powerpoint
Werkblad 1: Talenten
kaartjes

Talenten kaartjes
afdrukken (evt
uitknippen)

15 min

17 / 21

De rol van de ouder
Bespreek met de ouders de rol van
ouders bij de schoolkeuze en bekijk
samen de casus van Ayoub

Powerpoint

Controleren of de
video en de audio
werkt

15 min

22 / 27

Quiz
Speel met de ouders een quiz. Bedoeld
om eigen stereotype ideeën duidelijk te
maken

Powerpoint
Werkblad 2:
Antwoorden

10 min

28 / 33

Schoolkeuze
Bespreek met ouders waar ze op kunnen
letten bij het kiezen van een vmbo school

Powerpoint
Werkblad 3: vmbo
wegwijzer

10 min

34 / 38

Afsluiting
Stel de afsluitende vragen en verwijs
ouders naar de website

Powerpoint

10 min

39 / 46

Bij gebruik van de
PDF: kies dan voor
de full screen
modus.

Powerpoint
Visitekaartjes
afdrukken en
uitknippen
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Werkbladen
In de volgende sectie zijn de werkbladen te vinden die gebruikt kunnen worden tijdens de
ouderavonden.

Werkblad 1: Talent kaartjes

Mijn kind is
ambitieus

Mijn kind is
avontuurlijk

Mijn kind is
behulpzaam

Mijn kind is
creatief

Mijn kind is
handig

Mijn kind is
nieuwsgierig

Mijn kind is
geduldig

Mijn kind is
netjes

Mijn kind is
spontaan

Mijn kind is
optimistisch

Mijn kind is
eerlijk

Mijn kind is
vriendelijk

Mijn kind is
wijs

Mijn kind is
ijverig

Mijn kind is
sportief

Mijn kind is
ordelijk

Mijn kind is
een trouwe vriend

Mijn kind is
weetgierig

Mijn kind is
een uitblinker

Mijn kind kan
goed helpen

Mijn kind is
zorgzaam

Mijn kind heeft
fantasie

Mijn kind heeft
belangstelling

Mijn kind heeft
lef

Mijn kind heeft
humor

Mijn kind heeft
ideeën

Mijn kind heeft
kracht

Mijn kind kan
kritische vragen stellen

Mijn kind kan
keuzes maken

Mijn kind kan
luisteren

Mijn kind kan
oplossingen bedenken

Mijn kind kan
volhouden

Mijn kind kan
organiseren

Mijn kind kan
samenwerken

Mijn kind kan
grenzen stellen

Mijn kind is
precies

Mijn kind kan
plannen

Mijn kind kan
doorzetten

Mijn kind
…

Mijn kind
…
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Werkblad 2: Antwoorden quiz
Quizvraag 1: 4
Quizvraag 2: Monteur vliegtuigtechniek
Quizvraag 3: Timmerman
Quizvraag 4: 4
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Werkblad 3: Vmbo wegwijzer
School 1
Welke niveau’s biedt
de school aan?
Hoe scoort de school
(http://
www.kiesjeschool.nl)

Zijn er praktijklokalen
aanwezig?
Is er een locatie
dichtbij?
Wat vindt de school
belangrijk?

Kijk ook eens naar:
Is er genoeg
personeel?
(aantal leerlingen per
leraar?)
Geeft de school ruimte
voor creativiteit?
Geeft de school ruimte
voor techniek?
Wat doet de school
specifiek met
individuele talenten?

Na het bezoek:
Hoe was de sfeer in
de school (welk
gevoel bleef hangen)?
Welke ervaringen
hebben kennissen /
familie?

School 2

School 3
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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief willen we u uitnodigen voor een avond rondom het vmbo. Deze
ouderavond wordt gehouden omdat het vmbo vaak een negatief imago heeft. Een imago
dat zeer onterecht is. Het vmbo biedt namelijk goede kansen op een baan en geeft
allerlei ontwikkel-mogelijkheden. Daarnaast probeert deze avond stereotype beelden te
nuanceren en u een completer beeld te geven van het vmbo. Over het algemeen is er
namelijk weinig voorlichting over het vmbo en de mogelijkheden die het vmbo biedt.
Wellicht krijgt uw eigen kind in de toekomst ook een vmbo advies. Veel ouders
schrikken hiervan en vinden een dergelijk advies erg. Wat echter pas echt erg is, is dat
kinderen hierdoor een slecht zelfbeeld krijgen omdat ze het gevoel krijgen dat ze falen.
Terwijl deze kinderen allerlei andere talenten hebben die op standaard toetsen vaak niet
getest worden.
Om u een eerlijk en volledig beeld te geven over het vmbo organiseren we deze
ouderavond. Tijdens deze avond komen de volgende onderwerpen komen aan bod:
-

Uw rol als ouder bij de schoolkeuze;

-

De veranderende arbeidsmarkt + de vraag naar vakmanschap;

-

De talenten van uw kind;

-

De scholen waar uw kind naar toe kan gaan.

Wij hopen dat u aan het einde van de avond met een duidelijker beeld en een goed
gevoel naar huis gaat.

Met vriendelijke groet,
…

Kunt u niet wachten tot de ouderavond? Kijk dan alvast op deze website:
http://www.kiesvmbo.nl
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Slide Tekst/activiteit
1 Beste ouders, ik wil jullie van harte welkom heten bij deze
ouderavond. We gaan het vanavond hebben over het vmbo en de
mogelijkheden die een vmbo diploma biedt. We verwachten dat de
avond anderhalf uur gaat duren. Deze ouderavond is gemaakt op
de Universiteit Twente binnen een onderzoekscentrum dat zich richt
op wetenschap- en techniekonderwijs. We besteden aandacht aan
dit thema, omdat we het belangrijk vinden dat elk kind wordt
gewaardeerd op zijn eigen niveau en op een goede plek terecht
komt.
2 Deze avond heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel is informeren.
Wat is het vmbo? Welke richtingen zijn er? En waar liggen
mogelijkheden voor leerlingen met een vmbo diploma? Daarnaast
proberen we jullie ook te inspireren over jullie rol als begeleider bij
de schoolkeuze van jullie kinderen.
3 Het programma voor vanavond ziet er als volgt uit. We starten met
de vraag: Wat is het vmbo? Daarna kijken we naar de toekomst van
de afgestudeerde vmbo’er en kijken naar de mogelijkheden die er
zijn. Daarna bekijken we de talenten van kinderen en de rol van
jullie als ouders. Daarna spelen we een korte quiz en sluiten we af
met de schoolkeuze, waar moet je nu op letten als je met je kind op
zoek gaat naar een goede vmbo school?
5 VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Dit
onderwijs bereidt leerlingen voor op een latere mbo opleiding. Het
vmbo en het mbo samen spelen een actieve rol bij het ontwikkelen
van goed vakmanschap. Net als het mbo is ook het vmbo in vier
niveau’s verdeeld. In de video zijn zometeen de verschillende
leerwegen en profielen te zien.
7 We weten nu wat het vmbo inhoudt. Nu de vraag, welke indruk heeft
het vmbo bij jullie. Hoe zou je het vinden als jouw kind een vmbo
advies zou krijgen? En welke vragen roept dat op?
Bespreek met de ouders de antwoorden op deze vragen. Noteer
eventueel de zorgen of vragen op een whiteboard. Zorg dat je
samen met de ouders een goed beeld krijgt van de indrukken die er
bij ouders leven. Geef ruimte voor een levendige discussie!
8 Jullie weten nu al meer over het vmbo. Tijd om te kijken naar de
mogelijkheden die er liggen voor de afgestudeerde vmbo’ers
9 Laten we eens een blik in de toekomst werpen. Hoe zou de
toekomst er uit kunnen zien? Voor de komende jaren kunnen we zo
een aantal ontwikkelingen opnoemen. Zo krijgen we zo goed als
zeker te maken met vergrijzing. De verhouding tussen
gepensioneerden en werkenden groeit scheef. Ook gaan er steeds
meer mensen wonen in de stad en trekt het platteland leeg.
Hierdoor komt er een grotere druk te liggen bij de boeren en de
voedselproductie.
10 Of wat dacht u van de opwarming van de planeet en de daarbij
horende watertekorten. Zo maar een aantal voorbeelden van
ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken krijgen.”

Aantekeningen
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Slide Tekst/activiteit
11 We willen jullie natuurlijk niet bang maken, maar deze
ontwikkelingen vragen om een oplossing. Zoals u vast om u heen
merkt zijn deze oplossingen vaak technisch van aard. Dat betekent
dat er in de toekomst nog meer technici nodig zijn dan nu al in
beroepen die we nu misschien nog niet kennen.
12 Kijk bijvoorbeeld eens naar alle ontwikkelingen rondom duurzame
energie. Zonnepanelen worden geplaatst en verbeterd en er
worden allerlei oplossingen bedacht voor het oplossen van het
waterprobleem.
13 Of wat dacht u van het verticaal verbouwen van groente als er
steeds meer mensen in de stad gaan wonen. Zomaar een aantal
mogelijke oplossingen voor problemen waar we 15 jaar geleden
waarschijnlijk nooit aan hadden gedacht.
14 Kortom, ontwikkelingen waar we wereldwijd mee geconfronteerd
worden, vragen vaak om technische oplossingen. Zowel bij het
bedenken als het uitvoeren van deze oplossingen is er vraag naar
zowel hoger als lager geschoold personeel.
15 Speel video 3 - klik op de link!
16 Deze video beschrijft hoe het vmbo past binnen onze huidige en
toekomstige maatschappij. En wat vinden jullie daar van? Zijn jullie
het er mee eens? Past het vmbo ook goed binnen de huidige en
toekomstige maatschappij en waarom zou dat zo zijn?
Bespreek wederom de reacties van de ouders en noteer deze
mogelijk op een whiteboard.
18 Bespreek met de ouders de inhoud van video 3. In de video wordt
gesproken over het ontwikkelen van talenten en de rol die het vmbo
hierbij kan spelen. Waarom zou het vmbo geschikt zijn voor het
ontwikkelen van talenten? Om welke talenten gaat het dan?
19 Laat ouders in duo’s zitten en zorg dat ze allemaal een stapeltje
talentenkaartjes hebben.
De kaartjes die voor jullie op tafel liggen bevatten allerlei soorten
talenten die we als mensen kunnen hebben. Probeer er voor je kind,
eventueel samen met je partner, drie kaartjes uit te pakken die
typerend zijn voor jullie kind.
20 Nu iedereen drie talenten heeft uitgekozen, volg deze stappen (zie
digibord) en bespreek samen de talenten en de mogelijkheden van
je zoon of dochter.
22 We gaan door naar de volgende stap. We weten nu welke
mogelijkheden er zijn en welke talenten typerend zijn voor jouw
kind. Tijd om te kijken welke rol je als ouder kunt aannemen bij de
schoolkeuze van jouw kind.
23 In de video (3) die we gezien hebben werd ook gesproken over de
cruciale rol die ouders spelen bij het maken van een schoolkeuze.
Welke rol spelen jullie als ouders bij het kiezen van een studie? Op
welke manier beïnvloeden jullie je eigen kinderen?
Verzamel weer input en maak eventueel weer notities op het
whiteboard.

Aantekeningen
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Slide Tekst/activiteit
24 We gaan nu kijken naar de schoolkeuze van Ayoub en de manier
waarop hij beïnvloed wordt door zijn omgeving.
25 Bespreek met de ouders de vragen uit de dia.
26 We hebben nu een casus samen besproken. Op de website staan
nog andere verhalen. Probeer eens samen met uw zoon of dochter
een casus te bespreken.
27 Tijd voor een quiz. De vragen staan op de dia. Het antwoord is in de
notities te vinden.
28 Antwoord: 4 - In Nederland werkten in 2011 ruim 8.9 miljoen
mensen, waarvan ongeveer 5,98 miljoen op (v)mbo-niveau. Zij
werken in vele verschillende sectoren. De jaarlijkse
vervangingsvraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is groot.
(OCW, Kerncijfers 2008 – 2012)
29 Antwoord: monteur vliegtuigtechniek
30 Antwoord: timmerman (bron: www.kansopwerk.nl)
31 Antwoord: 4 - Ongeveer 55% van alle middelbare derdejaars
scholieren gaat naar het praktijkonderwijs of een vorm van vmbo.
Ong. 40% gaat naar de havo of het vwo.
32 Start video - klik op de link
33 In de video worden allerlei zaken besproken. Vooral de reputatie en
de beeldvorming rondom het vmbo komen naar voren. Welk beeld
hadden jullie eigenlijk van het vmbo? Welke punten uit de video zijn
nieuw voor jullie? Conclusie: Al met al is er veel vraag naar
geschoolde vakmensen die vaardig zijn met de handen.
34 Ten slotte kijken we naar de schoolkeuze. Want, naast niveau moet
er natuurlijk ook gekeken welke school het beste past. Wat zijn nu
zaken waar u en uw kind op moeten letten bij het kiezen van goed
vervolgonderwijs.
35 We hebben de video gezien, maar jullie hebben zelf vast ook zaken
waar je op let bij het zoeken naar een school. Wat vinden jullie
belangrijk?
Neem samen dit soort punten door en kijk daarna pas naar de
wegwijzer (volgende drie dia’s). In de wegwijzer staan meerdere
tips om te bekijken als je zoekt naar goed vervolgonderwijs.
36 Benadruk op deze dia de praktijklokalen en de profilering. Een
school die sterke aandacht heeft voor de praktijk zal ook meer
gericht zijn op de toekomst van de kinderen.
37 Kijk naast de meer standaard zaken, ook eens naar de ruimte voor
creativiteit, techniek en de talenten van kinderen. Is er aandacht
voor onderzoekend en ontwerpend leren en richt de school zich ook
echt op de toekomst van de kinderen?
38 Kijk of er nog vragen zijn. En mocht je het antwoord niet weten,
verwijs dan gerust naar de website of het onderzoekscentrum.
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