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Verslag Groenonderzoek: dialoogtafels leerlingen 
Lenie van den Bulk, juli 2015 

 

Het verslag is als volgt ingedeeld: 

 

1. Inleiding 

2. Theoretisch kader 

3. Onderzoeksvragen en onderzoeksmethode dialoogtafels leerlingen 

4. Samenvatting van de bevindingen 

5. Algemeen begrip van vakmanschap en aspecten van vakmanschap. 

6. Opvattingen over beroepen in de groene sector. 

7. Opvattingen over de eigen opleiding en loopbaanoriëntatie. 

in relatie tot de onderzoeksvragen per school 

  8.   Conclusie 

 

 

1. Inleiding 

 

In 2014-15 werkt een consortium van onderzoeks- en adviesinstellingen en scholen
1
 aan een 

praktijkgericht onderzoek naar de doorstroom tussen groen vmbo en groen mbo. Het onderzoek 

bouwt voort op eerdere onderzoekskennis (zie bijlage). De rode draad is hoe de scholen leerlingen 

van verschillende niveaus perspectief kunnen bieden op een goede opleiding en beroepskansen 

binnen de groene sector. Doelen van het project zijn om 

A. het inzicht in beïnvloedende factoren te verbreden en te verdiepen,  

B. zinvolle en uitvoerbare interventies of oplossingen in te zetten en te beschrijven en 

C. schoolontwikkeling door de inzet van onderzoekskennis en versterking van de pdca-cyclus te 

versterken en te beschrijven. 

 

De hoofdvraag in dit onderzoek is: Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk 

dragen bij aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in kwantitatieve 

als kwalitatieve zin? Subvragen om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn: 

1. Hoe ziet de doorstroom van groen vmbo naar groen mbo er uit op landelijk en regionaal 

niveau? En: welke leerlingkenmerken en andere factoren spelen een rol bij deze doorstroom? 

2. Welke factoren zijn bij de pilotscholen aanwijsbaar? Op welke manier worden of zijn 

gegevens over deze factoren door de pilotschool geïnterpreteerd en welke concrete 

beleidskeuzes hebben zij naar aanleiding hiervan (recent) gemaakt? Welke doelen heeft de 

school gesteld en welke activiteiten zijn hierop ingezet? Welke verdere voornemens hebben 

de scholen, waarop baseren ze deze en welke activiteiten willen ze hierop inzetten? 

3. Wat zijn de (te verwachten en al zichtbare) effecten (kwantitatief en kwalitatief) van deze 

beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom? 

 

Subvraag 1 wordt beantwoord op basis van een kwantitatief landelijk onderzoek. De subvragen 2 en 

3 worden beantwoord via casestudies bij de pilotscholen. Deze casestudies worden opgezet vanuit 

de specifieke vragen vanuit de scholen zelf, waardoor elke casestudie een eigen karakter heeft. De 

casestudies worden voor een deel uitgevoerd door het houden van dialoogtafels met leerlingen, 

ouders, leraren en vertegenwoordigers van het beroepsveld.  

 

In de dialoogtafels staat de loopbaan van de leerling centraal (basisonderwijs > vmbo > mbo > 

beroep). Naar aanleiding van de waarneming uit eerder onderzoek wordt onderscheid gemaakt 

tussen  

                                                           
1
 Kohnstamm Instituut, CED-Groep, Strix Aluco, KPC-groep, CPS, Prinsentuin College, Clusius, Groenhorst Ede 

en VBG. 
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1) het netwerk met (groene) LOB-expertise, maar dat niet per se contact heeft met/invloed heeft 

op (loopbaankeuzes van) leerlingen 

2) het persoonlijke netwerk van ‘betekenisvolle anderen’ van leerlingen. Dit zijn personen die 

wel contact hebben met en invloed hebben op (loopbaankeuzes van) leerlingen, maar die niet 

per se (groene) LOB-expertise hebben, maar dat wel veel invloed heeft op (loopbaankeuzes 

van) leerlingen. Van beide netwerken wordt in kaart gebracht 

o welke LOB-competenties zitten in dit netwerk (kwaliteit van kennis, vaardigheden, 

houding, gedrag) 

o Hoe groen (en groengrijs) gericht zijn deze competenties 

o In welke mate hebben leerlingen contact met dit netwerk? 

o In welke mate worden leerlingen beïnvloed door dit netwerk? 

o In hoeverre vallen de netwerken samen? 

o In hoeverre werken de netwerken samen? 

o Wat is de betekenis van deze netwerken voor de leerlingen, met name voor de mate 

en kwaliteit van loopbaandialogen die leerlingen voeren, hun ervaringen, hun 

kwaliteiten/motievenreflectie, hun zelfbeeld, hun werkbeeld, hun loopbaansturing, hun 

leerloopbaan (vgl. Kuijpers, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit verslag gaat over het onderdeel van de casestudies waarbij de leerlingen aan het woord komen 

d.m.v. dialoogtafels. Tijdens de dialoogtafels met de leerlingen werden de onderwerpen die in het 

onderzoek centraal staan benaderd vanuit hun specifieke situatie. Er werden per school dialoogtafels 

gevormd waaraan 3 leerlingen per tafel meededen. Tijdens het gesprek werd de Visuele Identificatie 

Methode (VIM) gebruikt. Deze methode vergemakkelijkt  gesprekken met leerlingen over attitude, 

kennis en meningen ten aanzien van beroepen en beroepsmogelijkheden. De leerlingen overlegden 

met elkaar met behulp van foto’s en een opdracht en lieten op die manier horen hoe ze dachten en 

voelden over bepaalde beroepen, de opleiding die ze volgen en over hun eigen keuzes en 

ervaringen. De dialoogtafels met de leerlingen werden uitgevoerd door een onderzoeker, soms 

samen met iemand van de school, de verslagen werden gemaakt door een medewerk(st)er van de 

school. Na het algemene verslag van de bevindingen wordt per school ingegaan op de specifieke 

vragen die per school gesteld zijn aan de leerlingen. In totaal deden 27 leerlingen mee aan het 

onderzoek.  

Clusius: 9 leerlingen 4
e
 jaar (richting Food),  

Groenhorst: 9 leerlingen 2
e
 en 3

e
 jaars 

Prinsentuin van Cooth: 9 leerlingen 3
e
 jaar (gemengd groen, techniek,zorg),  

  

Netwerk onderwijs 

 -po 

-vmbo 

-mbo 

 

Netwerk bedrijven 

 

Netwerk peers 

Netwerk ouders 
Leerling 

met 

leerloopbaan 

(keuzes) 
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2. Theoretisch kader 

De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is al jaren lang laag in vergelijking met doorstroom 

vmbo-mbo in andere sectoren. Dit doorstroompercentage daalt bovendien nog steeds (Meng, 

Coenen, Huijgen, Ramaekers en Van Thor, 2009; Neuvel en Van Esch, 2010). In schooljaar 2010-

2011 was dit doorstroompercentage 29%. De doorstroompercentages verschillen per regio, per 

instelling en binnen instellingen per locatie. Ook zijn er verschillen in doorstroom tussen leerwegen en 

niveaus (Aequor, 2012). Bij VBG-scholen (vmbo-scholen met een afdeling Groen) blijkt de 

doorstroom naar het groene mbo gemiddelde genomen hoger (37%), maar ook hier bestaan grote 

verschillen tussen regio’s, scholen en leerwegen (Grootendorst en De Jong 2013).
2
 

 

De groene sector heeft nu en in de nabije toekomst behoefte aan goed geschoolde medewerkers. De 

vraag lijkt groter dan het groene mbo kan leveren. Het is daarom volgens de AOC Raad van groot 

belang dat de uitstroom van het groene mbo wordt verhoogd en (mede daarmee) ook de instroom in 

het groene mbo. De AOC Raad heeft als één van haar ambities uitgesproken de doorstroom tussen 

groen vmbo en mbo te vergroten van de huidige minder dan 30% naar 40% (Sectorplan 

Sempervivum, 2012). Uit recentere cijfers blijkt dat het doorstroompercentage weliswaar 

verhoudingsgewijs laag is, maar dat de absolute aantallen leerlingen in groen vmbo en mbo 

toenemen (Aequor, 2012, Neuvel en van Esch 2010). Toch is het met het oog op de arbeidsmarkt in 

de groene sector, maar ook vanuit het oogpunt van optimalisering van leerwegen, belangrijk om meer 

zicht te krijgen op én werk te maken van groene doorstroom. Behalve op niveau 4 is de daling op alle 

niveaus terug te vinden en het sterkst op niveau 1; met bijna 19%. Deze daling hangt waarschijnlijk 

samen met de huidige economische crisis. Binnen bedrijven is minder ruimte om te investeren in het 

opleiden van personeel. Dit is nadelig voor leerlingen in niveau 1, omdat dit bijna altijd bbl-

constructies betreft (Aequor, 2014). 

 

Er is al onderzoek gedaan naar de factoren die een rol spelen bij de doorstroom tussen groen vmbo 

en mbo. Van den Berg (2013) en Grootendorst en De Jong (2013) noemen in hun onderzoek: de 

schoolkeuzemotieven van leerlingen bij de schoolkeuze voor vmbo en mbo (veel leerlingen kiezen om 

andere redenen dan ‘een groene loopbaan’ voor groen vmbo), samenwerking tussen vmbo en mbo 

Groen, de samenwerking met groene bedrijven, de beeldvorming bij ouders, leerlingen én docenten 

rond de groene sector, de kwaliteit van de doorlopende leerroute, de vormgeving van de LOB-leerlijn 

en de kwaliteit van onderwijs en vakdocenten in dat verband. Van den Berg (2013) stelt in het 

verlengde daarvan dat met het oog op doorstroom winst geboekt kan worden door versterking van de 

samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijven, aandacht voor de beeldvorming en een 

kwaliteitsimpuls bij de vormgeving van LOB. Eén van de speerpunten die AOC’s zelf noemen voor het 

versterken van het onderwijsrendement is het verbeteren van de determinatie van de leerlingen. Het 

is belangrijk dat ouders en leerlingen goed op de hoogte zijn van de eisen die aan leerlingen in 

verschillende leerwegen gesteld worden. Een helder referentiekader is dan ook van groot belang voor 

het vmbo-groen (Vermaas, 2014).  

 

Het vraagstuk van de doorstroom is niet alleen een kwantitatief-, maar ook een kwalitatief probleem. 

Het gaat om de relatief lage aantallen doorstromers, maar daarnaast of misschien nog wel meer om 

de kwaliteit van die doorstroom. In toenemende mate lijkt het te gaan om leerlingen met een 

zorgprofiel, leerlingen die kiezen voor weinig arbeidsmarkt-relevante opleidingen, leerlingen zonder 

gerichte beroepswens of leerlingen met een te laag niveau ten opzichte van wat op de arbeidsmarkt 

verwacht wordt. De realiteit is dus een stuk complexer dan alleen doorstroomaantallen 

en -percentages. 

                                                           
2
 Bovendien is de context van de scholen anders dan bij AOC’s, onder meer wat betreft formele en feitelijke 

keuzemomenten. In een AOC blijven vmbo-leerlingen doorgaans op school tot hun vmbo-diploma, ook al 
hebben ze een voorkeur voor een andere sector. In VBG-scholen kiezen leerlingen bij de sectorkeuze bewuster 
voor vmbo-groen dan in een AOC (Van den Berg, 2013). 
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Het beschreven probleem is niet exclusief voor het onderwijs en de doorstroom in de groene sector. 

Een beroepsgerichte onderwijsroute is vaak een ‘gedwongen’ keuze voor leerlingen die zwak scoren 

op taal en rekenen in het basisonderwijs. Leerlingen die hoger scoren kiezen bij voorkeur voor het 

algemeen vormend voortgezet onderwijs, waardoor veel potentiële vakmensen verloren gaan 

(Tourverslag MBO, 2014). Volgens Neuvel & van Esch (2011) beginnen steeds meer leerlingen in het 

vmbo aan hun opleiding zonder duidelijke beroepswens. Uit Van den Bulk (2011) blijkt dat leerlingen 

in het vmbo, sterker dan hun leeftijdgenoten in het vwo en havo, gericht zijn op het verbeteren van 

hun maatschappelijke positie en minder op een bepaald beroep. Beroepen met een lage 

maatschappelijke status (technische beroepen, beroepen in de groene sector en zorg) spreken hen 

minder aan. Sommige leerlingen zien deze beroepen als de enige optie die overblijft als het op school 

niet lukt (Van den Bulk, 2011), terwijl die beroepen juist kansen bieden om een goede plaats op de 

arbeidsmarkt te realiseren. In dat verband is bijzonder dat docenten in groen vmbo die negatieve 

beeldvorming van ‘groen’ eerder lijken te versterken dan te nuanceren of corrigeren (Van den Berg, 

2013). 

 

In het actieplan ‘Focus op vakmanschap’ (2011) worden maatregelen voorgesteld die de doorstroom 

vmbo-mbo richting arbeidsmarkt of hbo moeten bevorderen. Het actieplan streeft naar beter 

beroepsonderwijs waar ondernemende vakmensen worden opgeleid. Het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) en CED-Groep onderzochten recent welke betekenis het begrip vakmanschap 

heeft voor mbo studenten van verschillende opleidingsrichtingen (Turkenburg, 2014). Uit het 

onderzoek bleek dat het begrip vakmanschap betekenisvol is voor deze studenten. Bovendien bleek 

dat de studenten zich associeerden met hun toekomstige vakmanschap en trots waren op het 

vakmanschap binnen het door hen gekozen beroep. Het onderzoek werd uitgevoerd onder een 

beperkt aantal (22) mbo studenten van niveau 3 of 4 in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, de groene 

opleidingen waren daarbij niet betrokken. Het is de vraag of vakmanschap ook betekenisvol is voor 

jongere leerlingen in een lager niveau van het mbo of vmbo in de groene sector, en of het bij hen 

dezelfde beroepstrots kan oproepen. Als dat zo is kan hernieuwde aandacht en waardering voor 

vakmanschap bij deze leerlingen de waardering voor de opleiding doen toenemen en tevens een 

positieve bijdrage leveren aan hun eigenwaarde, en in het verlengde daarvan aan hun 

schoolprestaties (Zimmerman, 2000).  
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3. Onderzoeksvragen en onderzoeksmethode 

De algemene onderzoeksvraag in het onderzoek is welke beleidskeuzes en implementaties in de 

schoolpraktijk bijdragen aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in 

kwantitatieve als in kwalitatieve zin.  

Het onderdeel waarbij de leerlingen aan het woord zijn levert een kwalitatieve bijdrage aan het 

beantwoorden van de vraag welke factoren een rol spelen bij de leerlingen, waarom stromen ze wel 

of niet door? Wat is het beeld dat ze van beroepen hebben, in de groensector en daarbuiten. Welke 

schoolfactoren komen naar voren? Welke effecten hebben interventies gehad, of wat zouden 

veelbelovende interventies kunnen zijn om de doorstroom te bevorderen? Deze vragen worden 

beantwoord vanuit het perspectief en de beleving van de leerling. De gesprekken zijn gehouden met 

leerlingen uit groep 2, 3 en 4 van de genoemde scholen. De samenstelling van de groepjes werd 

geregeld door de onderzoeksbegeleiders van de scholen. Er werd gesproken met 3 groepjes 3
e
 en 4

e
 

jaars leerlingen van het Clusiuscollege, 3 groepjes van Groenhorst en 3 groepjes van Prinsentuin. In 

totaal werd met 27 leerlingen gesproken, dit komt overeen met het beoogde aantal leerlingen. De 

gesprekken vonden plaats in de maanden maart en april 2015. 

 

De onderzoeksvragen bij dit onderdeel van de casestudies met de leerlingen zijn:  

 Hoe ervaren leerlingen hun vmbo-school?  

 Wat zijn hun beelden en wensen voor hun loopbaan na het vmbo? 

 Welke beelden ze hebben van het mbo? 

 Hoe kijken zij aan tegen beroepen en welke waardering hebben zij daarvoor? 

 Aan welke LOB- en SLB-activiteiten hebben ze deelgenomen en wat vinden ze daarvan? 

 Met wie ze praten over hun school en over hun verdere loopbaan in mbo en werk (ouders, 

peers, docenten/mentoren e.a. in vmbo en mbo, mensen uit het bedrijfsleven) en wat ze 

vinden van die gesprekken? 

 In hoeverre hebben ze een loopbaan in groen mbo en groene beroepen op het oog? 

 

3.1 Onderzoeksmethode 

Voor de dialoogtafels met de leerlingen werd gebruik gemaakt van de Visuele Identificatie Methode 

(VIM). Deze methode is er op gericht om op een ontspannen manier met leerlingen te praten over 

attitude, kennis en meningen ten aanzien van beroepen en beroepsmogelijkheden. De leerlingen 

overleggen met elkaar met behulp van foto’s en een opdracht en laten op die manier horen hoe ze 

denken en voelen over bepaalde beroepen, de opleiding die ze volgen en over hun eigen keuzes en 

ervaringen. De foto’s hadden betrekking op beroepen binnen en buiten de groene sector. De opdracht 

bestond uit het categoriseren van de foto’s naar de verschillende aspecten van vakmanschap die op 

de foto’s te zien waren. Er werd begonnen met de vraag wat ‘vakmanschap’ betekent en waaraan je 

kunt zien of iets door een vakman- of vrouw gedaan is. Daarna werden foto’s getoond waarop 

mensen te zien zijn in bepaalde beroepen, o.a. beroepen waar hun opleidingsrichting voor opleidt. De 

leerlingen bespraken welke aspecten van vakmanschap zij zagen op de foto’s en maakten een 

indeling van de foto’s die in dat opzicht met elkaar een overeenkomst hebben. Op deze manier 

werden categorieën gevormd die zij na het bekijken en bespreken van de foto’s zelf benoemden.  

Naar aanleiding van wat ze zelf naar voren brachten tijdens het bespreken van de foto’s werd 

doorgevraagd naar hun mening over de aansluiting van de opleiding met stage of werk, de motivatie 

om te kiezen voor een opleiding en/of beroep, de kansen en beperkingen die zij voor zichzelf zien.  

Van de gesprekken werden geluidsopnamen gemaakt die woordelijk werden uitgeschreven.  

 

In dit geval werden 20 foto’s gebruikt met mensen in beroepen op MBO niveau, deels uit de groene 

beroepskolom (zie bijlage 1). De opdracht voor de leerlingen was om te bespreken welke aspecten 

van vakmanschap op de foto’s te zien waren en hoe de beroepen gegroepeerd konden worden op 
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deze aspecten, dus welke overeenkomsten tussen beroepen gezien werden. De opdracht werd door 

de leerlingen goed begrepen en uitgevoerd. Tijdens dit gesprek werden door de onderzoeker vragen 

gesteld die te maken hadden met de schoolbeleving, de eigen toekomstplannen van de leerlingen, 

meningen over beroepen en vervolgopleidingen, LOB activiteiten en vragen die door de scholen naar 

voren gebracht waren. Dit leverde ontspannen gesprekken op waarbij leerlingen open konden 

vertellen over bovengenoemde zaken.  

 

3.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

Zoals gebruikelijk bij een kwalitatief onderzoek gaat het hierbij niet om aantallen maar om de inhoud 

en diversiteit van wat gezegd wordt. In het onderzoeksverslag zal daar dan ook de nadruk op liggen.  

Betrouwbaarheid in een kwalitatief onderzoek is moeilijk te behalen, een van de manieren om 

kwalitatief onderzoek betrouwbaar te maken kan door triangulatie. De resultaten van dit onderdeel 

worden vergeleken met de resultaten uit andere bronnen van dataverzameling (het kwantitatieve 

onderdeel en de gesprekken met de ouders en leraren). Dit vergroot de betrouwbaarheid en validiteit 

van de onderzoeksresultaten, voor zover deze overeenkomen met de resultaten uit deze delen van 

het onderzoek. De gesprekken zijn opgenomen en getranscribeerd, daarna is een clustering gemaakt 

per onderwerp en zijn de gesprekken met elkaar vergeleken. Doordat de gespreken spontaan 

verliepen aan de hand van de getoonde foto’s en leerlingen zelf een invulling konden geven, kwamen 

niet in alle gesprekken dezelfde onderwerpen op dezelfde manier aan de orde. Ondanks die vrije 

gespreksopzet waren er veel overeenkomsten en weinig verschillen in de gesprekken, het was 

daarom mogelijk de gesprekken voor het verslag van de algemene opvattingen over beroepen als 

één geheel te bespreken. Per school is een toevoeging gemaakt gebaseerd op de gesprekken met 

leerlingen van die school over de ervaringen met de opleiding, de loopbaanbegeleiding en de 

beroepskeuze.  
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4. Algemeen begrip van vakmanschap en aspecten van vakmanschap  

 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de associaties die leerlingen hebben met bepaalde 

beroepen en hun inschatting van wat je er voor nodig hebt om de beroepen goed uit te oefenen. Eerst 

wordt aan de hand van een aantal beroepen toegelicht welk soort opmerkingen gemaakt werden door 

de leerlingen. Daarna worden de reacties veralgemeniseerd en samengevat tot een aantal 

conclusies. 

De eerste vraag die steeds vooraf gesteld werd bij elk gesprek was waaraan de leerlingen dachten bij 

het woord ‘vakmanschap’. Het begrip bleek associaties op te roepen met het hebben van een baan, 

een beroep, iets waar je voor geleerd hebt, vakken waaruit je kunt kiezen, waar je een diploma voor 

hebt. Minder vaak werd genoemd: ambachtelijkheid, doelgericht werken, iemand die een vak goed 

uitoefent, goed met je handen kunnen werken, een goed resultaat van je werk. De associatie met 

‘kwaliteit leveren’ en ‘iets heel goed kunnen’ werd dus minder vaak genoemd. Bij de gesprekken waar 

dit niet spontaan ter sprake kwam, werd deze betekenis toegevoegd door de onderzoeker en werd 

daarna wel herkend door de leerlingen. Een enkele keer werd gezegd dat het dan om beroepen gaat 

waar je echt iets maakt, waarbij je een tastbaar product oplevert.  

Door de focus van de leerlingen op ‘vakmanschap’ te richten bij het nadenken over de inhoud van 

beroepen, kijken ze naar wat een beroep vraagt van degene die het beroep uitoefent. Dit kan hen 

helpen om beter zicht te krijgen op wat ze zelf zoeken in een beroep en waar ze goed in zouden 

kunnen zijn of worden. Het stimuleert de leerlingen om net een slag dieper te kijken naar 

verschillende beroepen en er zich een voorstelling bij te maken. Tijdens het bespreken van de foto’s 

gebeurde dit ook. Hieronder worden een aantal beroepen en de reacties daarbij beschreven. 

Bij het bespreken van de verschillende foto’s worden door de leerlingen in eerste instantie de meest 

opvallende aspecten van dat beroep genoemd, bijvoorbeeld bij de foto van de kapper wordt gezegd 

dat iemand met dat beroep goed moet kunnen knippen, je moet er een opleiding voor gedaan 

hebben. Daarna komen andere aspecten aan de orde zoals: je moet verstand hebben van stijlen en 

mode, oog voor detail hebben en creatief zijn, je moet met mensen kunnen omgaan, de klant 

tevreden kunnen houden en sociaal zijn, klanten informatie kunnen geven. Ook worden praktische 

zaken genoemd, bijvoorbeeld dat je lang moet kunnen staan en voorzichtig moet zijn om de klant of 

jezelf niet te verwonden.  

Bij de bakker wordt in eerste instantie genoemd dat hij goed moet kunnen bakken, daarna komen 

aspecten aan de orde als hygiënisch werken, ook de oven en de bakkerij moeten schoon zijn, variatie 

in broodsoorten kunnen bedenken, weten welke ingrediënten je moet gebruiken, secuur zijn in 

afwegen en weten bij welke temperatuur iets gebakken moet worden, bestellingen goed maken en 

afleveren. Bij de bakker worden ook nadelen van het beroep genoemd, bijvoorbeeld dat je vroeg moet 

opstaan en dat je moet werken als andere mensen vrij zijn, dat steeds hetzelfde brood bakken ook 

heel saai kan zijn. Ook hier wordt gewezen op veilig werken en samen iets optillen als het te zwaar is 

voor één persoon. Een leerling geeft het voorbeeld van zijn vader die bakker is geweest en een lading 

ontbijtkoek over zich heen kreeg toen hij een blad niet goed optilde. Verschillende leerlingen geven 

aan dit als beroep leuk te vinden, anderen juist helemaal niet, vooral niet vanwege de werktijden. Dit 

aspect komt later nog terug bij de bespreking van overwegingen bij beroepskeuzes. 

Bij de foto van de man aan het werk in een staalfabriek wordt vooral genoemd dat je precies moet 

werken en goed met maten moet kunnen omgaan. Het beroep wordt niet gemakkelijk herkend: “Wat 

is het? Een staalmaker of zoiets? Of, gewoon een ijzerfabriek? Iets aanleggen van stroomdraden of 

zoiets? Ook wordt meermalen opgemerkt dat je er wel sterk voor moet zijn. Het gaat om fysiek zwaar 

werk waarvoor je technisch inzicht nodig hebt. Een van de leerlingen geeft aan dat je er ook 

doorzettingsvermogen voor nodig hebt, omdat het zo zwaar is. Een andere leerling veronderstelt dat 

je met zulk zwaar werk ook wel moet trainen. Het feit dat het fysiek zwaar werk is spreekt sommige 
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leerlingen ook wel aan al is het beroep zelf niet erg aantrekkelijk. Omdat het een fabriekshal lijkt te 

zijn denken leerlingen dat het ook erg saai zal zijn. Een van de leerlingen zegt: “De machines doen 

het werk en hij bindt het bij elkaar. Daar heb je geen opleiding voor nodig.” Het werken met machines 

kan gevaarlijk zijn zeggen een aantal leerlingen. Een leerling merkt op dat je ook met een computer 

moet kunnen omgaan: “die zie je niet, maar die computer zit er wel in.” 

De foto van de politieagenten roept heel wat reacties op, dit beroep kennen ze allemaal en niet alle 

leerlingen hebben er een positief gevoel bij. De aspecten die genoemd worden als het gaat over 

vakmanschap bij de politie zijn: Goed kunnen autorijden, een goede conditie hebben, met een wapen 

om kunnen gaan, op je collega’s kunnen vertrouwen en kunnen samenwerken “en iemand niet 

helemaal in elkaar slaan maar wel stil kunnen krijgen”. Snel kunnen beslissen, “je moet iemand wel 

neer durven schieten als het echt te gek wordt”, je moet lef hebben om op te treden, de regels goed 

kennen over wat wel en niet mag, goed kunnen schrijven om een proces verbaal te kunnen maken. 

Je moet stressbestendig zijn, je moet aardig zijn tegen mensen en meeleven. Je moet ook mensen 

kunnen sturen, als er bijvoorbeeld een groot ongeluk gebeurt moet je zorgen dat er geen paniek 

uitbreekt. Je moet oplossingen kunnen zoeken voor een probleem. Een van de leerlingen zegt heel 

treffend: “Ik denk dat je jezelf ook onder controle moet houden. Als je in een situatie boos wordt dat je 

niet handelt naar je emotie maar dat je handelt naar het protocol.” Op de vraag of de leerlingen het 

zelf zouden willen doen geven bijna alle leerlingen een ontkennend antwoord, een van de leerlingen 

zegt: “Het is niet wat ik wil. Ik kan er niets van zeggen als iemand iets doet wat ik niet wil. Ik kan het 

wel, maar zo tegen een wildvreemde…? Ik kom niet zo zelfverzekerd over.” De nadelen van het 

beroep worden ook genoemd: op onregelmatige tijden en in de weekends werken, uitgescholden 

worden. Een van de leerlingen zou het werken bij de politie wel aantrekkelijk vinden, maar dan wel in 

een klein dorpje. 

Beroepen in de zorgsector worden vertegenwoordigd met een foto van een verzorgster die een 

oude mevrouw helpt bij het eten. Op de vraag wat belangrijk is om dat beroep goed uit te oefenen 

wordt gezegd: je hebt er een diploma ‘Helpende zorg’ voor nodig, je moet netjes zijn anders worden 

mensen ziek, dat je goed met mensen omgaat, niet ongeduldig zijn en iets afraffelen: “niet zo van 

wanneer kan ik naar huis, je moet er echt de tijd voor nemen”. Een aantal leerlingen zegt dat ze daar 

zelf het geduld niet voor zouden hebben, sommige leerlingen willen later wel met ouderen gaan 

werken. Ze vinden dat het beroep overeenkomsten heeft met dat van de kapster en de politie, want je 

zorgt voor anderen: “de politie zorgt ook voor mensen, maar dan op een strenge manier terwijl de 

helpende dat op een lieve manier doet”. 

Foto’s waar mensen op te zien zijn die in een fabriek werken in de ‘food’ sector (ijsjes en koekjes) 

veroorzaken de volgende reacties: saai, elke keer hetzelfde werk doen, alleen kijken of het goed gaat, 

je maakt niet zelf iets want de machine maakt het: “zelf dingen maken is leuker, dan gaat de tijd 

sneller”. “Je hebt er niet veel vakmanschap voor nodig, je moet snelheid hebben om zien of er iets 

fout gaat”. “Dit kun je prima met een VMBO-opleiding. Het kan ook zonder opleiding.” “Iemand die 

daar ook werkt gaat het je uitleggen zodat hij dan met pensioen kan gaan.” Ook het salaris lijkt niet 

aantrekkelijk, er wordt door een van de groepjes opgemerkt dat veel van dit werk door polen gedaan 

wordt omdat die goedkoper werken. Als je er al een baan in zou willen vinden is er geen plaats 

vanwege de Polen die het werk overnemen en de machines die steeds meer zelf doen waardoor er 

minder personeel nodig is. Alleen als het alternatief is dat je werkloos bent zouden deze leerlingen 

wel in een fabriek willen werken. Er zijn ook wat positievere geluiden, bijvoorbeeld dat je wel goed 

moet opletten op de hygiëne (een haarnet dragen) en dat je met meer mensen werkt wat ook gezellig 

kan zijn. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: “Ik denk dat je meer met elkaar omgaat” en “je maakt ook 

nieuwe vrienden.”   

Over het algemeen vinden de leerlingen dat een opleiding, kennis van het vak, ervaring en de juiste 

karaktereigenschappen de belangrijkste kenmerken zijn van vakmanschap. Een van de leerlingen 

zegt het als volgt bij de foto van de plantenverzorger: “…want een vakman zorgt helemaal ervoor dat 
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het plantje in de aarde komt, dat het water gegeven wordt, dat het goed zonlicht krijgt, hij zorgt voor 

alle factoren die nodig zijn om het te laten groeien. Ik denk dat een gewoon, niet-vakman alleen maar 

plantjes water geeft. En ook kennis.”  

Bij een aantal beroepen is het nodig dat je creatief bent en gevoel voor stijl hebt, bij andere beroepen 

is dat juist niet van belang. De baliemedewerker moet zich bijvoorbeeld houden aan de regels en 

alles precies zo doen als het protocol voorschrijft. Ook wordt bij beroepen aangegeven of je 

voorgeschreven handelingen moet uitvoeren of dat je zelf oplossingen moet zoeken voor een 

probleem, bijvoorbeeld bij de automonteur en bij de politie. Bij andere beroepen staat naast de 

eerstgenoemde aspecten de veiligheid voor zichzelf en voor de ander hoog in het vaandel, 

bijvoorbeeld de hygiëne als je met voedsel omgaat of als je direct met mensen in aanraking komt. De 

leerlingen hechten veel waarde aan het zelf maken van iets, ze geven aan dat het werken met je 

handen en het in de buitenlucht zijn goed bij ze past. Het werken in een fabrieksomgeving wordt 

gezien als saai, eentonig en fysiek zwaar (bijvoorbeeld in de staalfabriek). De leerlingen zien dit over 

het algemeen niet als vakmanschap: “het zijn geen vakmensen, maar werknemers”.  

4.1 Conclusie begrip van vakmanschap en aspecten van vakmanschap 

Bij het bespreken van de beroepen wordt vaak gezegd dat het beroep moet passen bij je karakter, 

dus als je verlegen bent kun je beter niet bij de politie gaan, of als je ongeduldig bent kun je beter niet 

in de zorg gaan werken. Voor een beroep waarbij je creatief moet zijn moet je wel een beetje aanleg 

hebben, vinden de leerlingen. Bij doorvragen blijkt dat de leerlingen goed kunnen uitleggen waarom 

een bepaald beroep wel of niet bij hen zou passen. Wanneer er over vakmanschap gesproken wordt 

is dat met een waarderende connotatie; beroepen waar meer vakmanschap bij komt kijken worden 

sterker gewaardeerd dan beroepen die geen of weinig vakmanschap vereisen. Dit gegeven kan 

gebruikt worden bij het bespreken van beroepen en beroepskeuze tijdens LOB activiteiten.  

Nadat de foto’s besproken en neergelegd zijn in een bepaalde categorie, worden de categorieën 

benoemd. Er zijn wel verschillen tussen de groepjes in de manier waarop zij de foto’s groeperen, 

maar over het algemeen komt het overeen. Ze wegen de verschillen af tegen de overeenkomsten en 

kunnen dan een indeling maken van beroepen die iets met elkaar te maken hebben. De meest 

genoemde aspecten waarop beroepen overeenkomen (categorieën) zijn:  

- Klantvriendelijkheid, advies (open zijn, goed praten)  

- Simpel, machinaal werk (lawaai, saai, eentonig, toekijken)  

- Sociaal, verzorging (praatje maken, helpen, vriendelijkheid, zelfvertrouwen) 

- Precies werken, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid (veiligheid, gevaarlijk) 

- Technisch, deskundigheid (weten wat je doet, planmatig werken, ervaring, handig zijn) 

- Creativiteit, probleem oplossen, stijl hebben (uiterlijk)  

- Eindproduct maken (grondstoffen verwerken tot iets, ambachtelijkheid, handarbeid) 

- Verkopen, presenteren 

- Voedsel (hygiëne, smaak hebben, luxeproduct) 

- Landbouw, agrarisch (buitenlucht, verstand van planten) 

- Bouw en infrastructuur (veiligheid, iets maken, fysiek zwaar werk) 

- Voor de samenleving (hulp bieden, beheersen, beter maken) 
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Leerlingen zijn goed in staat om na te denken over wat er bij bepaalde beroepen belangrijke 

vakmanschapaspecten zijn. Ze benoemen overeenkomsten en verschillen tussen beroepen en kijken 

daarbij verder dan de direct waarneembare aspecten. De leerlingen benoemen werkhouding, 

omstandigheden, benodigde kennis en ervaring bij het vergelijken van een beroepsuitoefening. Ze 

hebben een hoge waardering voor werk waarbij iets ambachtelijk gemaakt wordt. Naast waardering 

voor vakmanschap is er ook veel waardering voor het vriendelijk omgaan met klanten en het 

hygiënisch en netjes werken. Het begrip ‘vakmanschap’ is niet meteen bekend terrein voor hen, maar 

na het begrijpen van de inhoud van de term blijkt wel dat zij er affiniteit en waardering voor hebben. 

Het is een belangrijk concept waarmee ze kunnen aangeven dat bepaald werk meer of minder 

kwaliteit heeft, meer of minder doelgericht uitgevoerd wordt, met meer of minder begrip voor klanten 

en producten. Deze bevindingen komen overeen met eerder uitgevoerd onderzoek onder mbo 

leerlingen (Turkenburg, 2014).  

Er is weinig waardering voor machinaal werk. De leerlingen zijn van mening dat het niet moeilijk is, 

dat iedereen het kan na een korte uitleg. Het is: “gewoon op een knopje drukken en de koekjes rollen 

er uit”. Ze zien het machinale werk als geestdodend en saai. Een enkele leerling lijkt het wel leuk en 

zou het wel willen doen, vooral vanwege de sociale contacten “vrienden kunnen maken”. Uit de 

manier waarop de leerlingen over deze werksituaties praten blijkt dat het beeld dat ze hebben van in 

een fabriek werken beperkt is tot het beeld van ‘lopende bandwerk’, werk dat geen beroep doet op 

creativiteit, oplossingen bedenken en klant- of productgerichtheid. Ze zien het als een handeling die 

repetitief verricht wordt, het is geen ‘beroep’ in hun ogen. 

Ook het werken op een kantoor vinden de leerlingen niet aantrekkelijk, ze willen het liefst met hun 

handen werken en noemen vaak het werken in de buitenlucht aantrekkelijker dan binnenzitten. 
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5. Opvattingen over beroepen in de groene sector. 

 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opvattingen die leerlingen naar voren brengen als het 

gaat om beroepen in de groene sector. Het is interessant voor de verschillende scholen om te horen 

wat de leerlingen hierover zeggen. Omdat de reacties van leerlingen van de drie scholen niet erg 

verschillend zijn is ervoor gekozen om deze reacties samen te voegen, het zou anders te veel een 

herhaling worden van wat gezegd werd. Daarna wordt in het volgende hoofdstuk per school verteld 

hoe leerlingen denken over hun opleiding en de ervaringen met loopbaanoriëntatie. Hieronder een 

aantal voorbeelden van reacties die leerlingen gaven op het zien en bespreken van beroepen in de 

groene sector.  

Bakker: Brood kunnen bakken, kunnen kneden, tegen warmte kunnen, veel staan, goede 

verhoudingen weten van ingrediënten, netjes werken hygiëne, ook altijd met een lach werken, je kunt 

niet met een chagrijnig gezicht klanten te woord staan (“klantvriendelijk zijn”), werkkleding…? Ik weet 

eigenlijk niet zoveel over bakker. Vraag: Krijgen jullie dat niet op school? Antwoord: Ja, we hebben 

dat wel een keer gehad, maar… . Op de vraag of de leerlingen het als beroep zouden willen wordt 

door de leerlingen in twee groepjes ontkennend geantwoord. Wat de leerlingen wel willen doen is 

werken in de landbouw, grondwerk en infrastructuur, werken in een kwekerij of in een dagverblijf 

werken. In een ander groepje is wel belangstelling voor het bakkersberoep. Deze leerlingen waren er 

al in geïnteresseerd toen ze deze school kozen. Een leerling twijfelt nog tussen bakker worden en 

met kinderen werken. Bakker zijn is wel een zwaarder beroep denkt deze leerling.  

Een van de leerlingen merkt op dat hij liever bakker zou zijn dan in een staalfabriek te werken, hoewel 

hij zwaar werk op zich leuk vindt. Het werken in een fabriek lijkt hem geestdodend en daarom zou hij 

bijvoorbeeld liever bakker zijn en zelf iets maken: “Dan produceer je iets wat anderen weer opeten. 

En afwisseling, dan bak je bruinbrood en dan weer een lichtbruin brood.” Op de vraag of je er een 

opleiding voor nodig hebt wordt gezegd dat je het ook van iemand anders kan leren. Een van de 

leerlingen noemt het ambachtelijk werk, ze kunnen oude recepten gebruiken, maar ook iets nieuws 

verzinnen en kijken of dat goed verkoopt. Een van de leerlingen legt uit dat het beroep van bakker 

ook zwaar werk is en dat je goed moet uitkijken met iets optillen, dat kan gemakkelijk fout gaan. Zoals 

bij zijn oom is gebeurd, die kreeg een blad gloeiend hete ontbijtkoek over zich heen. Deze leerling wil 

later ook stage lopen in een bakkerij en gaat nu de opleiding banket doen. 

Bij de vraag wat voor soort vakmanschap je nodig hebt in een bakkerij blijft het bij een van de 

groepjes in eerste instantie stil. Daarna wordt gezegd dat je goed met eten om moet kunnen gaan en 

moet weten wat je doet, dat je schoon bent, dat de ovens schoon zijn, dat je de juiste verhoudingen 

voor de ingrediënten kent, kennis van jezelf hebben (dat je uit jezelf al iets weet). Verder komt er niet 

veel bij deze leerlingen naar voren, terwijl een van deze leerlingen wel patisserie wil gaan doen. In 

een ander groepje geven de leerlingen aan het wel een leuk beroep te vinden omdat het leuk is om 

iets te maken, maar dat kan ook zonder dat het je beroep is. Een van de leerlingen wijst er op dat je 

als bakker slechte arbeidstijden hebt: “Als iedereen dan lekker vrij is moet jij gaan werken. En dan ’s 

avonds bijvoorbeeld, als je dan lekker op de bank ligt en veel gegeten hebt met je gezin of zo, dan 

moet je gewoon gaan werken, dan kan je niet eens gezellig eten met je gezin.” Een andere leerling 

voegt er aan toe dat je ook altijd vroeg op moet staan om het brood te laten rijzen.  

Het beroep van bakker wordt gewaardeerd vanwege de ambachtelijkheid (iets zelf maken, 

produceren), de variatie in werkzaamheden en klantcontacten. De meeste leerlingen hebben wel een 

beeld bij wat er komt kijken bij het beroep van bakker. Als nadeel worden de werktijden genoemd. 

Een aantal van de geïnterviewde leerlingen wil later (banket)bakker worden. 

Catering: Bij de foto van de catering duurt het vaak even voordat de leerlingen zien om welk beroep 

het gaat. Er worden associaties gemaakt met het beroep van kok, een restaurant, een feest, soms 

wordt gezocht naar het woord ‘catering’. Het komt volgens de leerlingen van een van de groepjes 
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vooral aan op een goede voorbereiding zodat alles klaar is als je daar aankomt. Een van de 

leerlingen heeft stage gelopen in een cateringbedrijf in groep 8 van de basisschool. Het was het 

bedrijf van de oom van een vriend. Op de vraag of ze het leuk zouden vinden komt een bevestigend 

antwoord. Het is leuk om dingen mooi neer te zetten en omdat je dan dingen maakt die mensen 

kunnen eten. Nadeel is wel dat het vaak om drukke feesten gaat met harde muziek en dat je daar 

tegen moet kunnen (oordoppen in) “het is gewoon superdruk aan je hoofd.” Het is wel leuk dat je op 

zoveel verschillende plekken komt. Je moet luisteren naar wat de klanten willen en je moet er ook 

creatief voor zijn: “bijvoorbeeld uit meloen een heel ding snijden en dat is ook heel gaaf.” Sommige 

leerlingen geven aan dat ze er nu niets over krijgen op school, maar dat het nog wel kan komen als je 

voor deze richting kiest.  

Brug bouwen (Hovenier/Infrastructuur): De foto van de mensen die bezig zijn een brug te bouwen 

komt van het Clusiuscollege. De onderzoeker merkt op dat de leerlingen dit met hun opleiding later 

ook zouden kunnen doen. Een leerling zegt dat hem dat leuk lijkt, lekker in de buitenlucht werken. De 

meeste leerlingen vinden het niet iets voor henzelf. Het lijkt hen belangrijk dat de brug stevig en veilig 

gemaakt wordt. Om dat beroep als een vakman te doen moet je goed de materialen kennen en alles 

goed afmeten en in elkaar zetten. De leerlingen vinden dat de foto wel past bij de foto van de man in 

de staalfabriek omdat het daar ook gaat om techniek en de goede maten gebruiken. Een van de 

leerlingen merkt op dat er toch een belangrijk verschil is, de bruggenbouwers bouwen één geheel dat 

op een gegeven moment klaar is en de man in de staalfabriek maakt grote hoeveelheden van 

hetzelfde. De overeenkomst is dat er ook met je handen gewerkt wordt en dat veiligheid belangrijk is.  

Opvallend vaak wordt hier als pluspunt genoemd dat het buitenwerk is. Het bouwen van een brug 

wordt ingedeeld bij Infrastructuur, er zijn associaties met vrijwilligerswerk. Het gaat om hovenierswerk 

zegt een leerling: “Ze zijn gewoon een slootje aan het oppimpen.” Belangrijk als je dit werk doet is dat 

je overzicht hebt, planmatig kunt werken, oog hebt voor de veiligheid van de constructie. Het wordt 

gezien als iets van de gemeente en zorg voor de natuur. Het heeft volgens de leerlingen met techniek 

te maken, je moet kunnen uitrekenen wat je nodig hebt aan materialen en je moet het kunnen 

tekenen (als een architect) en kunnen samenwerken. Op de vraag of leerlingen dit zouden willen 

doen wordt over het algemeen ontkennend geantwoord, het werken met je handen en het maken van 

een eindproduct is wel aantrekkelijk, maar het wordt ook gezien als iets dat moeilijk is om het goed te 

doen.  

Plantenverzorger, boomkweker: Ook bij dit beroep wordt gezegd dat je altijd lekker buiten bezig 

bent, je moet wel doorzettingsvermogen hebben als het slecht weer is en je moet geen hooikoorts 

hebben. Veel leerlingen zeggen dat ze liever buiten werken dan op een kantoor, hoewel soms ook 

gezegd wordt dat het werken met planten en bomen saai kan worden op den duur. Er wordt een 

associatie gemaakt met het hebben van een boerderij: “Ja een boerderij lijkt mij wel leuk, alleen, ja, 

dat is veel te duur, dat kan je eigenlijk niet kopen als je niet al…” Een leerling vindt dat het vies is en 

stinkt. Een andere leerling vertelt dat haar ooms en tantes een boerderij hebben in Friesland en dat 

ze dat superleuk vindt. De bedoeling is dat zij de boerderij later overneemt omdat deze mensen al 

oud zijn. Zij heeft het erg naar haar zin op school en heeft het gevoel dat ze helemaal op haar plaats 

is. Werken in de bloemen en planten wordt gezien als iets waar je niet zoveel voor hoeft te leren, het 

is niet moeilijk als je van planten en bloemen houdt. Bij het gebruiken van bestrijdingsmiddelen komt 

zorg voor het milieu ter sprake. Een van de leerlingen zegt dat je als boomkweker de juiste 

bestrijdingsmiddelen moet gebruiken (zijn vader heeft een boomkwekerij) en moet zorgen dat er geen 

onkruid tussen de planten groeit. Op de vraag van de onderzoeker of dit te maken heeft met de 

verantwoordelijkheid naar de samenleving, zodat er geen mensen ziek van worden zegt hij: “Dat 

bedoel ik niet, je wilt geen zieke planten (bijvoorbeeld vol met bladluis) verkopen in een tuincentrum.” 

Op de vraag van de interviewer of er dan geen verantwoordelijkheid is voor het milieu, vraagt de 

leerling: “Wat is milieu eigenlijk?”  Wel blijkt uit zijn antwoorden dat hij veel kijk heeft op wat er nodig 

is om vakman te zijn in het beroep van plant- of boomkweker: weten hoeveel water de planten nodig 

hebben, de juiste afstand tussen de planten, wanneer ze moeten doorgroeien en wanneer er 
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gesnoeid moet worden, wanneer ze eruit gehaald moeten worden, wanneer bemesten, wanneer je 

wel mag sprayen en wanneer niet. Op de vraag of hij dat op school geleerd heeft geeft hij een 

ontkennend antwoord en zegt dat het meer zijn eigen ervaring is met planten en bomen en hij heeft 

een dagstage gehad bij een hovenier. 

Werken in een fabriek binnen de Food-sector: Het werken in een fabriek wordt gezien als iets dat niet 

aantrekkelijk is. Als je werkloos bent en er niets anders te vinden is zouden de leerlingen het wel 

willen doen. Hierbij komt het begrip automatisering ter sprake, enkele leerlingen geven aan dat ze dit 

als een bedreiging ervaren. Ook brengen zij naar voren dat het werk is dat door Polen gedaan wordt 

omdat zij genoegen nemen met minder salaris. Het werk zelf wordt gezien als geestdodend, saai en 

niet boeiend, je hoeft er geen opleiding voor te doen, iedereen kan het. Er is geen zicht op wat er in 

een fabriek nog meer aan beroepen is dan het staan achter de lopende band.  

5.1 Conclusie kijken naar beroepen in de Groene sector 

Bij de foto’s die getoond werden zijn beroepen te zien van mensen die met voedsel werken: bakker, 

catering, ijsverkoper, koekjesfabriek, ijsfabriek. Daarnaast zijn er foto’s van mensen die een brug 

bouwen en mensen die werken in een bomenkwekerij en een plantenkas. Het is de verwachting dat 

deze beroepen de leerlingen meer aanspreken dan de andere beroepen en dat ze er meer vanaf 

weten. Enerzijds omdat het raakt aan de keuze voor de school en anderzijds omdat deze beroepen 

waarschijnlijk vaker voorkomen in hun familie of kennissenkring.  

In een eerdere studie naar opvattingen over vakmanschap bij mbo studenten (SCP, 2014) bleek dat 

bij deze studenten de eigen beroepskeuze correspondeerde met een hogere waardering van het 

soort vakmanschap dat nodig was voor beroepen die bij de studiekeuze hoorde. Er was duidelijk 

waarneembaar dat de studenten beroepstrots voelden bij die beroepen. Dit aspect werd in dit 

onderzoek niet waargenomen. Wellicht komt dit doordat de leerlingen veel jonger zijn dan de MBO 

studenten en ook vaak om andere redenen voor de school hebben gekozen dan de toekomstige 

beroepskeuze. mbo studenten hebben al duidelijk gekozen voor een beroep, de leerlingen in het 

groene vmbo zijn vaak nog niet zover. Leerlingen gaven ook regelmatig te kennen dat zij weliswaar 

op een groene school zitten, maar eigenlijk een heel ander beroep voor ogen hebben. Verschillende 

leerlingen weten nog niet precies wat ze willen en hebben gekozen voor de school om andere 

redenen. Deze redenen zijn dan bijvoorbeeld dat de school overzichtelijk is, niet te groot, niet te 

moeilijk, minder druk en toch opleidt voor het vmbo diploma (waarna je nog alle kanten op kunt in het 

mbo). Er zijn ook leerlingen die aanvankelijk dachten iets in de groene sector te gaan doen later, 

maar die daar nu anders over zijn gaan denken.  

De verwachting dat beroepen uit de groene sector meer herkenning teweeg zouden brengen kwam 

gedeeltelijk wel uit. Meestal werd dan gerefereerd aan iemand in de familie die dit werk ook deed, of 

werd een familiebedrijf genoemd. Bij het doorpraten over deze beroepen bleek slechts een enkele 

keer dat de leerlingen van beroepen in de groene sector ook meer van af wisten dan van de andere 

beroepen.  

Bij het bespreken van de beroepen in de groensector en wat je er voor nodig hebt om het goed te 

doen, vraagt de onderzoeker vaak naar de ervaringen op school met betrekking tot de opleiding en 

loopbaanbegeleiding t.a.v. deze beroepen. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de 

antwoorden van de leerlingen op die vraag per school. 
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6. Opvattingen over de eigen opleiding en loopbaanoriëntatie. 

 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van wat leerlingen spontaan of naar aanleiding van een vraag 

vertellen over hun school, hun opleiding en hun beroepskeuze. Het gaat om een beperkt aantal 

leerlingen die hun mening geven, het is niet gezegd dat dit de gemiddelde mening is van alle 

leerlingen. Het gaat er om of scholen herkennen wat de leerlingen zeggen en als dat zo is kan de 

school de uitspraken gebruiken om het beleid bij te sturen. Daarnaast kunnen de uitspraken van 

leerlingen meer inzicht geven in hoe leerlingen denken en wat hun overwegingen zijn. De scholen 

hebben er geen bezwaar tegen dat de reacties van hun leerlingen naar hun school te herleiden zijn. 

Van de leerlingen worden geen specifieke kenmerken genoemd, zij zijn dus niet herkenbaar. Dat is 

hen beloofd aan het begin van het gesprek om te voorkomen dat ze zichzelf zouden inhouden bij het 

geven van hun mening.  

 

6.1 Clusius 

Voor het Clusius gaat het vooral om de vraag waarom leerlingen kiezen voor VAP (Verwerking 

Agrarische Producten) maar toch niet doorstromen naar een mbo opleiding Food.  

 

- Welke motieven spelen een rol bij de keuze van de vervolgopleiding en op welke manier heeft de 

school daar invloed op (gehad)?  

 

- Als je gekozen hebt voor mbo-Food, wat waren daarvoor de redenen en op welke manier heeft de 

school daar invloed op gehad?  

 

- Welke beroepsbeelden zijn er van de sector Food?  

 

- Hoe zou het onderwijsaanbod VAP, de voorlichting over en werving voor mbo-Food kunnen 

verbeteren? 

6.1.1  Opleidings- en beroepskeuze 

Op de vraag wat de leerlingen die Food hebben gekozen (4e jaar) leren op het gebied van voedsel 

bereiding en presentatie, wordt gezegd dat ze niet echt goed leren koken, wel krijgen ze voedingsleer 

en voedselveiligheid. Ook wordt gezegd dat ze op school leren hoe het product in elkaar zit en 

marketing, weten hoe een product het best verkocht kan worden, het lekkerst eruit ziet. Een van de 

leerlingen zegt dat hij graag kookt en dat ook veel doet, hij wil later kok worden. Bij de foto van de 

cateraar wordt gezegd dat het om een ‘buitenkok’ gaat. Op de vraag of de leerlingen dat ook zouden 

kunnen gaan doen, zegt een van de leerlingen: “Nou, we leren niet echt koken. We leren 

voedingsleer. Dit kun je beter doen dan dat, maar dit (wijst naar de foto van de kok) niet echt. Hier 

leren wij, volgens mij, niet echt.” Een andere leerling wil misschien diëtiste worden en hoopt dat je 

leert wat er in voeding zit en hoe je er het beste mee om kan gaan. Ze heeft een wazig beeld van wat 

ze later wil worden zegt ze. Wel iets met voeding en wat er in voeding zit. Als het gaat over ‘weten 

wat er in voeding zit’, wordt toch in eerste instantie gedacht aan catering, kok of bakker. Een leerling 

noemt voedingskunde als iets waar hij misschien in verder wil. Bij het bespreken van de 

beroepsmogelijkheden van de diëtist wordt door de onderzoeker naar voren gebracht dat je dat 

verzorgingstehuizen voor ouderen ook vaak met diëtisten werken. Dat is niet iets waar ze zelf aan 

gedacht zouden hebben. Een van de leerlingen zegt dat hij zich al ingeschreven heeft voor ‘voeding’, 

maar hij weet nog niet precies welk beroep hij daarin wil gaan uitoefenen: “Nou, ik vind het gewoon 

leuk met voeding, om met voeding te werken of om dingen te creëren. Dus dat vind ik wel heel erg 

leuk altijd.” Later zegt hij bij het bespreken van de foto’s ook van techniek te houden en ziet een 

combinatie van iets met voedsel en techniek wel als iets dat hij leuk zou vinden.  
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Op de vraag of ze voldoende informatie krijgen over beroepsmogelijkheden wordt in een van de 

groepjes gezegd dat ze dat niet voldoende vinden. Er wordt gezegd dat ze wel naar een beurs 

kunnen gaan waar ze informatie krijgen, maar dat hebben ze vorig jaar al gedaan. Tijdens de stages 

krijgen ze ook wel indrukken: “dan kun je wel een beetje kijken”. Een van de leerlingen vertelt dat hij 

stage heeft gelopen in een tuin voor geneeskrachtige kruiden, daar heeft hij heel veel geleerd. Hij 

vond vooral de variatie en het buiten werken heel leuk: “Kijk, ik moest gewoon kleine klusjes doen. 

Beetje stoep vegen, onkruid weghalen. Ik vond het leuk want het zijn gewoon kleine klusjes die niet 

langer dan een uur duren, zeg maar. En dan ga je weer iets anders doen. Het is allemaal gewoon 

buiten, dus je gewoon, nou ja, aan het bewegen, je bent gewoon bezig. En je komt niet echt in een 

soort sleur.”  

Bij de koekjes- en ijsjesfabriek wordt gezegd dat je goed moet opletten en een zekere snelheid moet 

hebben, maar een opleiding heb je er niet voor nodig, je leert alles op het bedrijf. Je hebt wel 

voldoende aan je vmbo diploma. Belangrijk is verder dat je veilig en hygiënisch werkt. De mensen die 

werken met machines om bijvoorbeeld ijsjes en koekjes te maken worden niet gezien als vakmensen: 

“het zijn geen vakmensen, maar gewoon werknemers”. Een leerling brengt naar voren dat het in een 

fabriek ook gaat om het verwerken van grondstoffen, maar dat het op een gestandaardiseerde manier 

gebeurt en dat er een hoge arbeidsproductiviteit is: “Eén persoon die heel veel koekjes of ijsjes 

produceert.” Zoals gezegd is er weinig waardering voor het werken in een fabriek; het lijkt makkelijk, 

je hebt er geen opleiding voor nodig en het lijkt erg saai. Het enige voordeel dat genoemd wordt door 

een leerling is dat het gezellig kan zijn en dat je nieuwe vrienden kan maken. 

Op de vraag of ze zelf suggesties hebben wat de school meer kan doen aan het bekend maken van 

een beroep werd voorgesteld dat een werknemer van een bepaald bedrijf op school kan komen om te 

vertellen wat hun beroep inhoudt. Er is eerder op school geprobeerd om zoiets te doen via speed 

daten, maar dat is mislukt omdat de organisatie niet goed liep: “Met speed daten moesten we een 

ouder of iemand die je goed kent vragen, en dat wil je gewoon niet. Ik zou niet mijn vader naar school 

halen om met klasgenoten te praten. Dat vind ik niet echt een prettig idee.”  

De leerlingen die voor de Food opleiding hebben gekozen geven over het algemeen aan dat dit een 

bewuste keuze is geweest. Ze houden ervan om op de een of andere manier praktisch met voeding 

bezig te zijn, te weten wat er in voeding zit. Sommige leerlingen kiezen voor voeding en 

levensmiddelentechnologie en anderen voor voeding, gezondheid en innovatie. Dan is werken in een 

fabriek wel weer aardig, als het gaat om zelf producten te ontwikkelen. Ze denken dat er gemakkelijk 

een baan in te vinden is die ook goed betaalt. Ze vonden het moeilijk om een richting te kiezen, maar 

hebben het gevoel dat ze nu op de goede plek zitten. Verschillende leerlingen vertellen dat ze door 

hun stages enthousiaster geworden zijn en beter konden kiezen wat ze wilden worden later. Een van 

de leerlingen zegt: “Ik wilde al iets met voeding doen. Toen ging ik stage lopen voor een week en toen 

kwam ik bij ‘banket’ te staan en dat vind ik heel leuk.” Een van de leerlingen is vegetariër en heeft 

voor voeding gekozen omdat hij later nieuwe producten wil maken voor vegetariërs.  

Leerlingen die ‘iets met dieren’ willen zijn hier al vanaf hun jeugd mee bezig. Ze vertellen dat ze zelf 

dieren hebben waar ze voor zorgen. Soms komen ze door de school of door de stage op andere 

gedachten. Door de verschillende praktijkvakken kon een van de leerlingen een vergelijking maken 

en zien wat leuker was dan haar eerste keuze (iets met dieren).  

Er zijn ook leerlingen die iets totaal anders willen worden later. Zo is er een leerling die in de 

beveiliging wil en één die advocaat wil worden. Ze beseft dat ze dan nog een lange weg te gaan 

heeft, maar ze vindt studeren leuker dan werken en ze heeft dit als een heel duidelijk doel voor ogen. 

Ze heeft zoveel domme dingen gedaan en gezien, ze wil nu mensen helpen die in domme situaties 

terecht zijn gekomen. Een andere overweging die ze vertelt is dat je als advocaat niet zo veel hoeft te 

staan, dat kan ze namelijk niet zo goed. Ze is ooit bij Clusius terechtgekomen omdat ze iets met 

paarden wilde gaan doen, maar na een ongeluk kan dat niet meer, dus nu wil ze de advocatuur in. 

Een andere leerling wil media-redactie gaan doen, dus uitgever worden of journalist. Ze is op het 
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Clusius terechtgekomen omdat ze het eigenlijk niet wist toen ze van de basisschool kwam. Ze doet 

de gemengde opleiding en heeft niet veel praktijklessen. Deze leerlingen vinden het op zich heel leuk 

op school en denken dat ze hier toch een goede basis mee krijgen die altijd van pas kan komen. Zo 

zegt een van de leerlingen: “Ik voel me hier op school veel prettiger dan op een andere school, denk 

ik. Ik vind het ook onwijs leuke vakken. Behalve wiskunde en zo. De praktijkvakken vind ik echt heel 

leuk, maar ik weet ook dat ik er echt niet mee verder wil. Als ik dan bij mijn moeder in de tuin wat aan 

het doen ben dan weet ik: oh ja, dat moet zo en zo, omdat ik dat allemaal op school leer. Alle kleine 

praktische dingen die we hier leren zijn wel heel handig.”  

6.1.2 Keuze voor de school 

Ook zeggen de leerlingen dat ze het een gezellige en warme school vinden, je bent welkom, iedereen 

kent elkaar en iedereen heeft zijn eigen verhaal: “het maakt niet uit wat je gedaan hebt, je bent 

gewoon welkom.” Soms is het zo ‘leuk’ dat een leerling het niet erg vind (“ik vond het zo leuk hier dat 

ik hier effe bleef”), om een jaar over te doen, daardoor kon ze ook iets langer doen over de 

beroepskeuze: “Dus het eerste jaar vond ik het wel erg lastig om te kiezen. En ik wist ook niet echt 

wat ik wilde worden, dus op zich weet ik echt wat ik wil worden, wat ik wil doen. Want vorig jaar, ik 

had nog echt geen idee welke mbo ik zou kiezen. En nu, nu heb ik gewoon echt, ja ik ga het wel 

doen, dus.”  

Er komt in een van de gesprekken naar voren dat er op school niet genoeg aandacht is voor het 

omgaan met mensen tijdens de uitoefening van je beroep. Het omgaan met mensen is een van de 

maast opvallende zaken die genoemd worden bij het bekijken van de foto’s. De leerlingen vinden dit 

wel een belangrijk aspect waar de school meer aandacht aan zou kunnen besteden tijdens de 

praktijkvakken. Ze stellen voor om meer met ‘echte’ klanten te werken en niet met leerlingen die een 

‘klant’ spelen. In stages wordt dat ‘echte werk’ wel gedaan, vandaar dat stages belangrijk worden 

gevonden zeggen de leerlingen. 

6.1.3 Loopbaanoriëntatie 

De informatie die via de school is gegeven over beroepen wordt niet als doorslaggevend gezien en 

ontbrak volgens een aantal leerlingen. De leerlingen horen op school het meest over beroepen die 

aansluiten bij wat je op deze school kunt leren. Ze vinden de LOB lessen saai. De leerlingen hadden 

gehoord dat je daarin over beroepen zou leren, maar ze vinden dat dit niet het geval is: “Je hebt het 

alleen over wat je zelf kunt.” “Je moet nadenken over wie ben ik en wat kan ik, onder begeleiding.” De 

stages worden gezien als belangrijk om een idee van de praktijk te krijgen en ook zouden de 

leerlingen meer praktijkmensen (maar niet de ouders of kennissen van de leerlingen!) in de klas willen 

horen vertellen over hun beroep. Een van de leerlingen zegt dat hij heel veel heeft gehad aan een 

gesprek met de mentor, met zijn ouders praten en open dagen bezoeken, daardoor heeft hij het idee 

gekregen voor zijn beroepskeuze, hij is opgelucht nu hij die keuze gemaakt heeft. Een andere leerling 

heeft nadat ze stage gelopen heeft in een bakkerij ontdekt dat ze banketbakker wil worden, dit wist ze 

niet toen ze met de opleiding begon. Een andere leerling zegt dat ze aanvankelijk met dieren wilde 

werken, maar dat dit overgegaan is op school omdat ze door de praktijkvakken er achter kwam dat er 

meer leuke beroepen waren.  

6.1.4 Conclusie: 

Voor wat betreft de motieven voor het kiezen van een vervolgopleiding zijn de leerlingen niet heel 

duidelijk, soms heeft de school er een belangrijke rol daarin gespeeld en soms spelen andere 

overwegingen mee, het is bijvoorbeeld een tussenstap naar een heel ander beroep. Als de school 

een rol heeft gespeeld is dat doormiddel van stage en gesprekken met de mentor. De leerlingen 

zeggen dat de LOB activiteiten niet altijd aansluiten bij waar zij behoefte aan hebben, het is te veel 

gericht op de persoonlijkheid (wie ben je, wat kun/wil je) en te weinig op kennisoverdracht van wat 

beroepen of opleidingen inhouden. Zij hebben er veel aan als ze dit van mensen horen die in een 
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bepaald beroep werken (ouders en kennissen hebben ze liever niet op school). Het motief om voor 

een bepaald beroep te kiezen is over het algemeen dat het ze leuk lijkt. De baankans komt af en toe 

ter sprake, maar is geen duidelijk motief. Verschillende leerlingen vonden het moeilijk om een keuze 

te maken en zijn opgelucht als de keuze eenmaal gemaakt is. Dat kan een andere keuze zijn dan het 

idee waarmee ze op school kwamen. De leerlingen hebben soms een heel ander beroep voor ogen 

dan wat de groene mbo te bieden heeft: advocaat (vmbo-basis), beveiliging en redacteur (vmbo-

gemengde leerweg). Deze leerlingen zijn op de groene vmbo terechtgekomen omdat ze geen idee 

hadden van wat ze wilden worden, maar dachten dat ze met veel beroepen zouden kennismaken. De 

leerlinge die advocaat wil worden zegt dat ze aanvankelijk haar school verprutst heeft, maar nu dan 

toch de motivatie heeft gevonden om door te leren (werken is toch niet leuk). Van de 9 leerlingen 

willen er 6 door in het groene mbo en 3 leerlingen willen dat niet. 

De beroepsbeelden van de sector Food zijn verschillend, als het om fabriekswerk gaat is de opvatting 

dat het eigenlijk geen beroep is en qua werk niet erg interessant. De leerlingen hebben een heel 

simpel beeld van wat het werken in een fabriek inhoudt, je hebt er volgens de leerlingen geen 

opleiding voor nodig, ze hebben geen notie van andere taken binnen een fabriek dan achter de 

lopende band staan. Ze zien het als saai, eentonig en zonder eigen verantwoordelijkheid, het enige 

voordeel dat genoemd wordt is dat je er nieuwe vrienden kunt maken. Verschillende leerlingen 

zeggen dat ze nooit in zo’n fabriek geweest zijn. Als het om de bakkerij of het werken als kok gaat is 

er vooral waardering voor het vervaardigen van producten van grondstoffen, het klantgericht zijn en 

de afwisseling.  

 

Het onderwijsaanbod VAP zou volgens de leerlingen beter kunnen door meer aandacht te besteden 

aan hoe je met klanten omgaat, bijvoorbeeld oefenen met echte klanten in plaats van eigen 

klasgenoten. Ook blijkt dat leerlingen het onderwijsaanbod wat te oppervlakkig vinden; van alles een 

beetje. Voor andere leerlingen is ‘van alles een beetje’ juist weer fijn om er achter te kunnen komen 

wat ze leuk werk vinden. Om daarin een tussenweg te vinden zou er misschien vaker gewerkt kunnen 

worden met keuzemodules waarbij leerlingen met bepaalde interesses op die gebieden meer de 

diepte in kunnen gaan. Stages werken heel goed, leerlingen zijn daar enthousiast over. Ook al is het 

maar een stage van één dag of één week. De werving voor mbo-Food zou wellicht steviger kunnen 

door naast het geven van informatie over de opleiding, leerlingen ook met studenten in het mbo te 

laten praten zodat ze ‘echt’ te horen krijgen wat de opleiding inhoudt. 

 

6.2 Groenhorst 

Groenhorst Ede heeft de afgelopen twee jaar (2012-2014) samen met ca. 10 lokale doelgroepen hard 

gewerkt aan de ontwikkeling en inrichting van het ‘Groen Leefpark Ede’ . De school geeft aan de 

invloed te willen onderzoeken van deze  contextrijke leeromgeving op de doorstroming naar mbo 

Food. Aan de leerlingen wordt o.a. gevraagd: 

- Welke motieven ze hebben voor een opleidings- of beroepskeuze (wel/niet verder in de groene 

sector?). 

- Hebben jullie gemerkt dat bij de inrichting van de school (intern) en bij praktijkleren (extern) rekening 

wordt gehouden met de uitoefening van beroepen in de Food-sector?  

- Zo ja, hoe vinden jullie dat? Is de school alleen maar leuker en gezelliger geworden of krijg je meer 

het gevoel dat je al bij een bepaalde sector thuis hoort? Wat heb je van de verandering in de school 

gemerkt? 

- Als je geen verandering hebt gemerkt, hoe zou de school ervoor kunnen zorgen dat je op school al 

het gevoel krijgt dat je bij de Food-sector ‘thuis’ bent?  
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- Zou dat 'je thuis voelen’ in de sector Food meehelpen om je ook voor die sector te interesseren en 

een mbo in die richting te kiezen?  

6.2.1 Opleidings- en beroepskeuze 

Een van de leerlingen vertelt dat hij aanvankelijk dacht dat iets in de groene sector iets voor hem was, 

maar hij is er tijdens de opleiding achter gekomen dat hij het niet leuk vindt en kiest nu voor techniek 

(motor en fietsen). Hij heeft het wel naar zijn zin op school, maar de groene sector ligt hem niet zo. Hij 

is van plan naar ‘de IJssel’ te gaan en daar de opleiding voor fietstechniek te doen. Hij verwacht dat 

daar meer werk in is, ook in de toekomst wanneer alles geautomatiseerd wordt, het blijft dan toch 

nodig dat iemand zelfstandig een probleem kan oplossen. Het meer of minder verdienen komt naar 

voren als een overweging bij het kiezen van een beroep, of het kiezen voor een eigen bedrijf. Dat kan 

iets heel anders zijn dan binnen de groene sector. Het ‘eigen baas zijn’ spreekt sommige leerlingen 

aan, de leerlingen die dit bespreken verwachten dat ze daar meer mee kunnen verdienen. Ze zijn zich 

ervan bewust wat je nodig hebt om een eigen bedrijf te beginnen en willen niet te groot beginnen en 

liefst met een vriend samen. Ze zouden het ook leuk en leerzaam vinden om met mensen te praten 

die een eigen bedrijf hebben opgezet. Een van deze leerlingen zegt: “Gewoon een keer een dag dat 

er van allemaal mensen uit bedrijven overkomen. Dat je daar naar toe kan gaan en zo kan vragen 

van, ja, hoe is het nou om dat te doen? Is het moeilijk? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen?” 

In een van de groepjes vertellen leerlingen dat ze het lastig vinden om te leren wat je graag wilt leren 

als het niet onder de vakken valt die ze krijgen: “Ik wil techniek gaan doen, en dat kan je doen in de 

4e, dat kun je niet als opleiding kiezen, want je hebt PSO vakken, groen, bloem, plant, food, dier, en 

ik wil die allemaal niet gaan doen, dus je moet een van de leuke van de slechte gaan kiezen. 

Bijvoorbeeld Food vind ik leuk, maar ik wil er helemaal niks mee gaan doen.” Deze leerling heeft het 

gevoel zijn tijd te verdoen. Ze vinden de school leuk en zouden op zich niet naar een andere school 

willen, maar het zou beter zijn als je uit meer richtingen zou kunnen kiezen. “Ik hoef niet heel veel te 

hebben extra of zo, maar gewoon techniek erbij is al genoeg. We hebben een heel technieklokaal vol 

met motorblokken en dat soort dingen liggen. Maar we doen het bijna nooit. Als je les krijgt in 

techniek, dat krijg je nooit. Ja, heel af en toe. Wij hebben 4 uur in de 2 weken techniek?”  Ook de 

manier waarop dat dan gedaan wordt is beperkt: “Soms nog minder 3 á’2 uur. Per week aan techniek, 

en de leraar heeft het boekje. En dan ga je één keer trekker rijden, en gras maaien, één keer een 

band verwisselen.”…” Je hebt 9 van de 10 keer gewoon een toets daarbij. Terwijl je niks doet met je 

handen. Eigenlijk hoor je, als je techniek leuk vindt, zou je eigenlijk meer techniek moeten kunnen, 

omdat je daar bijna niks van ziet, en techniek moet je ook gewoon kunnen kiezen in de 4e.” Een van 

de leerlingen in een ander groepje zegt dat de technieklessen vaak uitvallen.  

Een van de leerlingen wil later verder gaan met ICT, als game developer of bij defensie Special 

Forces. Hij is daarop gekomen na een voorlichtingsavondbij het ‘Streek’. Deze leerling wil ook liever 

verder met techniek, maar heeft deze school toch gekozen vanwege de rustige sfeer en omdat het 

een kleine school is. Hij vindt aan de groene vakken ‘niets aan’. De andere leerlingen in zijn groepje 

hebben ook een voorkeur voor kleine rustige scholen, het ‘Streek’ vinden ze te groot en te druk. 

‘Groenhorst’ spreekt hen wat dat betreft meer aan. Ze zijn van mening dat het nu vooral gaat om het 

halen van het vmbo diploma en dat je dan later op het ROC kunt kiezen voor de richting waarin je 

echt verder wilt.  

Een van de leerlingen zegt dat ze creatief is en daarom Bloem en Design gaat doen, ze denkt dat het 

vooral gaat om het kunnen maken van mooie kleurcombinaties. Het liefst zou ze dat doen in een 

eigen bloemenwinkel. Bij een andere leerling is het kiezen voor patisserie ook omdat ze dan creatief 

kan zijn en koekjes een eigen vorm en versiering kan geven.  

De leerlingen praten thuis over wat ze zouden kunnen doen, maar ze luisteren daar niet altijd naar. 

Soms kan een kennis of familielid informatie geven vanuit hun eigen ervaring met bepaalde 

beroepen. Ook met docenten op school kunnen ze hier over praten. Soms kun je een toetsje maken 
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achter de computer, een beroepskeuzetest. Stages zijn fijn, ook al is het maar één dag op een bedrijf 

rondlopen en je moet mensen in het bedrijf interviewen om meer over het bedrijf of het beroep te 

weten te komen. Eén van de leerlingen gaf aan dat dit haar ook meer zelfvertrouwen heeft gegeven. 

Zij zegt: “Als je ernaar toe gaat en meteen laat zien hoe je ermee om gaat, zoals als je ze 

bijvoorbeeld vraagt van kan ik hier stage lopen of zo, dat je dan dat ook weet. Dat is dan hetzelfde als 

je dat interview doet, dat je dat ook gewoon goed doet en niet zenuwachtig, gewoon.” 

Bij een van de gesprekken wordt uitgebreid stilgestaan bij het beroep van boer. Er wordt door een 

van deze leerlingen gezegd dat het opzetten van een boerderij eigenlijk niet te doen is als het al niet 

in de familie zit. Zij heeft familie in Friesland die een boerderij hebben en zij zou de boerderij later 

graag willen overnemen. Ze heeft het gevoel dat ze helemaal aan goed op haar plaats is op 

Groenhorst.  

6.2.2 Loopbaanoriëntatie 

De informatiedagen waarbij ook informatie gegeven werd over beroepen buiten de groene sector, 

waren interessant volgens de leerlingen. De leerlingen geven aan soms ook met hun ouders en 

kennissen te praten over hun toekomstige beroeps of opleidingskeuze. In een van de groepjes komt 

ter sprake dat doorstuderen wel aantrekkelijk is maar dat je dan toch een flinke studieschuld opbouwt 

die moeilijk af te lossen is. Niet alle leerlingen kunnen de studiekosten door hun ouders vergoed 

krijgen. Andere ouders stimuleren juist dat hun kind lang op school blijft ‘want dan kun je verder 

komen’. Er zijn verschillende leerlingen die aangeven dat zij na de mbo door willen gaan met hbo, 

soms daarna nog verder. Het gegeven dat het een groene vmbo is maakt dan niet uit: “Nee. Mijn 

moeder zei dat maakt toch niks uit, want je kan erna altijd nog doen wat je graag wilt. Je kan alle 

kanten op als je van deze school komt. Wat ik wilde gaan doen was eerst MBO4 dan doen of eerst 

HAVO en dan daarna HBO en dan daarna echt in een specialiteit zeg maar gaan om te studeren.  

Dat zeggen m’n ouders ook altijd, dat je beter eerst lang op school kan blijven zitten en daarna pas 

een specialiteit. Dan kom je ook verder.” Op de vraag waarom ze dan niet meteen naar de HAVO is 

gegaan zegt ze dat ze daar niet voldoende punten voor had en dat ze, als ze er nu wel voldoende 

punten voor heeft, overweegt om door te stromen naar de HAVO. 

Er zou meer aan LOB activiteiten gedaan kunnen worden op school, vinden de leerlingen. Ze vinden 

dat ze te weinig van de verschillende beroepen en studierichtingen weten. Op de vraag of er bij 

praktijklessen wel over beroepen gesproken wordt geven de leerlingen een ontkennend antwoord. De 

leerlingen hebben voor deze school gekozen omdat het een kleine school is met een breed aanbod. 

Maar het is niet altijd duidelijk wat de verschillende richtingen inhouden en wat je het volgende jaar 

kan kiezen, daar zou meer informatie over gegeven kunnen worden vindt een van de leerlingen: “Dus 

alles wat we weten, komt een beetje uit wazige verhalen van iedereen. Dus eigenlijk zou je gewoon 1 

dik informatieblad moeten krijgen wat je allemaal kunt kiezen, want dat hebben we niet.” 

6.2.3 Keuze voor de school  

De keuze voor Groenhorst wordt vaak in verband gebracht met de rustige sfeer op de school. Een 

van de leerlingen die eigenlijk muziek producer wil worden later: “En ik heb zelf ADHD, dus dan merk 

je heel veel zeg maar van de drukte. En hier vond ik het lekker klein, weet je wel, dan weet je alles 

waar het zit. Dat is handig.” Hij  heeft voor deze school gekozen vanwege de rustgevende sfeer. Hij 

had eerst overwogen om naar Veenendaal te gaan maar de scholen daar vond hij veel te groot en te 

druk. Een andere leerling zegt: “En je kent alle leraren, dat is ook wel lekker overzichtelijk.”  Een 

andere leerling zegt: “Heel veel leraren zijn ook echt geïnteresseerd in jou, niet in de leerling, maar 

gewoon in de persoon zelf. Als je een hele grote school hebt, is dat soms wel minder. Dan is eigenlijk 

alleen de mentor dat, omdat ze zoveel klassen hebben. Maar hier zijn ze echt heel erg gericht op de 

persoon zelf.” De leerlingen vinden dat ze ‘gekend’ worden 
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De leerlingen zijn verdeeld over de toegenomen groene sfeer in de school. Sommige leerlingen 

zeggen dat ze hier niets van gemerkt hebben, anderen hebben het wel een beetje gemerkt, maar 

vinden dat het nog beter kan. “Bij Food gaat het wel goed, ze verkopen zelfgemaakte broodjes en 

broodjes gezond.” ‘Dat verkopen is leuk, dat moeten ze vaker doen’, zeggen een paar leerlingen. Bij 

Plant gaat het niet helemaal goed, want de planten die ze te koop aanbieden kun je goedkoper bij de 

Intratuin kopen, volgens deze leerlingen. Het is leuk om soms achter de kassa te staan vindt een van 

de leerlingen. Er zijn ook leerlingen die het erg leuk vinden: “Vooral die grote leefpark. En we hebben 

ook dieren op school. Dat hebben ze bij heel veel scholen hebben ze dat ook helemaal niet.” “We 

hebben gewoon een koe! Als je dressuur hebt mag je altijd bijvoorbeeld met de koe lopen.” “Dat is 

echt heel erg leuk. Of helpen, dat is gewoon heel erg leuk, want wij gaan altijd helpen.” “Dat is leuk. 

Als de zon schijnt kan je ook heerlijk buiten zitten gewoon.” “Ja. Heel veel rust. Bijvoorbeeld als ik 

bijvoorbeeld heel druk ben, dan zei mevrouw…dan moet ik naar buiten gaan of zo, want dat geeft, 

maar dat is ook echt zo. Want als je bijvoorbeeld buiten, dan krijg je je hoofd weer koel weet je wel, 

en dan kan je weer goed nadenken.” 

In een van de groepjes komt ter sprake dat het niet altijd gemakkelijk is om de lessen goed te volgen, 

vooral niet als het door verschillende docenten wordt gegeven: “Wiskunde gaat wel, maar biologie 

gaat bij mij dit jaar heel slecht. Dat komt gewoon omdat we nou al ik denk 3 docenten achter elkaar 

hebben gehad.” Als de docent goed is en alles goed uitlegt begrijpen de leerlingen het gemakkelijker 

en is de klas rustiger. Als dat niet zo is komt er van leren weinig terecht: “dan heb je ook meer, de 

leerlingen die gaan meer kloten, dan gaan de meeste leerlingen gewoon echt heel irritant en 

vervelend doen, gewoon niet opletten. Dat was vanochtend ook. Toen waren we ook aan het kloten. 

En sommigen zitten wel op te letten, en dan had ze, waren aan het nakijken, en toen had ze een 

vraag en die wilde ze dus vertellen, maar dat konden we niet horen. Dus toen vroeg ik aan haar om 

herhaling, maar dat deed ze niet omdat iedereen, eh, nou daar leer je dus niks van.” De leerlingen 

vinden dat een strenge aanpak het beste werkt: als je zit te kloten, meteen nakomen. De docent moet 

niet te lang wachten met boos te worden, want dan is er niets meer aan te doen. Ze begrijpen ook wel 

dat het voor de docent heel lastig is als een klas niet rustig wil werken. In het groepje zijn de 

leerlingen het met elkaar eens dat het met hun klas altijd een probleem is en dat ze zelf soms ook 

meedoen om het dan toch zelf ook ‘leuk’ te hebben.  

Op de vraag wat de school beter zou kunnen doen komt als antwoord dat er vaker en meer informatie 

gegeven zou moeten worden over bepaalde vakken, bijvoorbeeld techniek, en dat je die vakken ook 

zou kunnen kiezen.  

Ook komt in een van de gesprekken naar voren dat leerlingen graag op een andere manier iets leren: 

“Nou, ik dacht toen, toen ik hier naar school ging, toen vertelden ze dat we wel eens bijvoorbeeld met 

rekenen of zo, of met ik weet niet precies iets doen, bijvoorbeeld, of met Nederlands of zo, dat je 

bijvoorbeeld, bijvoorbeeld langs de snelweg of zo weet je auto’s met namen erop en zo. Maar 

bijvoorbeeld zulke dingen.” Deze leerling vindt het leuker om dingen buiten school te doen, dan leer je 

het gemakkelijker en het maakt de school leuker zegt hij. “Nou ja, wel zeg maar onder schooltijd, 

alleen dan zeg maar het gaat wel over school, maar niet zeg maar dat je de hele tijd in een boek zit te 

staren, want daar kan ik echt niet tegen.” Op de vraag of dat ook is uitgekomen zegt hij: “Ja. Ik vind 

best wel veel excursies en zo, maar zoals dat, dat is toch niet echt voorgekomen bijvoorbeeld van de 

snelweg of zo met namen of zo.” Soms is er wel een plan om het te doen, maar gaat het om de een 

of andere reden niet door: “We hadden een keer gehad dat we met een kompas gingen we dan een 

soort van dropping doen, maar dat hebben we helemaal niet gedaan.” “Nee, dat hebben we niet 

gedaan. Maar het is heel vaak zo met proeven en zo dan mogen wij het niet doen omdat onze klas te 

druk is zegt ‘ie en dan gebeuren er gevaarlijke dingen. Dus meestal mogen wij niet meedoen.” “Maar 

het is soms ook wel eens zo hoor, want het is wel vaak zo dat onze klas druk is.” “Ja, wij hebben een 

drukke klas, maar het is wel heel gezellig.” “Dat hij dan niet zoveel kan uitleggen, en dan heeft hij 

gewoon geen tijd om proefjes te doen.” “ Ja, en hij zegt dan dat het anders gevaarlijk wordt en zo.” 

Op de vraag hoe dat op te lossen is wordt gezegd: “Hij is nu wel wat strenger.” “Eerder zegt ie altijd 
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‘en nu ga je er uit’, en dan ‘en nu ga je er uit’. “ “En dan de volgende keer ‘Nog 1 keer en je gaat er 

uit. Ik ben er helemaal klaar mee’. En dat weet iedereen, en dan kan je gewoon verder gaan zeg 

maar.” 

“Maar ook wel eens dat we, dacht ik ook, want laatst gingen we opzoeken van milieu van het plastic 

eiland bijvoorbeeld, dat je het dan ook, we hebben het er wel over, maar dat we dit zeg maar zelf 

doen. We hebben wel, vorig jaar hadden we heel veel van die acties en zo, maar dat we nu ook 

gewoon zeg maar zelf op school dit doen zeg maar. Dat mensen flessen in gaan leveren of zo weet je 

wel. Maar dat je echt gewoon zeg maar naar buiten gaat en gaat kijken bijvoorbeeld” “ Iets te 

onderzoeken en oplossingen te bedenken.” De leerlingen waarderen het als er meer diepgang in de 

lessen zit en ze zelf dingen moeten onderzoeken en moeten noteren wat er gebeurt. Ze vertellen over 

een leraar die dit vaker doet: “Volgens mij had meneer … dat zelf gewoon bedacht van die site 

bekijken, want normaal heb je altijd gewoon met de opening een verhaaltje, en dan lezen ze dat voor 

en dan is het meteen klaar. Maar meneer …die doet soms ook gewoon echt dieper op het gesprek, 

erop ingaan dat er dan een gesprek komt.” 

Leerlingen vinden het leuk om met opdrachten te werken, maar soms is het een beetje veel tegelijk: 

“Nou, soms is het een beetje te veel. Dan denk je echt nou stop nou maar, anders is het echt te veel.” 

“Ja, dan heb je bijvoorbeeld een opdracht voor geschiedenis waarvan je bijvoorbeeld een werkstuk 

moet maken, en dan van aardrijkskunde nog een presentatie tegelijk.” “In het begin van het jaar doen 

we echt gewoon meer haar boek, en dan zijn we ongeveer aan het einde van het hoofdstuk en dan 

komen er allemaal presentaties, en dan kan ze beter een beetje verdelen.” 

Bij Praktische Sector Oriëntatie krijgen de leerlingen allerlei vakken om ze een idee te geven van wat 

het inhoudt.”Dan laat ze gewoon zien wat je eigenlijk allemaal kan doen en kan kiezen, en dan moet 

je aan begin klas 4 of zo moet je kiezen welke kant je dan het leukste vindt om te doen.” Van deze 

praktijklessen moeten de leerlingen verslagen maken, daar is te weinig tijd voor vinden deze 

leerlingen. “En ik heb er nu van, ik moet er nog 3 maken, en ik heb er een af, en we hebben al best 

wel veel gehad. We hebben veel te weinig tijd.” Ze zegt dat ze niet de enige is die achterloopt, een 

andere leerling zegt: “Ik had het ook gehad. En dan moet je van elke keer moet je een verslag maken, 

maar je moet gewoon thuis maken, en als je van elke week gewoon 1 verslag maakt, dan doe je het 

bij elkaar, dan ben je klaar.” “Het ligt ook een beetje aan je indeling wat je doet. Soms ben je er een 

kwartiertje mee bezig en dan heb je het papier af en dan gewoon opslaan, en dan uiteindelijk gewoon 

alles uitprinten, dan ben je klaar.” Bij deze opdrachten moeten de leerlingen samenwerken aan een 

project, dat is niet altijd gemakkelijk, maar de leerlingen vinden dat ze hier meer van leren dan van 

wat ze uit een boek leren.  

6.2.5 Conclusie Groenhorst 

Wat betreft de motivatie om voor een opleiding in de groene sector te kiezen, bevestigen deze 

leerlingen wat uit eerder onderzoek is gebleken. Het blijkt ook bij Groenhorst dat de kleinschaligheid 

en de persoonlijke sfeer de belangrijkste reden is voor de leerlingen om te kiezen voor deze school. 

Voor 2/3 van de leerlingen komt de opleiding wel overeen met het beroep dat ze later willen 

uitoefenen.  

Het contextrijk leren dat wordt nagestreefd door de school wordt door verschillende leerlingen erg 

gewaardeerd en door anderen niet erg duidelijk waargenomen. Ze merken er weinig van wordt door 

die leerlingen gezegd. De meningen hierover zouden nader onderzocht moeten worden om er een 

helder beeld van te krijgen, wellicht telt het zwaarder mee in de ene studierichting dan de andere. Het 

kan ook zijn dat ze het ondergaan als een vanzelfsprekend element van de school waarvan ze zich 

niet bewust zijn. Sommige leerlingen zeggen dat het nog ‘beter’ kan, zij hebben er kennelijk een 

mening over die verder geëxploreerd zou kunnen worden. Misschien kan het betrekken van leerlingen 

bij het invullen van de context ervoor zorgen dat het meer aansluit bij hun behoefte en dat ze zich er 

meer bewust van worden. De leerlingen die aan deze gesprekken hebben deelgenomen voelen zich 
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bijzonder op hun gemak op school en hebben het naar hun zin. Vooral de persoonlijke benadering 

vinden zij fijn, zij voelen zich er wel thuis en hebben ook het gevoel dat de opleiding aansluit bij de 

praktijk.  

De LOB activiteiten worden gewaardeerd maar zouden informatiever kunnen, het is leerlingen toch 

nog vaak niet duidelijk wat ze later kunnen doen met een bepaalde studierichting of wat een 

studierichting inhoudt. De leerlingen hebben het naar hun zin op school, maar hebben soms last van 

te drukke klassen. Het leren in de praktijk en met projecten is iets dat door de leerlingen heel erg 

gewaardeerd wordt, ook het lopen van stages is voor hen belangrijk. Zoals de leerlingen op de 

andere vmbo’s in het onderzoek hebben de leerlingen weinig op met kantoorwerk en fabriekswerk, 

om dezelfde redenen die hiervoor genoemd zijn. Zij weten dat ze met betrekking tot vragen over 

beroeps- of opleidingskeuze terecht kunnen bij de mentor of bij andere docenten.   

6.3 Prinsentuin van Cooth 

Bij de leerlingen van Prinsentuin wordt nader ingegaan op de maatregelen die de samenwerking 

tussen vmbo en mbo-groen moeten versterken. De versterking is niet alleen gericht op verbetering 

van de doorstroom vmbo-groen naar mbo-groen, maar ook op verbetering van de doorstroom van 

vmbo-groen naar mbo-grijs en van vmbo-grijs naar mbo-groen. Een voorbeeld is het wekelijks één 

dag deelnemen aan mbo-groen onderwijs door leerlingen in het vierde leerjaar van het vmbo.  

- Wat vinden de leerlingen van het meedoen in het mbo op één dan in de week?  

- Krijgen de leerlingen hierdoor een beter idee van wat je daar leert en wat je daarmee kunt worden 

later? 

- Zou het meelopen in het mbo de leerlingen helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding? 

- Hebben de leerlingen door het meelopen in het mbo een ander beeld gekregen van de verschillende 

beroepen? 

 

6.3.1  Opleidings- en beroepskeuze 

De leerlingen zijn duidelijk bezig met wat zij later willen worden en ze weten wat belangrijk is voor hen 

als ze een vaste baan krijgen: Naar je zin hebben, afwisseling, gezellige collega’s, doen wat je leuk 

vind. Een van de leerlingen zegt: “Ik wil dan het restaurant in, uiteindelijk als leidinggevende. In de 

dubbele opleiding die ik ga doen, vóór en achter in de keuken, dan is er wel afwisseling: de ene 

maand de ober en de andere maand de kok.” Op de vraag wat hij leuk vindt aan een leidinggevende 

functie zegt hij: “Nou, het commanderen van mensen. Ik kan er zelf niet tegen, dus ja, dan ga ik het 

zelf maar doen. Dan heb ik niet zo’n chagrijnige baas.” Op de opmerking dat ook leidinggevende 

chagrijnige bazen kunnen hebben zegt hij: “Dan moet je eigen baas zijn. Maar als je als 

leidinggevende gezellig bent, krijg je die gezelligheid ook terug.” Hij kent de chef kok van restaurant 

de Rode Tulp in de stad en heeft al geregeld dat hij daar stage kan lopen. Voor zijn opleiding gaat hij 

kijken bij Rooi Pannen en het Clingel College (onderdeel van ROCWB). Op de vraag of hij vanwege 

die man heeft gekozen voor deze richting zegt hij dat dit niet zo is, hij helpt thuis ook altijd met koken 

en lekkere hapjes maken op verjaardagen. Op de vraag of je dan iets van vakmanschap leert wordt 

gezegd: “Nee, want het is eigenlijk van alles een beetje. Alleen bij dier is het bijvoorbeeld ene week 

Crematorium, dan vissen scheppen, dan een hond trimmen…”  

Als ze het zelf voor het zeggen hadden zouden ze het zo organiseren als het nu is maar dan meer 

‘groen’ erbij, zoals in de eerste en in de tweede. Ze krijgen er nu ook wel les over, maar zonder 

tuintjes aanleggen. Ze gaan wel een keer naar een poel toe, kikkers en amfibiën scheppen en honden 

trimmen. Een van de leerlingen zegt dat hij het meest leert van de praktijk: “Ons ma zegt dan: “Je 

kunt jou voor een boek zetten, maar daar leer jij niets van. Als jij bezig bent en tegelijkertijd uitleg 



23 
 

krijgt, daar leer jij het meeste van. In de praktijklessen leer ik het meest. Met een boek en dan 

opdrachten, dan leer je nog niet hoe je het moet maken.”  Hij vindt dat hij niet zoveel hoeft te weten 

van dingen waar hij niets mee gaat doen. Op de vraag of hij vindt dat de school voldoende 

voorbereidt op het vak zegt hij: “Nee, ligt er aan wat je wil gaan doen. Als je wat met bloemen wilt 

gaan doen, dan wel. Maar als je hovenier wilt worden, minder. Met dier wel met die man, dat was een 

goeie man, meneer … van Dier. Die doet het zo, dat het interessant blijft. Niet zomaar een beetje hier 

op school de verblijven uitmesten.” Toch hebben de leerlingen het gevoel dat ze een goede 

ondergrond krijgen voor later. Er zijn meer leerlingen die zeggen dat ze geen ‘leerkind’ zijn maar 

dingen leren van het doen in de praktijk, ‘van kijken en nadoen’. Daarna willen ze dan wel de 

achtergrond horen, het ‘waarom’ van iets. 

Ook bij het bespreken van de beroepen komt dit naar voren. De leerlingen van een van de groepjes 

vertelden dat zij de foto’s van de ‘praktische beroepen’ bij elkaar hadden gelegd omdat het ze 

aansprak dat het praktisch was, waar je echt iets aan hebt (bakker, kapper, verzorger), maar dat je er 

wel het type voor moet zijn. Op de vraag welk type ze dan zelf waren werd gezegd door een van deze 

leerlingen: “Ik houd graag mensen bezig, ben oplettend, actief, kijk goed of er iets is met een kindje 

qua gedrag. Ik ben zorgzaam, ik vind het fijn als iemand het beter heeft dankzij mij. Ik houd ook van 

verzorging, iets met mensen, meer met uiterlijk, daar heb ik meer geduld voor.” 

Meerdere leerlingen zeggen dat ze meer leren van de praktijk dan van de theorie, ook zeggen ze 

vaker dat de dingen die ze leren leuk en bruikbaar zijn, maar dat het niet echt is wat ze willen doen 

later als beroep. Het geeft soms het gevoel dat ze in een soort ‘wachtruimte’ verkeren en niet heel erg 

doelgericht bezig zijn met het leren voor een toekomstig beroep. Een van de leerlingen heeft een 

duidelijk plan voor ogen voor haar uiteindelijke opleidings- en beroepskeuze, maar is flexibel tot ze 

echt in de richting komt van wat ze wil: “Ik ga naar het Vitalis Helpende zorg doen. En dan heb ik mijn 

eerste jaar bijvoorbeeld kinderdagverblijf of … en dan daarna sowieso bij ouderen helpen. Ik ga juist 

eerst de kappersopleiding doen, omdat ik pedagogisch medewerker ga doen maar daar moet je eerst 

veel hoger voor hebben, want ik wil op een basisschool gaan werken. En ik heb informatie 

opgevraagd bij Helpende zorg en daar zeiden ze dat je er wel veel leert, maar als ik eerst 

kappersopleiding doe, kan ik daarna gelijk doorstromen. “ Ze gaat eerst een mbo diploma halen op 

niveau 2 en daarna wil ze door naar een hoger niveau en naar het hbo. De reden dat ze deze route 

volgt legt ze uit als volgt: Ja, dan heb je ook nog iets te doen. Anders heb je alleen maar theorie, 

theorie, theorie. Met de kappersopleiding doe je ook nog praktijk tussendoor. En dan heb ik ook een 

niveau hoger gestroomd.” Op de vraag of het dan niet beter is als ze meteen in de richting van haar 

toekomstige beroep zou kunnen gaan zegt ze dat het kapper zijn wel leuk vindt om het te leren, maar 

dat ze dat niet elke dag zou willen doen als beroep.   

In een van de gespreksgroepjes weten de leerlingen precies wat ze worden willen en op de vraag of 

ze dan bij voorkeur naar de mbo van Prinsentuin zouden gaan wordt gezegd: “Ik denk het wel want 

ze hebben daar de opleiding Tuin, Park en Landschap. Dat lijkt me wel leuk. Dat is voor hovenier. 

Anders is het verder weg. Ook voor Dierverzorging… als je dit kleine hokjes wat daar staat, vergelijkt 

met die grote kas die ze op het Prinsentuin College hebben, daar word ik wel blij van.” “Veel meer 

werk met meer variatie. Je krijgt daar ook meer wat je wil, terwijl je hier meer krijgt wat je niet wilt, 

bijvoorbeeld bloemschikken.“ Als ze een advies aan de school zouden geven is dat: Meer variatie. 

Techniek minder want daar is een speciale klas voor. En voor economie kun je naar Scala. Op de 

vraag of ze dan geen economie nodig hebben als ze een eigen bedrijf willen beginnen, zoals deze 

leerlingen aangaven, wordt gezegd: “De economie die we nu hebben, heb je niet zoveel aan. Het 

wordt ook niet uitgelegd. Het gaat wel over belangrijke dingen, zoals huizen kopen en zo. Maar een 

kaaswinkel? Daar moest je iets over prijzen en omrekenen over leren, maar niet over economie zelf. 

Dat is wel belangrijk. “ 

Verschillende leerlingen hebben bijbaantjes, ook daar leren ze van, bijvoorbeeld op tijd komen, niet 

zomaar wegblijven, goed opletten en doordat je iets verdient, leer je ook met geld omgaan.  
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6.3.2 Keuze voor de school 

De leerlingen hebben mede voor deze school gekozen vanwege de fijne sfeer in de school, een van 

de leerlingen zegt: “Nou, het was meer een gevoel toen ik hier binnenkwam. Bij andere scholen dacht 

ik: ik moet de rondleiding gewoon even aflopen. Bij deze school was ik iets enthousiaster.”  

Op de vraag of ze nog weten waar ze enthousiast van werden zegt een leerling: “Ja, die tuintjes in 

kas. Dat vond ik wel leuk. Maar dat hebben we dit jaar nog niet gehad. Dat vind ik echt jammer. Want 

daar kom ik eigenlijk voor.” Op de vraag of er andere dingen niet meer voorkomen die er op de open 

dag wel waren zegt een leerling: “Ja, van die automaten. Er stonden toen heel veel snackautomaten. 

Maar nu niks meer. Dit jaar zijn er ook nog bruine broodjes bijgekomen. Dan kom je een vriend bij het 

Mencia ophalen en dan staat daar een ijskar en een frietkraam… en dan denk ik, als ik dat geweten 

had.” Op de vraag of de school juist gezonde dingen wil aanbieden wordt gezegd: “Ja, maar het is 

ook of wij dat allemaal willen. Het is ook hoe je het wendt of keert. We kunnen het ook bij de Jumbo 

halen. Dan kunnen ze op school beter de winst daaruit halen dan dat wij naar de Jumbo gaan.”  

Een leerling zegt over haar schoolkeuze: “Mij ging het erom dat het Van Cooth er bij kwam en dat is 

met Zorg en Welzijn. Voor mij ging het juist om Dier eigenlijk, omdat ik heel veel van dieren hou. Maar 

toen zeiden [wie?] dat ik iets in de zorg moest gaan doen… In het eerste en tweede jaar mochten we 

alles doen en in de derde mochten we kiezen.” Een van de leerlingen uit dit gespreksgroepje wil 

kapper worden, een ander wist  dat ze iets met kinderen wilde doen maar ze  houdt wel van dieren 

dus het leek haar ook leuk om met dieren iets te gaan doen. Ze vinden de oriëntatie in de eerste twee 

jaar een goed idee. Sommige leerlingen  komen voor Zorg en Welzijn en die gaan weg met een 

techniekdiploma. Ze komen in aanraking met dingen die ze niet kennen en blijken dat dan leuker te 

vinden dan het beroep waar ze eerst aan dachten. 

De leerlingen hebben het wel naar hun zin op school, een van de leerlingen zegt: “Als je kijkt naar 

andere scholen, die zijn om kwart voor twee uit, terwijl wij lange dagen op school zitten.” Op de vraag 

of dat goed of slecht is zegt hij: “Voor je toekomst is het goed. Maar als het inval is, goedbedoeld 

maar door iemand die het vak niet kent, dan is het niet goed. Ga maar iets voor jezelf doen, daar 

hebben we niets aan. Behalve als we dan alvast voor een proefwerk kunt leren. Maar een uur 

wachten, slaat nergens op.” Er wordt nog wel aan toegevoegd dat er laatst een invaller was voor 

economie die het vak heel goed kon uitleggen, daar waren ze toen wel blij mee.  

Op de vraag of de leerlingen het gevoel hebben dat ze op de school leren wat ze later nodig hebben 

wordt door een van de groepjes als antwoord gegeven dat het een beetje (te) simpel is. Bij landbouw 

valt het mee maar bij techniek…: “Wat ze op de open dag zeggen, dat is niet wat ze doen.” Als 

voorbeeld wordt genoemd dat ze nog maar één keer gelast hebben. Deze leerling hoopt dat het 

volgend jaar beter wordt. De andere leerlingen in het groepje hebben wel gekregen wat ze na de 

open dag verwachtten. In een ander groepje wordt het door een leerling als volgt gezegd op de vraag 

of de jongens (die de technische richting hebben gekozen) op school iets leren over elektrotechniek: 

“Ja, maar simpel. Een keer een stekker aansluiten of zo. Het is wel moeilijk, want je moet het zelf 

uitzoeken na de theoretische uitleg, maar je krijgt er dan gelijk een punt voor en dan is het weer klaar. 

We houden niet zo van theorie en krijgen ook niet zoveel, dat vinden we niet erg. Wat heb je aan 

theorie als je je diploma al hebt?” Zijn vader heeft gezegd dat hij het wel in de praktijk leert door te 

kijken en te luisteren. Zijn vader heeft ook op deze school gezeten. In hetzelfde gespreksgroepje is 

een meisje dat de richting verzorging heeft gekozen, zij zegt dat ze wel veel waarde hecht aan theorie 

over hygiëne en ziekenhuis en dat het ook best pittig is. 

6.3.3 Loopbaanoriëntatie 

De leerlingen vertellen dat ze kennis hebben gemaakt met het mbo en dat ze dat leerzaam vonden. 

Een van de leerlingen zegt: “En ik ben bij het Groen geweest. Daarbij gingen we eerst een beetje 

door de school heen, beetje kijken bij een klas, wat die aan het doen waren – van plantenteelt een 

boekje aan het maken ofzo – en toen gingen we een tuin tekenen en toen gingen we nog iets met 

water doen, de zuurtegraad meten of zo.” Het was voor deze leerling al wel duidelijk dat hij die kant 
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op wilde, maar hij vond het wel erg interessant. Een andere leerling zegt dat het Prinsentuin College 

hem aanspreekt omdat “het hetzelfde is als hier en daar wist ik al van”. Uit zo’n opmerking spreekt 

vertrouwdheid, iets dat voor de leerlingen die voor een groene opleiding hebben gekozen belangrijk 

is, ze noemen het vaak als reden waarom ze voor deze school gekozen hebben. Het werd niet 

duidelijk of de kennismaking met het mbo gebeurde tijdens de dag in de week die leerlingen op het 

mbo doorbrachten. Het leek meer te gaan om het bezoeken van ‘open dagen’ of incidentele 

bezoeken. Bij het vak praktische sector oriëntatie en ook bij andere vakken gaan de leerlingen kijken 

bij praktijksituaties. Zo zijn ze ook bij de dierenbegraafplaats en –crematorium geweest, dat heeft wel 

indruk op ze gemaakt, het is ook jammer dat het dit jaar minder gedaan wordt. Een leerling vertelt: 

“Dat was wel speciaal. Want toen we daar kwamen, lag er wel een hond in. Nou ja, de botjes dan. Dat 

was wel raar om te zien. En dat die man heel technisch is eigenlijk. Hij had voor paarden een eigen 

oven gemaakt. Dat was wel knap. Maar dat krijgen we nu niet. Dat is wel jammer. We zitten nu bij 

landbouw breed, dus dan ga je er wel van uit dat je ook groen krijgt.”  

Ouders spelen wel een rol bij de opleidings- of beroepskeuze, maar zijn daar over het algemeen niet 

sturend in, ze vinden het vooral belangrijk dat hun kinderen iets doen wat ze leuk vinden, zeggen de 

leerlingen. Op de vraag of ouders ook meedenken met waar de leerling goed in is komt als antwoord 

dat ze dat zelf ook wel weten. Gesprekken met ouders en kennissen die bepaalde beroepen hebben 

brengt leerlingen soms op het idee wat ze zelf zouden willen worden. Een van de leerlingen brengt 

naar voren dat hij er thuis wel over praat met zijn ouders: “Bij ons wel, wij hebben thuis een 

boomkwekerij. Ik zou wel iets anders willen kweken later, grotere bomen of zo. Nu sta je heel de dag 

op je akker, krom. Dat lijkt me niks. Ik zou meer variatie willen, bijvoorbeeld van die grote laanbomen. 

Dat lijkt me leuk. Maar daar moet dan wel handel voor zijn.” 

Ook de oriëntatie op de praktijk krijgen ze via de stages, ze hebben regelmatig stages van één dag 

en kijken bijvoorbeeld ‘s ochtends bij een winkel en in de middag bij een kapper. Of  ’s ochtends in de 

bakkerij en ‘s middags in de winkel bij die bakkerij, of in de ochtend bij een kinderdagverblijf en         ‘s 

middags bij een boomkwekerij. De leerlingen vinden het leuk en zoeken ook zelf naar de 

stageplaatsen. Ze zouden meer stages willen, meer bij bedrijven willen kijken en meer les krijgen van 

iemand die echt in een bedrijf werkt. Een bedrijf bezoeken, bijvoorbeeld tijdens de beroependag, 

vinden ze leerzaam. In een van de groepjes wordt daar aan toegevoegd: “Maar dan krijg je alleen de 

goeie dingen te zien, terwijl er ook slechte dingen gebeuren en daar hoor je dan niks over. Bij de 

verpleging waren ze eerlijker en dat vind ik fijn omdat ik dan weet wat ik nog meer kan verwachten. Ik 

hoef geen mooi praatje, want anders heb ik het niet verwacht. Dan kan het alleen maar meevallen.” 

Bij de foto met de bomenkweker noemt een van de leerlingen precies op wat er als vakmanschap bij 

komt kijken: Hoeveel water, hoeveel afstand tussen de plantjes, wanneer doorgroeien, wanneer er uit 

halen, welke bemesting, wanneer je wel mag sprayen en wanneer niet. Op de vraag of ze dat ook op 

school leren zegt een van de leerlingen dat hij dat weet van een dagstage bij een hovenier. De 

leerlingen zouden het leuk vinden om daar meer over te leren op school. Een leerling zegt: “Ja, dan 

krijg je ook een andere kant te zien. Nu krijgen we alleen VAP (verwerking agrarische producten), 

bloemstukjes maken en een beetje met dieren. Ja, dat is wel leuk, maar ik wil er niets in gaan doen.”  

Op de vraag wat de leerlingen aan de school als advies zouden willen meegeven om ze nog beter 

voor te bereiden op hun toekomstige loopbaan wordt in een van de groepjes gezegd: “Oude dingen 

terug: vroeger kon je blijkbaar kiezen voor Plantenteelt (de tuin in), Dierhouderij (met de dieren) en 

Techniek. Liever niet alles, maar al de richting in.” “Vroeger kregen ze ook de Latijnse namen, dat 

hoeft nu helemaal niet meer hier op school. Dat zou bij ons thuis wel makkelijk zijn. Ik zou ook wel 

meer doen wat ik graag doe.” “Ik vind het wel leuk om van elk wat te weten, want stel je voor dat je 

toch iets anders leuk vind, dan kan je nog switchen.”  

6.3.4. Conclusie Prinsentuin van Cooth 

Evenals bij de andere scholen hebben leerlingen voor de school gekozen vanwege de sfeer, maar 

ook vanwege een duidelijke beroepskeuze, bijvoorbeeld doordat ouders al in de groene sector 

werken. Het feit dat er een breed aanbod is, waarbij ook voor verzorging of techniek gekozen kan 
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worden wordt gewaardeerd, al vinden de leerlingen soms dat hetgeen ze leren wat te ‘simpel’ blijft en 

dat ze er hogere verwachtingen van hadden na de open dag. Doordat er een breed aanbod is hebben 

de leerlingen wel het gevoel dat ze met deze school in de richting komen van wat ze later willen 

worden. Het kennismaken met verschillende beroepen maakt soms ook dat leerlingen switchen van 

richting voor hun toekomstige beroep. 

De leerlingen hebben over het algemeen het gevoel dat er op school veel aandacht is voor de 

beroepen in de praktijk, de leerlingen gaan op stage en op bezoek bij bedrijven. Dit wordt door de 

leerlingen erg gewaardeerd en zouden ze nog wel vaker willen doen. Het wordt niet helemaal 

duidelijk of deze leerlingen al een dag in de week naar het mbo gaan, het lijkt er op dat ze hun indruk 

van het mbo vooral hebben opgedaan tijdens de open dagen. Op de vraag of ze zo’n bezoek van één 

dag per week leuk zouden vinden wordt positief gereageerd. Ze geven aan dat ze het interessant 

vinden om aan de ene kant verschillende beroepen een beetje te leren kennen, maar aan de andere 

kant willen leerlingen die al heel goed weten wat ze later willen worden meer te maken krijgen met de 

zaken die ze voor dat beroep nodig hebben. Leerlingen denken dat ze daardoor een beter idee 

krijgen van wat je later kunt worden en wat je ervoor moet weten en kunnen, wat de mbo opleiding 

inhoudt. Het meelopen in het mbo zou de leerlingen zeker helpen bij het kiezen van een 

vervolgopleiding. Het was echter niet vast te stellen in dit onderzoek of leerlingen een ander beeld 

hebben gekregen van de opleiding en van de beroepen door het meelopen in het mbo. De school zou 

hier onderzoek naar kunnen doen door de leerlingen die hebben meegelopen hier specifiek naar te 

vragen.   
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7. Samenvatting en conclusie 

In dit hoofdstuk kijken we naar het algemene beeld dat op basis van dit onderzoeksdeel met de 

leerlingen naar voren komt. De bevindingen zijn in de vorige hoofdstukken uitvoering beschreven, 

daarom zullen we in dit hoofdstuk ons beperken tot het beknopt weergeven van de uitkomsten. 

Daarna worden de uitkomsten gerelateerd aan het theoretische kader en worden conclusies en 

aandachtspunten genoemd. 

7.1. Samenvatting van de bevindingen 

In het onderstaande overzicht is een compacte samenvatting gemaakt van de bevindingen. Op basis 

van de gesprekken is aangeven welke tendens er te zien is, in de volgende hoofdstukken wordt 

beschreven welke schakeringen daarin te zien zijn. Het gaat dus om een overall beeld, er is gekeken 

naar het algemene beeld.   

Hoe ervaren leerlingen hun vmbo-school? Positief, maar nog weinig doelgericht; ze vinden dat ze 
van alles een beetje leren. Ze vinden hun school 
overzichtelijk, ze kennen iedereen, het is niet al te 
moeilijk en ze voelen zich er op hun gemak. 

Wat zijn hun beelden en wensen voor 
hun loopbaan na het vmbo? 

Het feit dat ze op een groene vmbo zitten betekent voor 
hen niet vanzelfsprekend dat ze ook kiezen voor een 
loopbaan in de groene sector. De toekomst ligt nog 
open en als er al een vast plan is gaat het vaak ook om 
beroepen buiten deze sector. Hun wensen zijn vooral 
dat ze een leuke afwisselende baan vinden, ze zijn niet 
carrièregericht, maar willen graag wel voldoende 
verdienen om een goed leven te kunnen leiden. Ze 
zoeken geen uitdagingen of creativiteit in het werk, maar 
het moet ook niet saai zijn. De leerlingen hebben een 
voorkeur voor ambachtelijk werk; iets zelf maken met je 
handen.  

Welke beelden ze hebben van het mbo? De leerlingen hebben over het algemeen wel een beeld 
van de opleidingen waaruit ze kunnen kiezen, maar 
zouden er graag meer van weten. Soms kiezen ze voor 
een vervolgopleiding die niet de richting is die ze 
eigenlijk op willen, omdat het dan mogelijk is om op een 
hoger niveau in te stromen. Als de vmbo school 
verbonden is aan een mbo willen ze het liefst kiezen 
voor die mbo, omdat het dan al een beetje vertrouwd is. 

Hoe kijken zij aan tegen beroepen en 
welke waardering hebben zij daarvoor? 

Opvallend is dat de leerlingen zich heel bewust zijn van 
de relatie met de klant, dit was vaak een criterium bij het 
bespreken van de beroepen. Daarnaast is er veel 
aandacht voor de hygiëne en de zwaarte van het 
beroep. Ze hebben veel waardering voor de 
ambachtelijke beroepen waarbij iets wordt 
geproduceerd (het hoeft niet creatief te zijn). 
Vakmanschap is niet iets dat op de voorgrond staat, wel 
vinden ze het belangrijk dat iets goed gedaan wordt. Op 
kantoor werken vinden ze geen van alle aantrekkelijk. 
Buiten werken en afwisseling zijn belangrijke factoren 
die een beroep aantrekkelijk maken. 

Aan welke LOB- en SLB-activiteiten 
hebben ze deelgenomen en wat vinden 
ze daarvan? 

Een aantal leerlingen heeft de carrièrebeurs bezocht, 
leerlingen hebben deelgenomen aan bedrijfsbezoeken, 
stages en er is op school het een en ander over 
verschillende beroepen verteld. Het meest favoriet was 
de activiteit waarbij bedrijven bezocht werden en de 
leerlingen interviews moesten houden met de mensen 
daar. Ze vonden dat leerzaam en vonden ook dat ze 
alvast wat zelfvertrouwen konden opbouwen voor hun 
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stage. Ook vinden ze het leerzaam als er iemand over 
zijn of haar beroep of bedrijf komt vertellen, maar dat 
moeten dan niet de ouders zijn. 

Met wie ze praten over hun school en 
over hun verdere loopbaan in mbo en 
werk (ouders, peers, docenten/mentoren 
e.a. in vmbo en mbo, mensen uit het 
bedrijfsleven) en wat ze vinden van die 
gesprekken? 

Ze praten vooral met hun ouders over hun school en 
toekomstplannen. Daarnaast praten ze met mentoren 
en docenten, minder met hun klasgenoten. Ze zijn 
positief over deze gesprekken, ze begrijpen dat de 
ouders ook niet alles weten. Ze vonden het leuk om in 
deze onderzoekssetting er ook met elkaar over te 
praten.  

In hoeverre hebben ze een loopbaan in 
groen mbo en groene beroepen op het 
oog? 

Ruim 60 % van de leerlingen die betrokken waren bij de 
gesprekken is (min of meer) van plan om later in de 
groene- of voedsel sector te gaan werken, soms is nog 
niet duidelijk wat precies (er wordt vaak ‘of zo’ aan 
toegevoegd). Bijna 40% van de leerlingen heeft plannen 
in een andere richting en voor enkele leerlingen is het 
nog heel onduidelijk wat ze willen worden. In een aantal 
gevallen ligt er nog geen vastomlijnd plan voor de 
vervolgopleiding en wordt er nog getwijfeld over het 
toekomstige beroep. De leerlingen die voor de groene 
sector kiezen hebben vaak een gezinsachtergrond in die 
richting. Op de vraag waar ze nu aan denken voor een 
beroep in de toekomst wordt gezegd:  
1 kinderdagverblijf, 1 landbouw, 2 plantenkwekerij, 1 
kapster, 3 dierenverzorging, 1 zorg, 3 kok, 1 ICT/games, 
1 kok of dier, 1 muziekproducer, 3 bakker/ patisserie, 1 
bloemen, 1 techniek, 1 geen idee, 1 eigen staalbedrijf, 1 
beveiliging, 1 advocaat, 1 mediaredacteur, 1 food 
(fabriek), 1 diëtist.  

 

7.2 Conclusie en aandachtspunten 

Als we de uitkomsten van dit onderzoeksdeel naast het theoretisch kader plaatsen zien we dat er veel 

overeenkomsten zijn met hetgeen uit eerder onderzoek naar voren kwam. Er zijn echter ook een 

aantal verschillen. Het meest opvallende verschil is dat de leerlingen die we gesproken hebben voor 

60% aangeven door te willen gaan in de groene- of voedselsector, dat komt niet overeen met de 

doorstroomcijfers, die zijn lager. Het kan zijn dat leerlingen uiteindelijk toch besluiten er niet in verder 

te gaan. Enkele leerlingen gaven aan dat zij niet goed weten wat bepaalde opleidingen inhouden en 

nader kennismaken met het mbo lijkt dan ook een goed idee. Doordat leerlingen op het vmbo van 

alles iets krijgen komen ze soms tot een andere beroepskeuze dan waar ze mee op school kwamen. 

De beroepskeuze is vaak nog niet erg duidelijk, er zit nog speling in. Ze geven aan dat ze het beste 

beeld krijgen van een beroep door in de praktijk te kijken, mee te lopen en vragen te stellen aan de 

mensen die er werken. Uit eerder onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij de doorstroom 

tussen groen vmbo en mbo, zoals Van den Berg (2013), Grootendorst en De Jong (2013) bleek dat 

leerlingen vaak met een ander motief voor een school in de groene sector kiezen dan dat het hen 

echt om een beroepsrichting gaat. In dit onderzoek zien we dat de leerlingen enerzijds kiezen voor de 

school vanwege de prettige persoonlijke sfeer, maar dat zij anderzijds toch ook vaak interesse 

hebben voor de beroepen die daarmee samenhangen. Ook al is het vaak vaag en algemeen en 

weinig geprononceerd. Samenwerking tussen vmbo en mbo Groen en de samenwerking met groene 

bedrijven is dan ook aanbevelingswaardig en zou goede resultaten kunnen opleveren. Daarnaast is 

bij leerlingen behoefte aan duidelijke informatie en voorlichting over wat opleidingen inhouden. De 

huidige LOB activiteiten worden gewaardeerd maar zijn soms teveel gericht op de persoonlijke 

aspecten en te weinig op de concrete zaken die geleerd moeten worden voor bepaalde beroepen. De 

leerlingen ervaren dat zij bij twijfel voldoende ondersteuning vinden binnen hun opleiding, en deels 

ook bij hun ouders, al hebben die voornamelijk het standpunt dat de leerling iets kiest wat hij/zij leuk 
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vindt. Leerlingen denken na over wat zij later willen worden en zouden meer contact willen met 

mensen die dat beroep al uitoefenen.  

Dat een beroepsgerichte onderwijsroute vaak een ‘gedwongen’ keuze voor leerlingen die zwak 

scoren op taal en rekenen in het basisonderwijs beginnen, waardoor zij sterker gericht zouden zijn op 

het verbeteren van hun maatschappelijke positie en minder op een bepaald beroep (Van den Bulk, 

2011), komt in dit onderzoek niet naar voren. Er zijn wel verschillende leerlingen die aangeven dat zij 

later “eigen baas’ willen zijn en een eigen bedrijf willen opzetten, naar het hbo willen of willen gaan 

studeren, maar bijna alle leerlingen zijn heel content met de schoolkeuze en geven aan dat het leren 

in de praktijk bij hen past, ze kijken niet neer op beroepen met een lagere maatschappelijke status.  

De leerlingen vinden vakmanschap en goede scholing ter voorbereiding erg belangrijk, ze geven 

soms aan dat het ‘te simpel en te oppervlakkig’ is wat ze leren. Aan de ene kant zijn de leerlingen 

heel praktijk gericht en willen ze het liefst leren vanuit het afkijken en doen, aan de andere kant willen 

ze daar dan wel goede uitleg bij van het ‘waarom’. Eerst de theorie leren en later de praktijk in lijkt 

minder aan te slaan bij deze leerlingen. De leerlingen hebben het meest feeling met beroepen die 

praktisch zijn, in de buitenlucht uitgevoerd worden, iets betekenen voor mensen en waarbij producten 

gemaakt worden op een ambachtelijke manier. Opvallend is dat zij veel belang hechten aan het 

omgaan met klanten, niet alleen bij de ‘zorg’ beroepen, maar ook bij de overige beroepen; het contact 

met de klanten moet goed zijn, het moet nuttig zijn voor mensen, de verantwoordelijkheid en 

veiligheid moeten gewaarborgd zijn. Ze zijn goed in staat om bij beroepen te bedenken wat belangrijk 

is en zien opleiding, ervaring en aanleg als de belangrijkste factoren om een goede vakman (of 

vrouw) te worden. Ze hechten niet meer waarde aan het vakmanschap dat nodig is voor de beroepen 

in de groene sector dan in de andere sectoren. Dit komt niet overeen met de resultaten die eerder 

gevonden werden in onderzoek onder studenten binnen het mbo. Daaruit bleek dat studenten zich 

sterker identificeerden met beroepen waarvoor ze zelf opgeleid werden. Ook bleek uit dat onderzoek 

dat ze de beroepen bekeken vanuit het gezichtspunt van hun eigen beroep (Turkenburg, 2014). 

Hiervan was bij deze vmbo leerlingen niets te merken. Het kan zijn dat de identificatie met een 

bepaald beroep sterker wordt naarmate leerlingen meer kennis hebben over het beroep. De vraag of  

vakmanschap ook betekenisvol is voor jongere leerlingen in een lager niveau van het mbo of vmbo in 

de groene sector kan bevestigend beantwoord worden. Hernieuwde aandacht en waardering voor 

vakmanschap bij deze leerlingen kan de waardering voor de opleiding doen toenemen en hen laten 

nadenken over wat een beroep belangrijk maakt. Het kan de schoolmotivatie bevorderen.  
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