
Welkom bij de workshop:
Doorlopende leerlijn 

mentoraat
Met de focus op de groeilijn “Kiezen en beslissen”



Groeilijnen in het mentoraat op het Regius College

Je bent meer dan een leerling die alleen maar losse vakken volgt, je bouwt ook aan 
andere vaardigheden!  



Doorlopende leerlijn “Kiezen en beslissen” in het 
mentoraat



Voorbeeld doorlopende groeilijn “Kiezen en beslissen” 
VWO-bovenbouw

Opbouw:

- 4 VWO: 3 lessen tot de kerstvakantie, 7 lessen tot de meivakantie
- 5 VWO: 4 lessen tot de kerstvakantie, 4 lessen tot de voorjaarsvakantie, 3 

lessen tot de meivakantie
- 6 VWO: 3 lessen tot de herfstvakantie, 4 lessen tot de kerstvakantie, 2 lessen 

tot de meivakantie 

Doelen: Leren kiezen, niet zozeer een goede keuze maar vooral leren kiezen! 

Niet adviseren, maar begeleiden.

- Ken jezelf, waar liggen je interesses en wat is jouw motivatie? 
- Reflectie op de stappen die je zet in je loopbaandossier
- Stappen in loopbaandossier



Rol van de ouders
- Tijdens oudergesprekken wordt de groeilijn 

Kiezen en Beslissen besproken

- Leerling maakt de agenda, nodigt ouders en 
mentor uit  

- Leerling leidt het gesprek  



Voorbeeld 
periodeplanning 

examenjaar 5 havo/6 
vwo

Groen doet iedereen, blauw is 
keuze.



Voorbeeld van een opdracht - Pitch je studiekeuze 
(iedereen)



Voorbeeld van een 
keuzeopdracht: 
Kijken in de buitenwereld met 
Collegetours

Miranda Overbeek



Over Bètapartners
Samenwerken aan de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in regio 

Amsterdam, Noord- Holland en Flevoland

X Partners: UvA en VU, 45 VO- scholen, bedrijven en maatschappelijke 

instellingen

X Centraal staan: Aansluiting tussen VO en HO 

en docentenprofessionalisering 



Wat zijn Collegetours?
X Docenten ontwikkelen met bedrijven bezoeken voor bovenbouw leerlingen

X Bedrijfsbezoek bestaat uit: presentatie, rondleiding en vakinhoudelijke 

opdracht

X Circa 4 scholen en 8 bedrijven werken regionaal samen



Voorbeeld: Noordkop
13 maart 2019 vier Collegetours naar:

X Enza Zaden

X Nederlandse Aardolie Maatschappij

X HGG- 3D Profiling

X Hessing



Voorbeeld: Enza Zaden
Krijg de smaak te pakken!

13.45 h Gastcollege

14.30 h Smaaktest

15.00 h Workshops: Biochemie / DNA- Isolatie & PCR / Gel Electroforese

Rondleidingen: Moleculaire merkers & cel- en weefselkweek

16.40 h Afronding



Sinds 2015 Collegetours
X Noordkop (sinds 2015)

X Kennemerland (sinds 2015)

X Havo Amsterdam (sinds 2016)

X Zaanstreek en Waterland (sinds 2017)

X Gooi- en Vechtstreek (sinds 2017)

Afgelopen schooljaar namen 

24 docenten, 28 bedrijven en 565 leerlingen deel!



Waarom Collegetours (1)?
Tomek van de Watering (natuurkundedocent op het Pieter Nieuwland College en 

deelnemer aan de Havo Amsterdam Collegetour): 

“Leerlingen hebben letterlijk geen idee wat er zich allemaal buiten school 

afspeelt, en al helemaal niet wat voor bedrijven er allemaal zijn en wat die doen. 

Het is een gigantisch gat wat met de collegetour een klein beetje wordt 

opgevuld.” 



Waarom Collegetours (2)?
X Activiteit voor leerlingen die zich zowel richt op de vakinhoud als de 

beroepsoriëntatie en studiekeuze

X Tevens professionaliseringsactiviteit voor docenten: samenwerken met 

bedrijven en ander scholen

X Kennisdeling; samenwerking met Jet- Net

X Opbrengsten voor leerlingen, docenten, scholen en bedrijven! 

X Het Collegetourhandboek bevat een overzicht hiervan



Collegetourhandboek
X Voor en door docenten! Inclusief:

X Stappenplan en praktische tips

X Wat levert het op voor leerlingen, docenten en bedrijven?

X Hoe kun je het inbedden binnen de school? 

X Bijvoorbeeld binnen LOB



Door: Frederike



Meer weten?
www.betapartners.nl/collegetours

m.overbeek@vu.nl



Reflectie opdracht Collegetours

- Wat heb ik van deze activiteit geleerd?
- In hoeverre heeft Collegetours mij geholpen bij mijn studiekeuze?
- Wat is de volgende stap die ik ga zetten?

Schrijf het antwoord op deze vragen op en bespreek dit in je volgende 
loopbaangesprek met je mentor. 

Bespreek je ervaringen ook thuis aan de keukentafel.



Met welke vragen worstelen wij nog? DISCUSSIE
Wat verwachten het HBO en de Universitaire instellingen van onze leerlingen qua 
voorbereiding op hun studiekeuze? Wat moet er in het portfolio? 

Wat is voor onze leerlingen van belang om mee te nemen naar het eerste 
studiejaar qua vaardigheden? 

Wat ontbreekt er nog aan ons programma?

Met het antwoord op deze vragen kunnen wij ons LOB programma nog beter laten 
aansluiten op het HO. 
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