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Als je wilt dat vmbo-leerlingen een mbo-studie kiezen die echt bij ze past, is  
voorlichting alleen niet voldoende, aldus Louise van de Beerekamp, directeur  
van het StudentenSuccesCentrum (SSC) van Deltion. Het studieadvies kan  
persoonlijker, en de samenwerking met toeleverende vmbo-scholen is daarbij  
cruciaal.

Alsof je jongeren een snoepwinkel laat zien, barstensvol met het lekkerste snoep in glinste rende 
papiertjes, en dan zegt: ‘Nou, kies er maar één, succes!’ Het is een vergelijking die treffend 
illustreert waar het bij de overgang tussen vmbo en mbo vaak spaak loopt. “Alleen al binnen  
het economisch domein van Deltion zijn er zóveel verschillende opleidingen”, zegt Louise.  
“Hoe moet je als aspirant-student dan beoordelen welke het beste bij jou past?”

Van de Beerekamp is directeur van het Studenten SuccesCentrum van Deltion in Zwolle.  
Hoewel ze benadrukt dat switchen van studie echt niet per se verkeerd is (“Sommige studenten 
hebben het nodig om eerst te ervaren waar ze níet goed in zijn, om daardoor te ontdekken waar 
ze wel goed in zijn”) is haar stellige overtuiging dat aspirant-studenten echt wel wat hulp kunnen 
gebruiken bij die studiekeuze. “Binnen het onderwijs laten we de leerlingen daarbij eigenlijk  
teveel aan hun lot over. Zelfs als je al best goed weet wat je wilt: hoe kom je wijs uit 250 mbo- 
opleidingen? We kunnen ze daar echt beter in begeleiden.”

Feedback, of een gesprek met iemand die thuis is in alle opleidingen: het helpt. Deltion zet met  
het SSC daarom niet alleen vol in op voorlichting, maar ook op begeleiding bij de studiekeuze.  
Vmbo’ers kunnen bij het SSC binnenlopen voor een loopbaanadviesgesprek en natuurlijk wordt  
een LOB-dossier (zoals Paspoort voor Succes) meegenomen bij de intake. Daarnaast richt het  
SSC zich uitdrukkelijk ook op mentoren en decanen van de (ruim 300!) toeleverende scholen  
(vooral de rondleidingen zijn populair), want een doorlopende LOB-leerlijn kan echt helpen.

Haar belangrijkste advies aan vo-scholen: besteed bij LOB vooral veel aandacht aan bewust-
wording bij de leerlingen van wie ze zijn en waar ze goed in zijn. “Als ze dat scherp hebben,  
kunnen wij ze beter adviseren. Als we zo’n bewust en persoonlijk loopbaanadvies handen en  
voeten weten te geven, dan denk ik dat we, samen met het vo, mooie stappen kunnen zetten.”


