
de buurt. PIE-docent Johan Houtman was vanaf  

het begin bij de doorlopende leerroute betrokken  

en geeft de mbo-studenten de vakken lassen en  

constructietechniek op niveau 2 en 3.  

“LOB is belangrijk bij een doorlopende route”, 

aldus Houtman, en daarbij put hij ook uit eigen  

praktijk ervaring. 

“Voordat ik in 2000 als zijinstromer in het  

onderwijs kwam, heb ik 25 jaar bij Hollandia  

gewerkt. Ik heb onder meer meegebouwd aan  

de Brienenoordbrug en Oosterscheldekering,  

en ik was betrokken bij de bouw van het reuzen-

rad the London Eye. Het is leuk om leerlingen  

en studenten daarover te vertellen. We doen ook 

elk jaar een rondleiding bij Hollandia om een  

idee te krijgen van hoe je een brug in elkaar zet.  

De leerlingen krijgen zo echt een goed beeld  

van de praktijk.” Zijn LOB-tip aan collega’s:  

“Gebruik ook beeldmateriaal van praktijksituaties  

in je lessen, bijvoorbeeld via YouTube.  

Deze leerlingen zijn allemaal visueel ingesteld: 

wat hun ogen zien, maken hun handen. Als ik een 

filmpje laat zien over hoe je staal maakt, dan zíe ik: 

kijk, dít onthouden ze. Dat helpt ontzettend!”

Over loopbaan gesproken: de doorlopende leer-

route naar het mbo is voor Johan zelf ook een 

waardevolle ervaring. “De mbo-groep is een leuke 

groep om les te geven. Je merkt dat ze volwassener 

worden en je kunt dieper op het vak ingaan.  

Ik heb jaren als constructiewerker bruggen ge-

bouwd en nu bouw ik als vmbo-docent een brug 

naar het mbo. Mijn laatste kunstje!”

Op het Schoonhovens College kunnen PIE-leer- 

lingen op hun eigen school in een door lopend  

traject hun mbo2-diploma halen in de richting 

Constructie werker en Lasser.  

Voordeel is dat de overstap naar het mbo heel laag-

drem pelig is. Ze hoeven niet te reizen en kunnen 

stage lopen bij een van de vele metaal bedrijven in  

“Leuk om  
leerlingen over  

je eigen loopbaan  
te vertellen”

LOB kan onderdeel zijn van álle lessen. In de doorlopende leerroute  
Constructiewerker op het Schoonhovens College gebruikt docent Johan  
Houtman voorbeelden uit zijn eigen loopbaan om leerlingen een beeld te  
geven van de praktijk.
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