
Van oriënteren naar kiezen – van vmbo naar mbo 
 
 

Vmbo is het fundament voor het mbo. De overstap van vmbo naar mbo is een cruciaal moment in het 
leven van een leerling. Een juiste studiekeuze en een aansluiting met mbo is medebepalend voor het 
succes van een opleiding van een leerling. Natuurlijk spelen meerdere factoren een rol en SH&M zet 
zich, samen met haar regionale samenwerkingsverbanden, in om het succes van het beroepsonderwijs te 
vergroten.  
 
SH&M biedt samen met de brancheorganisaties uit de houtverwerkende industrie onder het label “Ontdek 
Hout” diverse voorlichtingsactiviteiten aan. Deze voorlichtingsactiviteiten zijn vooral bedoeld om een 
leerling (én ouder of begeleider, docent en decaan) te helpen bij het maken van een passende 
studiekeuze. Hierbij probeert SH&M in overleg met u als school, volledig vanuit de wensen en 
mogelijkheden van uw leerlingen te redeneren.  
 
Goed samenwerken leidt uiteindelijk tot een juiste match tussen leerling, vervolgopleiding en eventueel 
leerbedrijf. SH&M werkt nauw samen met ruim twintig regionale samenwerkingsverbanden waarbij een 
fors aantal erkende leerbedrijven zijn aangesloten. Uw leerlingen zijn te gast bij deze erkende 
leerbedrijven als het gaat om een stageplaats of bedrijfsbezoek. Op deze manier garandeert SH&M 
kwaliteit en kan de stap van vmbo naar mbo vloeiend verlopen.  
 
Het overzicht van al deze voorlichtingsactiviteiten voor het schooljaar 2008-2009 vindt u verzameld in 
deze handige map. Deze activiteiten kunnen helpen bij het oriënteren, verkennen, verdiepen en 
uiteindelijk kiezen van een vervolgopleiding. SH&M hoopt dat u met deze voorlichtingswijzer eenvoudig, 
maar gericht een keuze kunt maken uit ons uitgebreide aanbod. De SH&M-opleidingsadviseur bespreekt 
graag met u het aanbod om aan uw wens en behoefte invulling te geven. Natuurlijk kijkt SH&M naar de 
behoefte van het regionale bedrijfsleven, zodat verwachtingen realistisch zijn en vraag en aanbod gericht 
op elkaar worden afgestemd.  
 
Heeft u een keuze kunnen maken uit ons uitgebreide aanbod, wilt u meer informatie of wilt u een 
afspraak met een SH&M-opleidingsadviseur? Neem dan contact op met uw  
SH&M-opleidingsadviseur of SH&M op info@ontdekhout.nl of telefoonnummer 0348 – 46 64 40.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Hout & Meubel (SH&M) is de opleidingspartner voor de timmer- en meubelindustrie, de houthandel, parketbranche en 
aanverwante branches. SH&M is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven. In het  
SH&M Bedrijvenregister zijn momenteel 2.400 leerbedrijven opgenomen. SH&M onderhoudt 22 beroepsopleidingen, waaraan zo‟n 
4.300 leerlingen in het dagonderwijs en het werkend-leren deelnemen. Ook de instroombevordering vanuit het vmbo rekent SH&M 
tot haar takenpakket. Kwaliteit van producten en diensten wordt mede gewaarborgd door marktmonitoring en nauwe samenwerking 
van SH&M met bedrijfsleven en onderwijs. 
 Voor overige informatie: www.shm.nl. 

 

mailto:info@ontdekhout.nl
http://www.shm.nl/


Specifiek voor 3e-jaars vmbo-leerlingen 
 

Oriënteren en verkennen: voorlichtingsactiviteiten binnenschools 
 
 
 
1. Gastles “Ontdek Hout” 
Met behulp van een kleurrijke presentatie (sheets of PowerPoint) wordt de hout- en meubelbranche op 
een leuke, leerzame manier onder de aandacht gebracht. Welke beroepen zijn in deze branche te vinden 
en wat zijn de toekomstmogelijkheden? Wat maakt een meubelmaker of interieurbouwer precies en wat 
is eigenlijk het verschil tussen meubelmaker, machinaal houtbewerker en bouwtimmerman? Aan het eind 
van deze gastles “Ontdek Hout” kan een leerling antwoord geven op al deze vragen. Hierdoor krijgt een 
leerling inzicht welk beroep in de hout- en meubelbranche eventueel voor hem of haar geschikt is.  
 
Deze gastles is ook te combineren met een bedrijfsbezoek.  
 
Doelgroep    : 3

e
-jaars vmbo-leerlingen  

Periode     : oktober – april  
Duur     : ca. één lesuur 
Locatie     : theorielokaal of bedrijfskantine 
Faciliteiten    : projectiescherm, beamer met PC of overhead 
Aantal leerlingen   : maximaal 25 
Aantal begeleiders school  : minimaal 1 
 
 

Oriënteren en verkennen: voorlichtingsactiviteiten buitenschools 
 
 
 
2. Houtontdektour  
Op verschillende locaties in Nederland worden tussen november en februari alle 3

e
-jaars vmbo- 

leerlingen uitgenodigd om op een leuke en interactieve manier de hout- en meubelbranche te ontdekken. 
De Houtontdektour is een combinatie van zoeken naar antwoorden bij vragen over verschillende 
beroepen en het maken van een leuk (houten) aandenken. Alle leerlingen die hun antwoorden inleveren 
dingen mee naar een leuke prijs.  
 
Zeker voor scholen met een differentiatie Fijnhoutbewerken kan de Houtontdektour een goed hulpmiddel 
zijn om leerlingen te helpen bij het kiezen van een uitstroomdifferentiatie voor het vierde jaar of een 
eventuele stage. Tevens wordt op deze manier het regionale samenwerkingsverband bij de leerlingen 
onder de aandacht gebracht.  
 
Uw leerlingen worden gebracht en gehaald met een bus.  
 
Doelgroep   : 3

e
-jaars vmbo-leerlingen  

Periode    : november – februari 
Duur    : 120 minuten exclusief reistijd 
Locatie    : mbo-school of samenwerkingsverband (SWV)  

 Regio Noord   • Regio Twente 

 Regio Noord-Holland  • Regio Venlo 

 Regio Midden Nederland • Regio Veluwe 

 Regio Eindhoven  • Regio Tilburg 

 
 
 



Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : maximaal 30 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 begeleider op 15 leerlingen 
 
 
3. Kleine Houtontdektour 
Deze verkorte ontdekkingstocht naar de hout- en meubelbranche en haar beroepen en opleidingen wordt 
vooral ingezet bij: 

 open dagen mbo-scholen 

 doe- dagen samenwerkingsverbanden of mbo-scholen 

 open dagen vmbo-scholen (Fijnhoutbewerken) 
 
Ook bij deze kleine Houtontdektour zoeken leerlingen naar antwoorden op vragen over enkele beroepen 
in de hout- en meubelbranche en maken de deelnemers een leuk (houten) aandenken. Vanzelfsprekend 
wordt ook hier een leuk prijsje beschikbaar gesteld.  
 
De kleine Houtontdektour wordt in overleg op maximaal tien nader te bepalen locaties aangeboden. Het 
is ook mogelijk de kleine Houtondektour zelf te organiseren voor uw leerlingen. SH&M leent u graag de 
benodigde middelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw SH&M-opleidingsadviseur.  
 
Doelgroep   : 3

e
-jaars vmbo-leerlingen  

Periode    : november – februari 
Duur    : 25 minuten exclusief reistijd 
Locatie     : Samenwerkingsverband of mbo- of vmbo-school 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : n.v.t. 
Aantal begeleiders school : n.v.t. 
 
 
4. Week van de Houthandel 
Bij aanvang van het derde leerjaar komen uw nieuwe leerlingen in aanraking met het materiaal hout. Om 
meer inzicht en achtergrond te bieden over hout als materiaal en de houthandel als branche, hebben 
SH&M en het Hout Opleidings Centrum (HOC) lesbrieven ontwikkeld. Uw leerlingen bezoeken een 
houthandel en ontdekken hout op een aantrekkelijke, praktijkgerichte manier.   
 
Doelgroep   : 3

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : oktober 
Duur    : dagdeel (flexibel inzetbaar)  
Locatie    : houthandel in de regio‟s Rotterdam, Utrecht en Heerenveen 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : n.v.t. 
Aantal begeleiders  : minimaal 1 begeleider op 10 leerlingen 
 
 
5. Snuffelstage 
Vmbo heeft veel te bieden. Een goede manier voor leerlingen om zich te oriënteren op een passende 
uitstroomdifferentiatie voor het vierde jaar is een snuffelstage. Onder begeleiding van een praktijkopleider 
loopt een leerling één of twee weken mee bij een erkend leerbedrijf. Een snuffelstage is dus een ideale 
manier voor een leerling om een goed beeld te krijgen van een bepaald beroep.  
Een opleidingsadviseur van SH&M helpt u graag om uw leerlingen met een passend bedrijf te matchen.  
 
 
Doelgroep   : 3

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : september – juni 
Duur    : van één dag per week tot enkele weken 
 



Locatie : erkend leerbedrijf uit timmerindustrie, meubelindustrie,  
  interieurbouw, houthandel of parketbranche 

Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : n.v.t. 
Aantal begeleiders school  : n.v.t. 
 
 
 

Voor 3e- en 4e-jaars vmbo-leerlingen 
 

Oriënteren, verkennen, verdiepen en kiezen: voorlichtingsactiviteiten 
binnenschools 

 
 
 
6. Informatieavond ouders 
Ouders en/ of begeleiders spelen als intermediair een belangrijke rol in het keuzeproces van hun 
kind. Een voorlichting tijdens een informatieavond geeft ouders en begeleiders inzicht in de 
verschillende beroepen en vervolgopleidingen in de hout- en meubelbranche. Natuurlijk komt ook 
het toekomstperspectief van de branche en de beroepen aan de orde. Tijdens de 
informatieavond kan antwoord worden gegeven op gerichte vragen.  
 
Doelgroep   : ouders van 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : oktober – april 
Duur    : 30 – 45 minuten 
Locatie    : theorielokaal 
Faciliteiten   : projectiescherm, beamer met PC of overhead 
Aantal ouders   : maximaal 30 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 
 
 
7. Deelname informatie- of beroepenmarkt 
Uw school organiseert een informatie- of beroepenmarkt. SH&M is hiervan graag onderdeel. Uw   
leerlingen en hun ouders kunnen terecht bij onze stand met kleurrijke presentatiewand van 
“Ontdek Hout” en informatiemateriaal. Bij onze stand krijgen leerlingen en hun ouders informatie 
over alle mbo-scholen met opleidingen voor de houtverwerkende industrie en over de 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Daarnaast kan  
SH&M binnen het grote netwerk van erkende leerbedrijven en samenwerkingsverbanden een 
leerling matchen met een passend leerbedrijf.  
 
Doelgroep   : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen en hun ouders  

Periode    : oktober – april 
Duur    : n.v.t. 
Locatie    : informatie- of beroepenmarkt 
Faciliteiten   : ruimte van ca. 4x2 m, stroompunt, tafel van ca.180x80 cm 
Aantal leerlingen/ ouders : n.v.t. 
Aantal begeleiders school : n.v.t.  
 
 
8. Gastles “Ontdek bol 4 in de houtverwerkende industrie” 
Tijdens deze gastles wordt voor leerlingen van de gemengde of theoretische leerweg duidelijk wat zij op 
niveau 4 in de houtverwerkende industrie kunnen doen. Deze richting biedt afwisseling in taken 
(bedenken, regelen, ontwerpen, begeleiden, bereken etc.) en tevens perspectief op een goedbetaalde en 
betrouwbare baan.  
 



Deze gastles is ook te combineren met een bedrijfsbezoek. 
 
Doelgroep  : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen gemengde en theoretische  

    leerweg 
Periode    : oktober – april 
Duur    : ca. één lesuur 
Locatie    : theorielokaal of bedrijfskantine 
Faciliteiten   : projectiescherm, beamer met PC of overhead 
Aantal leerlingen  : maximaal 25 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 

 
 

Oriënteren, verkennen, verdiepen en kiezen: voorlichtingsactiviteiten 
buitenschools 
 
 
 
9. Bedrijfsbezoek timmerindustrie 
Tijdens een bedrijfsbezoek maken uw leerlingen kennis met een onderdeel van de hout- en 
meubelbranche, de timmerindustrie. Een rondleiding brengt leerlingen langs het gehele productieproces; 
van verkoop en werkvoorbereiding tot werkplaats en montageafdeling.  
 
Bedrijfsbezoeken worden ingevuld naar niveau van uw leerlingen en zijn eventueel te combineren met 
een korte gastles in de bedrijfskantine.  
 
Doelgroep   : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : oktober – juni 
Duur     : minimaal 60 minuten exclusief reistijd 
Locatie    : timmerfabriek vallend onder CAO timmerindustrie 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : maximaal 20 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 begeleider op 10 leerlingen 
 
 
10. Bedrijfsbezoek meubel- en interieurbouw of meubelstoffeerderij 
Heeft u wel eens gezien hoe het interieur van een café of winkel wordt ontworpen en gemaakt? Uw 
leerlingen kunnen het zien en beleven tijdens een bedrijfsbezoek aan een leerbedrijf in de meubel- en 
interieurbouw. Een rondleiding brengt leerlingen langs het gehele productieproces; van verkoop en 
werkvoorbereiding tot werkplaats en montageafdeling.  
 
Bedrijfsbezoeken worden ingevuld naar niveau van uw leerlingen en zijn eventueel te combineren met 
een korte gastles in de bedrijfskantine.  
 
Doelgroep   : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : oktober – juni 
Duur    : minimaal 60 minuten exclusief reistijd 
Locatie    : meubelfabriek of interieurbouwbedrijf vallend onder CAO  

  meubelindustrie 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen   : maximaal 20 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 begeleider op 10 leerlingen 
 
 
 
 



11. Bedrijfsbezoek houthandel 
Een belangrijk onderdeel van de hout- en meubelbranche is de houthandel. Bij de houthandel komen 
orders binnen en wordt hout vanuit het buitenland aangevoerd. Tientallen houtsoorten in verschillende 
maten vinden hun weg via deze specialistische groothandel. Er zijn veel verschillende beroepen te vinden 
in de houthandel; verkopers, logistiek medewerkers, machinaal houtbewerkers, kwaliteitsbewakers en 
nog veel meer. In het bijzonder voor uw 3

e
-jaars leerlingen Bouwtechniek is een bedrijfbezoek aan de 

houthandel een goede manier om het materiaal onder de aandacht te brengen.  
 
Bedrijfsbezoeken worden ingevuld naar niveau van uw leerlingen en zijn eventueel te combineren met 
een korte gastles in de bedrijfskantine.  
 
Doelgroep    : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : september – juni 
Duur    : minimaal 60 minuten exclusief reistijd 
Locatie    : houthandel vallend onder CAO houthandel 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : maximaal 20 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 begeleider op 10 leerlingen 
 
 
12. Leerwerktraject stageplaats houtverwerkende industrie 
Leerwerktrajecten bieden vmbo- scholen en leerbedrijven nieuwe mogelijkheden zodat leerlingen met 
weinig zitvlees de gelegenheid krijgen hun diploma te behalen via een gedeeltelijke praktijkopleiding. 
Maximaal 40% van de lestijd in klas 3 en 4 mag worden besteed aan leerwerktrajecten. Het zelfs mogelijk 
om de praktijktijd op te sparen tot maximaal 80% van de lestijd in klas 4. Na het behalen van het diploma 
heeft de leerling vervolgens de mogelijkheid om een niveau 2-opleiding te gaan volgen die aansluit op de 
gekozen richting van het leerwerktraject.  
 
SH&M biedt scholen en leerbedrijven het programma “leerwerktraject Houttechniek” aan. De SH&M–
praktijktaken zijn afgeleid van de eindtermen van het onderdeel Houtbewerkingstechnieken en Afbouw 
(BT/K/16) en de modules uit de differentiaties Fijnhoutbewerken Meubelmaken (BT/K/27), 
Interieurbetimmeringen (BT/K/28) en Werkplaatstimmeren (B/K/9). 
De praktijktaken zijn competentiegericht vormgegeven. Dit betekent dat het leerwerktraject gevolgd kan 
worden bij één en hetzelfde leerbedrijf, ongeacht soort (meubelbouwbedrijf, timmerbedrijf of 
interieurbouwbedrijf).  
 
Een opleidingsadviseur van SH&M helpt u, samen met het regionale samenwerkingsverband, met het 
matchen van uw kandidaten voor het leerwerktraject met een geschikt leerbedrijf.  
 
Doelgroep   : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen Bouwtechniek 

      (bij voorkeur ouder dan 16 jaar) 
Periode    : september – juni 
Duur    : één tot drie dagen per week 
Locatie    : erkend leerbedrijf uit timmerindustrie, meubelindustrie of  

        interieurbouw 
Aantal leerlingen   : n.v.t. 
Aantal begeleiders school : n.v.t. 
 
 
13. Vmbo Carrousel 
SH&M heeft samen met elf andere kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb) producten 
ontwikkeld onder de naam vmbo Carrousel.  
 
Vmbo Carrousel is een extra vorm van beroepenoriëntatie, gegoten in het format van een product. De 
kritische succesfactoren van vmbo Carrousel zijn: 



 diverse marketing en communicatiemiddelen waaruit het product vmbo carrousel bestaat, 
waaronder een complete visuele identiteit bestaande uit briefpapier, brochures, werkboeken, 
handboeken, deelnemerscertificaten, banners, T-shirts, posters, een website en een groot 
carrouselrad 

 het implementeren door regionale projectmanagers (vaak opleidingsadviseurs, soms 
ondersteund door projectleiders die door regionale, externe partijen worden ingehuurd) 

 diverse implementatieondersteunende middelen voor regionale projectleiders 
 

Profiel aangesloten kenniscentra 
beroepsonderwijs 
bedrijfsleven 

sectoren  

Economie en Handel Ecabo 
KC Handel 

Economie en Administatie 
Detailhandel, Wonen, 
Groothandel, Internationale 
Handel  

Techniek Fundeon 
Innovam 
Kenteq 
Savantis 
SH&M 
 
VTL 

Bouw en Infra 
Autobranche 
Technisch Vakmanschap 
Bouw en Standbouw 
Houthandel, Timmer- en 
Meubelindustrie 
Transport en Logistiek 

Zorg en Welzijn Calibris 
Kenwerk 
 
 
KOC 

Zorg, Welzijn en Sport 
Horeca, Bakkersvak, 
Toerisme, Facilitaire 
Dienstverlening 
Uiterlijke Verzorging 

Groen Aeqour Voedsel en Leefomgeving 

 
Ontwikkelde materialen 

1. werkboek voor leerling 
2. handleiding voor docent 
3. voorlichtingsfolder onderwijs en werkveld 
4. internetsite www.vmbo-carrousel.nl  

 
Onder regie van Calibris zijn werkboeken voor vmbo- leerlingen en een handleiding voor docenten 
ontwikkeld. In oktober 2007 heeft Groningen een pilot gedaan met bovenstaande ontwikkelde materialen. 
Deze pilot was zeer succesvol, met name door brede opzet en het aantal verschillende beroepen. 
Momenteel wordt een aantal vmbo Carrousels gehouden door heel Nederland. SH&M zet zich 
momenteel in voor het vmbo Carrousel in de regio Rotterdam Rijnmond.  
Het vmbo Carrousel is op te zetten in een regio in samenwerking met een aantal vmbo-scholen en de 
participerende kenniscentra met hun erkende leerbedrijven.  
 
Het vmbo Carrousel is ook zeer geschikt voor uw leerlingen in de theoretische en gemengde leerweg.  
 
Voor meer informatie en voor het opstarten van dit traject verwijst SH&M u graag naar www.vmbo-
carrousel.nl.  
Doelgroep   : 3

e
- en 4

e
-jaars vmbo-leerlingen (ook theoretische en  

                                                      gemengde leerweg) 
Periode    : gehele jaar 
Duur : variabel; afhankelijk van wensen en mogelijkheden school en  

  leerling 
Locatie : leerbedrijven uit timmerindustrie, meubelindustrie of  
    interieurbouw 
 

http://www.vmbo-carrousel.nl/
http://www.vmbo-carrousel.nl/
http://www.vmbo-carrousel.nl/


Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen   : n.v.t. 
Aantal begeleiders school : n.v.t.  
 
 
 

Specifiek voor 4e-jaars vmbo-leerlingen 
 

 

Verdiepen en kiezen: voorlichtingsactiviteiten binnenschools 
 

 
 

14. Gastles “Ontdek bbl of bol in de houtverwerkende industrie” 
Met behulp van een kleurrijke presentatie (sheets of PowerPoint) wordt de hout- en meubelbranche op 
een leuke, leerzame manier onder de aandacht gebracht. Welke beroepen zijn in deze branche te vinden 
en wat zijn de toekomstmogelijkheden? Leerlingen krijgen tijdens de gastles inzicht in de hout- en 
meubelbranche, maar krijgen ook informatie over de beroepsbegeleidende leerweg (bol) en de 
beroepsopleidende leerweg (bbl). Wil een leerling al gelijk werken of gaat hij of zij liever nog elke dag 
naar school? Kan een leerling eventueel doorstromen naar een hogere opleiding? De SH&M-
opleidingsadviseur zal leerlingen proberen te helpen in het maken van hun keuze en al hun vragen 
beantwoorden.  
 
Deze gastles is ook te combineren met een bedrijfsbezoek. 
 
Doelgroep   : 4

e
-jaars vmbo-leerlingen  

Periode    : oktober – april 
Duur    : ca. één lesuur 
Locatie    : theorielokaal of bedrijfkantine 
Faciliteiten   : projectiescherm, beamer met PC of overhead 
Aantal leerlingen  : maximaal 25 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 
 
 
15. Gastles “Ontdek het werken en leren via de samenwerkingsverbanden” 
Met behulp van een kleurrijke presentatie (sheets of PowerPoint) geeft een SH&M- opleidingsadviseur 
antwoord op vragen waar 4

e
-jaars vmbo-leerlingen vaak mee rondlopen. Wat betekent werken en  leren 

(bbl) via een regionaal samenwerkingsverband in de hout- en meubelbranche? Waar gaat een leerling 
werken en waar naar school? Wat gaat een leerling dan leren en kan de leerling dat wel? Gaat een 
leerling gelijk geld verdienen en hoe zit dat dan met vakanties en dergelijke?  
 
Deze gastles is ook te combineren met een bedrijfsbezoek. 
 
Doelgroep   : 4

e
-jaars vmbo-leerlingen  

Periode    : oktober – april 
Duur    : ca. één les  
Locatie    : theorielokaal of bedrijfskantine 
Faciliteiten   : projectiescherm, beamer met PC of overhead 
Aantal leerlingen  : maximaal 25 
Aantal begeleiders school : minimaal 1 
 
 
16. Match leerling met leerbedrijf/ samenwerkingsverband 
Met behulp van verschillende voorlichtingsmethoden en andere indrukken kan bij een leerling voorkeur 
voor de hout- en meubelbranche ontstaan. Een opleidingsadviseur van SH&M adviseert uw leerling graag 



in hun keuze en probeert samen met het regionale samenwerkingsverband een juiste match te maken. Is 
uw leerling nog niet toe aan een werken en  leren traject (bbl)? Dan verzorgt SH&M samen met het 
regionale samenwerkingsverband een passende stageplek (bol).  
 
Doelgroep   : 4

e
-jaars vmbo-leerlingen  

Periode    : maart – april  
Duur    : n.v.t. 
Locatie    : school 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : n.v.t. 
Aantal begeleiders school : n.v.t. 
 
 

Verdiepen en kiezen: voorlichtingsactiviteiten buitenschools 
 
 

 
17. Stage 
Vmbo heeft veel te bieden. Een goede manier voor leerlingen om zich te oriënteren op een passende 
vervolgopleiding in het mbo is een stage. Onder begeleiding van een praktijkopleider loopt een leerling 
mee bij een erkend leerbedrijf. Een stage is dus een ideale manier voor een leerling om een goed beeld 
te krijgen van een bepaald beroep.  
Een opleidingsadviseur van SH&M helpt u graag om uw leerlingen met een passend bedrijf te matchen.  
 
Doelgroep   : 4

e
-jaars vmbo-leerlingen 

Periode    : september – juni 
Duur    : van één dag per week tot enkele weken 
Locatie : erkend leerbedrijf uit timmerindustrie, meubelindustrie,  

  interieurbouw, houthandel of parketbranche 
Faciliteiten   : n.v.t. 
Aantal leerlingen  : n.v.t. 
Aantal begeleiders school  : n.v.t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Overige voorlichtingsactiviteiten en middelen 
 

Oriënteren, verkennen, verdiepen en kiezen 
 
 
 
18. Jeugdmanifestaties 
SH&M staat het komende schooljaar op verschillende beurzen in Nederland.  
 

 Ontdek Hout op Studiemarkt Utrecht (Jaarbeurs) – 8, 9, 10 en 11 oktober 2008 
Bezoekers worden bij de stand van Ontdek Hout verder geholpen bij het zoeken naar een passende 
school en/ of samenwerkingsverband in hun eigen regio.  
 
Doelgroep   : 4

e
-jaars vmbo-leerlingen en 4

e
- en 5

e
-jaars havo-leerlingen 

 

 Ontdek Hout op Skills Masters (Ahoy Rotterdam) – 5, 6 en 7 maart 2009 
Het uitgangspunt op Skills Masters is doen en beleven. SH&M attendeert samen met de partijen uit de 
bouw, infra en afbouw, op de interessante studierichting „bouwen-wonen-interieur‟ binnen vmbo.  
 
Doelgroep   : basisschoolleerlingen en onderbouwleerlingen vmbo en havo 
 
 
19. Websites 
Op verschillende websites kunnen u en uw leerlingen informatie vinden, die kunnen helpen met maken 
van verschillende keuzes in het studietraject. 
 

 www.ontdekhout.nl 

 www.shm.nl 

 www.meubelopleiding.nl 

 www.roc.nl 

 www.hmcollege.nl 

 www.stagemarkt.nl 

 www.vmbo-bouwtechniek.nl 

 www.bouwenwoneninterieur.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ontdekhout.nl/
http://www.shm.nl/
http://www.meubelopleiding.nl/
http://www.roc.nl/
http://www.hmcollege.nl/
http://www.stagemarkt.nl/
http://www.vmbo-bouwtechniek.nl/
http://www.bouwenwoneninterieur.nl/


Bestelformulier voorlichtingsmateriaal  
 
SH&M heeft verschillend informatiemateriaal ontwikkeld voor leerlingen. U kunt voorlichtingsmateriaal 
bestellen om uw leerling te helpen met het maken van de verschillende keuzes in het studietraject.  
 

  Ontdek Hout krant – werken en leren in de hout- en meubelbranche 
Krant met informatie over de verschillende opleidingen en beroepen in de hout- en meubelbranche.  
 
 

 Ontdek Hout krant – werken en leren via het samenwerkingsverband 
Krant met informatie over de verschillende opleidingen die via het samenwerkingsverband kunnen 
worden gevolgd. De krant verwijst rechtstreeks naar de samenwerkingsverbanden en mbo- scholen in de 
regio.  
 
 

 Ontdek Hout A5 leaflet 
Kleine, makkelijk te verspreiden leaflet om leerlingen kennis te laten maken met de hout- en 
meubelbranche. Tevens wordt de website www.ontdekhout.nl onder de aandacht gebracht.  
 

 Ontdek Hout kwalificatiestructuur A1 poster  
Aantrekkelijke poster met bijpassende foto‟s bij de beroepsopleidingen (kwalificaties). 
 

 
 
Ik wil graag bestellen: 
О Ontdek Hout krant – werken en leren in  
 de hout- en meubelbranche   aantal:______ 
 
О Ontdek Hout krant – werken en leren via  

het samenwerkingsverband   aantal:______  regio:______________ 
 

О Ontdek Hout A5 leaflet    aantal:______ 
 
О Ontdek Hout kwalificatiestructuur A1 poster aantal:______ 
 
 
Naam school  : _______________________________________________________ 
Functie   : _______________________________________________________ 
Naam    : _______________________________________________________ 
Adres   : _______________________________________________________ 
Postcode/ woonplaats : _______________________________________________________ 
Telefoonnummer : _______________________________________________________ 
E-mail   : _______________________________________________________ 
 
Stuur het bestelformulier naar: 
Adres   : SH&M/ Ontdek Hout 

  Antwoordnummer 2406 
  3440 WB Woerden 

 
Faxnummer  : 0348 – 466 441 
E-mail   : info@ontdekhout.nl   

 
Knip dit formulier uit of maak een kopie en stuur uw bestelling naar bovenstaand adres. 
Het formulier is ook te downloaden via www.shm.nl 

 

http://www.ontdekhout.nl/

