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Koos Saarloos (MBO Utrecht) was onze 
gastheer en opende de Startbijeenkomst.

Allereerst gaf hij Pauline Krauss (manager studie 
en loopbaancentrum ROCMN) de gelegenheid ons 
welkom te heten op deze locatie. 

Vervolgens lichtte Koos kort de resultaten van 
overstapjaar 2017 toe.



In onderstaande tabel zijn de resultaten van dit overstapjaar 
ten opzichte van vorige schooljaren weergegeven.



Hierna stelde Koos ons voor aan Doris Gottlieb,
de facilitator van vandaag. Zij gaven samen een
toelichting over het programma en de werkwijze
van deze bijeenkomst.

Er zijn meerdere onderwerpen, waarover men in
gesprek kon gaan. Hierbij gold de wet van de twee
voeten: wanneer je merkte dat je in een sessie was
waar je niks kon leren en/of niets aan kon
bijdragen, dan was je aan jezelf verplicht om je
twee voeten te gebruiken en naar een plaats te
lopen waar het wel zinvol was om te zijn.



Opbrengst gespreksonderwerp:
“Hoe kunnen we de werkwijze omtrent het DDD beter stroomlijnen, zodat het 
DDD beter gevuld wordt door leerlingen en gebruikt wordt door het MBO?”

Alle mentoren moeten leerlingen 
erover informeren dat afwijzen op 
inhoud van het DDD niet mag.

Mentoren/decanen moet meer 
geïnformeerd worden over de rol van 
ouders bij het invullen van het DDD.

Een school geeft als good practice 
mee dat hun mentoren gezamenlijk 
met de leerling in de les het DDD 
invult.

We zijn er trots op dat een goed 
ingevuld DDD een mooi beeld van de 
leerling met een sterkte/zwakte 
analyse geeft.

Bekijk hier een informatieve film over 
het DDD gemaakt door RMC-regio 
Rijnmond.

http://www.sterkvo.nl/doc/vombo/nieuws/Introductiefilm DDD Rijnmond.mp4


Opbrengst gespreksonderwerp:
“Hoe kunnen we de Warme Overdracht beter laten functioneren?”

We zijn trots op de inzet 
en betrokkenheid van alle 
partijen, die ook de 
mogelijkheden tot 
maatwerk bieden.

Concrete afspraken 
opstellen en 
communiceren: wat is een 
vroeg stadium en wie legt 
het eerste contact?

De ontwikkeling van het 
loopbaan CV in een 
samenwerking tussen VO 
en MBO werd met veel 
enthousiasme ontvangen.



Opbrengst gespreksonderwerp:
“Hoe kunnen we de samenhang van de Oriëntatie-activiteiten vergroten?”

Wens: drie of vier Oriëntatiedagen, 
vastgesteld in de agenda’s van het VO 
en MBO.

Behouden van het ruime aanbod 
Oriëntatieworkshops. Meer aanbod op 
niveau 2 is wenselijk.

Mogelijkheid uitzoeken voor brede 
Oriëntatiedagen, waarbij ook eerste-
en tweedejaars welkom zijn. 

Wens: gluren bij de buren. De 
verschillen in uitvoering van de 
workshops zijn groot. Afdelingen van 
verschillende MBO’s kunnen bij elkaar 
ideeën opdoen.



Wij hopen dat De Overstap komend schooljaar 
minstens zo succesvol wordt!

Met vriendelijke groet,
Projectteam De Overstap

Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet. 
We nemen alle input op de gespreksrondes 
en de evaluaties wij mee in onze overleggen.


