
Uitnodiging “Koekel(o)eren, kijk je wijzer” 
 
  
  
  
  

  
Geachte heer/mevrouw, 
  
Ruim 125 Berkellandse en Achterhoekse bedrijven maken het gezamenlijk mogelijk dat ca. 500 
eerste- en tweedejaars leerlingen van het Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs (VMBO) 
een middagdeel in de praktijk kunnen Koekel(o)eren. 
  
Wat is Koekel(o)eren? 
Leerlingen Koekel(o)eren één dagdeel bij een bedrijf of instelling, met als doel informatie op te 
halen over de daar voorkomende beroepen. De bedrijven zijn op de hoogte van hun komst en 
hebben het bezoek voorbereid. Het Koekel(o)eren duurt minimaal een uur, afhankelijk van het 
type bedrijf of instelling. Het bezoek krijgt op school een vervolg met het maken van werkstukken, 
posters, filmpjes en/of presentaties, waarmee de overige leerlingen geïnformeerd worden. 
  
Waarom Koekel(o)eren? 
Uit onderzoek is gebleken dat het op jonge leeftijd in aanraking laten komen met de verschillende 
beroepen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van leerlingen. Loopbaanoriëntatie en 
begeleiding dragen bij aan een goede voorbereiding op een vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. 
  
Om die reden zijn AOC Oost, het Staring College, het Assink lyceum, MaxX Onderwijs en diverse 
ondernemersplatformen uit de gemeente Berkelland en omgeving het samenwerkingsproject 
Koekel(o)eren gestart. Koekel(o)eren levert geen stagiaires, maar leerlingen die komen kijken 
welke beroepen er in het bedrijfsleven voor komen. 
  
Wanneer vindt Koekel(o)eren plaats? 
Op donderdagmiddag 10 november 2016 gaan de leerlingen van leerjaar 2 Koekel(o)eren en op 
donderdagmiddag 6 april 2017 de leerlingen van leerjaar 1. 
  
Hoe kan uw bedrijf zich aanmelden? 
Wilt u ook een steentje bijdragen aan de opleiding van de werknemers van de toekomst? Meld u 
dan vóór zaterdag 23 september a.s. aan via deze link. 
Mocht u zich al hebben aangemeld, dan hoeft u geen verdere actie te ondernemen. 
  
Meer informatie kunt u vinden op onze website. De leerlingen kijken uit naar uw aanmelding! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ton te Koppele, 
Namens de Werkgroep Koekel(o)eren 
  
Website:   www.koekeloeren.net 
E-mail:     contact@koekeloeren.net 
  

 


