
 
Ervaren is geloven 
Veel van de instroomactiviteiten die door 
Bouwend Nederland en aanverwante 
organisaties worden gedaan hebben als doel 
leerlingen direct in contact te brengen met 
werknemers in de branche. Jongeren die de 
dagelijkse praktijk  in de Bouw en  Infra echt 
meemaken en ervaren, zien  sneller in dat er 
meer raakvlakken bestaan tussen hun 
interesses en de sector dan zij vooraf  dachten. 
Het aanspreken  van jongeren is echter heel 
anders dan het aanspreken van volwassenen. 
Ook het geven van presentaties en het spreken 
voor een klas is niet voor  iedereen dagelijkse 
kost. Hoe blijft een presentatie leuk en 
levendig? Hoe  blijf je jongeren boeien? Hoe  
ontstaat er interactie met de klas? Om u daarbij 
te ondersteunen staan in deze handleiding een 
aantal tips. 
 

ALGEMEEN 
 
Blijf uzelf 
Authenticiteit  spreekt  jongeren aan.  Vertel  
daarom persoonlijke verhalen vanuit uw eigen 
ervaring en doe u  niet anders voor  dan u bent. 
Probeer  bijvoorbeeld niet geforceerd 
‘jongerentaal’ te gebruiken. Voor woorden  als 
‘vet’ en ‘cool’ uit de mond van volwassenen   
zijn jongeren echt allergisch! Blijf tijdens uw  
verhaal dicht bij uzelf. 

 
Let  op  taalgebruik 
Kijk uit voor vakjargon en afkortingen. Termen  
die voor u misschien vanzelfsprekend zijn, 
zeggen jongeren vaak niets. Zeker  bij de 
doelgroep VMBO’ers is het belangrijk  te 
beseffen dat onbekende woorden al snel te 
ingewikkeld zijn. 
 
Generaliseer niet 
De ene jongere is de andere niet. Wees u 
bewust van (uw eigen) vooroordelen en 
benader iedere jongere vanuit een positieve 
insteek. Probeer de persoonlijke interesses of 
talenten van jongeren te achterhalen en stem 
uw verhaal daarop af. 

 
GASTLESSEN 

 
Manage uw eigen verwachtingen 
Ga  ervan uit dat niet alle jongeren zitten te 
wachten op uw verhaal. Dit voorkomt 
teleurstelling en zorgt voor een positievere  
houding bij uzelf, wat ook weer een positieve 
uitwerking heeft op de jongeren. 
Onverschilligheid is vaak slechts een houding. 
Deze tips helpen om hier doorheen te prikken. 
 
Maak contact 
Neem, zeker aan het begin van een gastles, de 
tijd om contact te maken met de groep. 
Bijvoorbeeld door het stellen van vragen of 

GASTLESSEN EN EXCURSIES 
‘Hoe pak ik dat aan?’ 
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door iets te vertellen over uzelf. Waar was  u 
mee  bezig toen u zo oud was?  Welke keuzes 
heeft u zelf gemaakt?  Pas op voor: ‘vroeger 
was alles beter’. Benadruk vooral de 
overeenkomsten met  de belevingswereld van 
de jongeren van nu. 
 
Inlevingsvermogen is essentieel 
Denk niet alleen vanuit uzelf, maar ook vanuit 
de doelgroep. Dat geldt zowel voor het gebruik 
van vakjargon als voor het overbrengen van uw 
passie. Uw passie hoeft niet per definitie ook 
de passie van de jongeren te zijn. Heb hier 
begrip voor en zoek naar invalshoeken die hen 
wel  aanspreken. 
 
Zorg  voor variatie in uw verhaal 
Vanuit zelfkennis bent u in staat om uw eigen 
verhaal onder de loep te nemen. Belicht 
meerdere aspecten, vertel verschillende 
verhalen, geef voorbeelden waardoor u 
jongeren met verschillende motivaties  
aanspreekt en dus meer jongeren in de groep 
enthousiasmeert. Hoe  vaker u een gastles 
geeft, hoe gemakkelijker het wordt om te 
variëren in voorbeelden en in te spelen op de 
leerlingen. 
 
Oppervlakkig beeld 
Jongeren hebben een oppervlakkig beeld van 
beroepen en vakgebieden. Ga niet 
vanzelfsprekend uit van voorkennis. Maak  uw 
verhaal daarom concreet en persoonlijk. Dus  
niet: ‘het is hier heel gezellig’, maar: ‘eens in de 
maand is er een borrel en we hebben een 
zaalvoetbalcompetitie.’ Geef ook concrete 
praktijkvoorbeelden en schets duidelijke 
problemen die voor komen tijdens het werk. 
Bijvoorbeeld: wat doet u als materialen te 
vroeg worden geleverd waar nog geen 
opslagruimte voor is? Kortom, vermijd 
abstracte verhalen. Door producten,  foto’s en 
ander tastbaar materiaal te laten zien, wordt 
uw verhaal concreter en komt het beter over. 
 
Kwaliteit 
Zorg voor veel beeld in verhouding tot tekst. 
Jongeren zijn gewend aan kwalitatief 
hoogwaardig beeld. Kies dus voor goede, 
aansprekende en gevarieerde beelden zoals 
foto’s of filmpjes die een kijkje geven in het 
dagelijks leven van uzelf en uw collega’s.  

MAAR NU DE PRAKTIJK 
Een voorbeeld gastles 

 
Tonen film (maximaal 10 minuten) 
Om de aandacht te vangen en om de gastles in 
te leiden, kan het laten zien van een film goed 
werken. Uiteraard moet de film aansluiten bij 
het kennisniveau van de leerlingen en niet te 
lang duren. Een lengte van 5 minuten is ruim 
voldoende; het gaat om het proeven van sfeer 
en om het tonen van innovaties. Gebruik 
hiervoor bijvoorbeeld de films die u vindt op de 
instroomwebsite. 
 
Vertel over uzelf (circa 5 minuten) 
Geen glossy folder of snelle bedrijfsfilm kan op 
tegen een ontmoeting met iemand die 
gepassioneerd over zijn eigen werk vertelt. 
Scholieren oriënteren zich op hun eigen 
toekomst en laten zich hierbij graag inspireren. 
Maak uw verhaal daarom persoonlijk.  Begin 
met kort te vertellen wat uw functie is binnen 
het bedrijf, hoe u daar gekomen bent en wat 
uw verwachtingen waren. het verloop van uw 
gastles handig om te weten. Daarna kunt u 
feitelijke informatie over uw bedrijf aan bod 
laten komen. 
 
Vertel over uw bedrijf en de sector Bouw en 
Infra (circa 15 minuten) 
Begin uw verhaal door jongeren vragen te 
stellen. Waaraan denken zij bij uw bedrijf, wat 
zijn hun spontane associaties? Wat weten zij al 
van de sector Bouw  en Infra? Dit  is voor het 
verloop van uw gastles handig om te weten. 
Daarna kunt u feitelijke informatie over uw 
bedrijf aan bod laten komen. 
 

 Vertel over het aantal mensen dat er 
werkt, welk soort beroepen er zijn en 
welke opleidingen daarvoor nodig zijn. 
Misschien zijn er opleidingsmogelijkheden 
binnen uw bedrijf? 
 

 Vertel over uw dagelijkse werkzaamheden. 
Waarom is het leuk om bij dit bedrijf te 
werken? Leg uit hoe een proces van een 
klein of juist groot project verloopt binnen 
de organisatie, wat de rol is van 
kaderfunctionarissen en waarin die 
verschilt van de uitvoerende beroepen. 
 



 Behandel ook het carrièreperspectief, 
zowel binnen uw bedrijf als in de gehele 
sector. Geef aan wat de maatschappelijke 
relevantie van uw bedrijf is, hoeveel u en 
uw collega’s ongeveer verdienen en wat 
het minimum en  maximum salarisniveau 
is. En, heel belangrijk: spreek over de Bouw 
en Infra als sector met mogelijkheden voor 
iedereen, dus zowel voor jongens als 
meisjes. Nederland (en ook de rest van de 
wereld) is nooit af! 

 
Let op 
De gastles is niet bedoeld als promotie van uw 
bedrijf, wél  van de bedrijfstak Bouw en Infra 
en de onbekende functies en beroepen daarin.  
 
Zijn er vragen? (circa 15 minuten) 
Neem voldoende tijd voor het beantwoorden 
van vragen. Bedenk echter zelf vooraf enkele 
vragen voor het geval de klas stilvalt. 
 
Vragen die de leerlingen kunnen stellen: 

 Wat is de gemiddelde leeftijd van de 
mensen die hier werken? 

 Hoe ziet een normale werkdag eruit? 

 Van hoe laat tot hoe laat werkt u 
ongeveer? 

 Wanneer zijn er pauzes en hoelang duren 
deze? 

 Welke  opleiding heeft u gedaan? 

 Ik doe VMBO-t. Welke opleiding heb ik  
nodig om bij uw bedrijf te komen werken? 

 Wat zijn de mogelijkheden om te groeien in 
het bedrijf? Zijn er bijvoorbeeld ook 
cursussen? 

 Wat is het leukste aan uw beroep? En wat 
het minst leuke? 

 Is uw werk gevaarlijk? 

 Wat wilde u vroeger eigenlijk worden? 

 Hoe  is de beloning in dit bedrijf? 

 Krijgt iedereen een auto van de zaak? 
 
Afsluiting (5 minuten) 
Aan het einde van uw gastles kunt u als 
herinnering uiteraard wel bedrijfsinformatie in 
de vorm van folders of brochures achterlaten. 
Bijvoorbeeld voor gebruik in een schoolverslag 
of -project. 
 
Tip: 

50 minuten voor de vuist weg praten is erg 
veel. Bedenk enkele onderwerpen of projecten 
die jongeren aanspreken. Kunt u het verhaal 
afwisselen met een kort filmpje, een oefening 
of een anekdote? Wellicht kunt u nóg een leuke 
medewerker meenemen. 
 
Heeft u niet de beschikking over aansprekend 
beeldmateriaal? Kijk dan eens op de website 
van Fundeon of in de beeldenbank van 
tecniektalent.nu. Hier is gratis beeldmateriaal 
beschikbaar. 
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EXCURSIES 

Welkom-gevoel 
Zorg voor een positieve sfeer. Jongeren 
moeten het gevoel hebben dat ze welkom  zijn 
en dat u het oprecht leuk vindt om ze te 
ontvangen. Maak ook tijdens een excursie  
contact door de jongeren vragen te stellen. 
Vraag bijvoorbeeld hoe zij denken dat uw 
werkdag eruitziet. Op die manier peilt u 
meteen hun kennisniveau. Hier kunt u 
vervolgens uw verhaal op afstemmen. 
 
Zelf doen 
Laat de leerlingen zoveel mogelijk zien, horen, 
ruiken en aanraken. Jongeren zijn bovendien 
dol op iets extra’s. Het is stimulerend als zij zelf 
iets mogen maken, doen of meenemen als 
aandenken. Wat jongeren beleven onthouden 
ze het beste. 
 
Variatie 
Laat de verscheidenheid van uw bedrijf zien. 
Bezoek verschillende afdelingen en laat de 
leerlingen kennismaken met collega’s met  
verschillende beroepen. Zorg ervoor dat ook 
uw collega’s zich bewust zijn van hun 
taalgebruik: geen vakjargon en ingewikkelde 
woorden. 
 
Aansprekende rolmodellen 
De ‘people factor’ is belangrijk; jongeren willen 
zich graag kunnen identificeren met  mensen 

die bij een bedrijf werken. Breng ze daarom in 
contact met werknemers die gemakkelijk 
relateren aan de belevingswereld van 
jongeren. Zij kunnen als ‘ambassadeurs’ laten 
zien hoe leuk het is om te werken in de Bouw 
en Infra. Het gaat daarbij niet zozeer om de 
leeftijd als wel om het vermogen zich te 
kunnen inleven in de belevingswereld van 
jongeren. 
 

MAAR NU DE PRAKTIJK 
Voorbeeld draaiboek van een excursie 

 
Ontvangst (circa 10 minuten) 
Het gaat er bij een excursie om leerlingen 
bekend te maken met beroepen binnen de 
Bouw en Infra. Let daarom bij de organisatie 
van uw excursie op de doelgroep en op het 
opleidingsniveau van uw doelgroep. Voor 
VMBO-kader, -tl leerlingen en leerlingen van 
HVO en WVO is het het leukst om kennis te 
maken met de kaderberoepen binnen de Bouw 
en Infra. Ontvang de leerlingen daarom in een 
ruimte die een ‘kader uitstraling’ heeft. Denk 
aan de directiekamer, de directiekeet, het 
bedrijfsrestaurant of een vergaderruimte. Voor 
BBL-leerlingen is ontvangst in een werkplaats 
misschien meer geschikt.  
 
In dit voorbeeld draaiboek gaan we uit van een 
excursie om kennis te maken met de 
kaderberoepen. 
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Korte inleiding (circa 15 minuten) 
Geef in een korte inleiding informatie over de 
ontvangende organisatie. Wat voor bedrijf is 
het? Hoeveel mensen werken er? Wat is uw 
functie? Vertel over de maatschappelijke 
relevantie van het bedrijf en dat Nederland (en 
ook de rest van de wereld) nooit af is. En, heel 
belangrijk: spreek over de Bouw  en Infra als 
sector met mogelijkheden voor zowel jongens 
als meisjes. 
 
Verder kunt u vertellen over de opleidings-
mogelijkheden en het carrièreperspectief, 
zowel binnen uw bedrijf als in de gehele sector. 
U kunt aanstippen wat verschillende 
beroepsbeoefenaars binnen uw organisatie 
ongeveer verdienen. Behandel bijvoorbeeld 
kort het minimum en maximum salarisniveau 
per kaderfunctie uit de UTA-cao. 
 
Uitleg over bedrijf en sector (circa 30 minuten) 

Daarna komt het feitelijke doel van de excursie 
aan bod: laten zien hoe de organisatie 
functioneert. Vertel hoe een proces van een 
klein of juist groot project verloopt, wat de rol 
is van kaderfunctionaris-sen en hoe die 
verschilt van de uitvoerende beroepen. U kunt 
bijvoorbeeld uitleggen hoe het hele proces 
vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering 
gaat en de verschillende rollen die de 
beroepsbeoefenaars daarin spelen. Concrete 
voorbeelden daarbij zijn:  

 Hoe zijn inspraakprocedures verwerkt in 
een bouwproces?  

 Welke milieuaspecten komen kijken bij de 
voorbereiding?  

 Wat is grondonderzoek en waartoe dient 
dit? 

 Is een architect ook degene die de schetsen 
uitwerkt tot constructie-tekeningen of 
doet iemand anders dit?  

 Wordt alles digitaal verwerkt of is er nog 
sprake van handmatig reken- en 
tekenwerk? Hoe zitten de logistieke 
processen voor aanvoer van materialen en 
werknemers in elkaar?  

Kortom, u maakt in dit geval de achterkant van 
de bouw, die onzichtbaar is voor de omgeving 
maar onmisbaar voor het eindresultaat, 
zichtbaar. 
 

Rondleiding (circa 1 uur) 
Na of tijdens de presentatie van uw organisatie 
is een fysieke ontmoeting met 
beroepsbeoefenaars in de praktijk onderdeel 
van het programma. Neem de leerlingen 
bijvoorbeeld mee naar het bedrijfsbureau of de 
tekenkamer. 
 
Het verdient de voorkeur om de uitleg over het 
bedrijf en de sector tijdens de rondleiding te 
geven, zodat uw verhaal wordt ondersteund 
door voorbeelden en de leerlingen alles zelf 
kunnen bekijken en ervaren. 
 
Afsluiting (10 minuten) 
Na afloop van de rondleiding kunt u de 
leerlingen de gelegenheid geven om 
resterende vragen te stellen. 
 
Let op 
Een excursie is bedoeld als promotie van de 
sector Bouw en Infra in het algemeen. 
Afhankelijk van het opleidingsniveau van de 
leerlingen kunt u hen bekend maken met de 
bekende én de onbekende functies en beroepen 
in de sector.  
 
Uiteraard kan na afloop van de excursie 
bedrijfsinformatie in de vorm van folders of 
brochures aan de leerlingen worden 
meegegeven. Zij kunnen dit bijvoorbeeld 
gebruiken voor een schoolverslag of -project. 
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