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De baas over je toekomst

De Rotterdamse
leerroutekaart
ROTTERDAM – Weet jij al naar
welke middelbare school je
wilt? En weet jij wat je wilt worden? De gemeente Rotterdam
heeft samen met leerlingen, leraren en ouders de Rotterdamse leerroutekaart ontwikkeld.
Op de Rotterdamse leerroutekaart kun je je eigen leerroute
uitstippelen. Je route start op
de basisschool en gaat richting
een baan. Tekst: Suzanne Huig

'Deze kaart laat je nadenken
over wat je leuk vindt, waar
je goed in bent en welk werk
het best bij je past.'
Wethouder Hugo de Jonge: ‘Als je straks volwassen bent, wil
je een baan hebben waar je blij van wordt. Dat begint bij het
maken van een bewuste keus voor een vervolgopleiding. Er zijn
heel veel mogelijkheden. Deze kaart laat je nadenken over wat
je leuk vindt, waar je goed in bent en welk werk het best bij je
past. Je kunt met behulp van de kaart zien welke leerroutes er
zijn. Vul hem in en praat erover met je leraar en ouders. Zij kunnen je helpen om een opleiding te kiezen die bij jouw toekomst
past en genoeg kansen biedt op een baan. Ik wil graag het
verschil maken in het leven van kinderen. Ik ben daarom leraar
geworden. Daarna ben ik wethouder onderwijs geworden.’

Wethouder Hugo de Jonge. Foto: Marc Nolte

FEIJENOORD – Waar ben je goed in? Wat voor
soort werk past bij je? En welke diploma’s heb
je daarvoor nodig? Leerlingen uit groep 8 van de
Nelson Mandelaschool locatie Joubert testten de
leerroutekaart op 19 september. Tekst: Suzanne Huig
‘Iedereen moet een groot gedeelte van zijn leven werken. Ik vind het belangrijk dat ik dan iets doe dat ik leuk
vind. Deze kaart laat zien welke mogelijkheden er zijn’,
zegt Abderrahmane (11).
Altijd een route
Kadir (12): ‘Je opleiding en baan bepalen je toekomst.
Ik vind het daarom heel belangrijk om na te denken
over wat ik wil worden. Ik zie op deze kaart welke
niveaus er zijn en hoe ik op een ander niveau kan komen.’ Baris (11): ‘Het maakt niet uit welk schooladvies
je krijgt. Als je een opleiding graag wilt doen, is er altijd
een route om op die opleiding te komen.’

STELLING

De leerlingen stippelen hun route uit op de leerroutekaart. Foto's: Suzanne Huig
Mijn droom uit laten komen
‘Het is mijn droom om juf te worden. Ik zie op deze
kaart hoe mijn droom uit kan komen. Mijn schooladvies is vmbo. Ik moet na de middelbare school
mbo-3 en mbo-4 doen. Daarna kan ik naar het hbo
om juf te worden. Het maakt mij niet uit hoe lang ik
erover doe, als het maar lukt’, zegt Irem (11).

Mensen helpen
‘Ik wil graag dokter worden, want ik vind het leuk om
mensen te helpen, Ik moet na de basisschool eerst
mijn vwo-diploma halen. Daarna kan ik naar de universiteit’, zegt Nilay (11). Nisrine (11): ‘Ik help graag
kinderen, maar ik weet nog niet wat ik wil worden. Ik ga
daar over nadenken als ik op de middelbare school zit.’

Het is belangrijk om aan het eind van de basisschool na te
denken over wat voor soort werk je later wilt gaan doen.
Justin (11): ‘Ik ben het
met de stelling eens.
Je kunt je toekomst
verprutsen als je er niet
goed over nadenkt. Je
moet voor ieder beroep
een andere opleiding
volgen. Als je de verkeerde opleiding volgt,
kun je misschien niet
worden wat je wilt. Ik
wil astronaut worden.
Ik moet daarvoor eerst
mijn vwo-diploma halen.’ Foto's: Suzanne Huig

Gautam (10): ‘Ik vind
het belangrijk om te
weten wat ik moet doen
om mijn droom uit te
laten komen. Het is mijn
droom om militair te
worden. Ik vind het een
stoer beroep en ik houd
van wapens. Ik moet
goed mijn best doen,
zodat ik naar de havo of
het vwo kan. Na de middelbare school kan ik
dan naar de Algemene
Militaire Opleiding.’

Enya (11): ‘Ik moet misschien wel 40 jaar werken. Ik vind het belangrijk dat ik dan iets leuks
doe. Ik wil graag in het
ziekenhuis werken, omdat ik het leuk vind om
mensen te helpen. Mijn
schooladvies is havo/
vwo. Na de middelbare
school kan ik bijvoorbeeld de hbo-opleiding
verpleegkunde of de
universitaire opleiding
geneeskunde doen.’

