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Volg het roefelen!
Like ons op Facebook of
volg ons via Twitter.

Sticng Rofen
Roefelen is een methodiek die al
bijna 25 jaar in Nederland bestaat.
Van 1993-2009 als onderdeel van Jantje
Beton en vanaf 2011 worden lokale Roefelcomités ondersteund en begeleid door de
Stichting Roefelen en het Landelijke
Steunpunt Roefelen.
Stichting Roefelen zet zich al jaren in
om aan de reeks van essentiële keuzes die
kinderen tegenwoordig al op jonge leeftijd
moeten maken (middelbare school,
proﬁel, vervolgopleiding) een hele
belangrijke eerste schakel toe te voegen.
Namelijk welk beroep vinden de kinderen
eigenlijk leuk? Want pas als je weet wat
je leuk vindt, kun je goed gefundeerde
keuzes maken.
De wens van Stichting Roefelen is dat ‘alle
kinderen minimaal één keer in hun leven
kunnen roefelen’ en hier zetten wij ons
met honderden lokale vrijwilligers,
welzijnswerkers, leraren en bedrijven,
met allerlei leuke projecten, zoals de
Roefeldag, actief voor in.

Rofen is leuk
Kinderen vinden roefelen geweldig!
Naast het plezier dat zij er aan beleven,
oriënteren zij zich spelenderwijs op de
wereld om hen heen. Roefelen helpt
kinderen trots te zijn op hun studierichting. Want je hoeft echt geen
bolleboos te zijn om juist dát beroep te
bereiken, dat jij zo leuk vindt en dat je
door het roefelen hebt ontdekt.

Wordnbokje
Roefelen:
snuffelen, ontdekken, op een actieve
manier kennis maken met iets nieuws
(Vlaams)
Roefeldag:
een dag waarop kinderen actief meedoen
in de wereld van volwassenen en kennis
maken met beroepen, (vrijwilligers-)
werkzaamheden, activiteiten en hobby’s.
Roefelplaatsen:
bedrijven die meedoen aan de Roefeldag.
Roefelaars:
kinderen die roefelen.

Stichting Roefelen wordt gesteund door:

In 2014 is door duizenden
kinderen geroefeld bij
honderden bedrijven in
tientallen gemeenten.

Vrindn van het rofen
Draagt u het roefelen een warm hart toe?
Steun ons dan en word ‘Vriend van het
Roefelen’. Al vanaf een bedrag van € 50,nemen wij u van harte op in onze vriendenkring. Of wilt u liever een Roefeldag
adopteren of sponsoren? Geweldig!
Met uw steun kunnen wij nog meer
kinderen in Nederland laten roefelen en
laten kennismaken met beroepen en
hobby’s.

Sticng Rofen

ROEFELEN IN NEDERLAND
Roefelen staat voor snuffelen aan,
ontdekken van en kennis maken met
iets nieuws. Kinderen van 7-14 jaar
oriënteren zich tijdens een Roefeldag
op de wereld van volwassenen door
een kijkje te nemen achter de schermen
bij allerlei bedrijven, winkels en
organisaties. Maar... roefelen is méér
dan kijken alleen. Het betekent ook
actief een handje meehelpen om te
ervaren hoe het werkt.
Door te roefelen leren kinderen allerlei
verschillende beroepen in hun eigen
buurt kennen. Dit bevordert maatschappelijke betrokkenheid en actief

burgerschap en het bereidt de
kinderen op een speelse manier voor
op hun latere proﬁel-, studie- en
beroepskeuze.
Stichting Roefelen zet zich al jaren in
om kinderen in Nederland te laten
roefelen en werkt hierbij actief samen
met lokale vrijwilligers, gemeenten,
welzijnswerk en scholen. In deze
speciale Roefelkrant vertellen wij u
graag meer over het roefelen en de
kansen voor u.
Roefelt u mee?

mer info n wetjes:

www.rofen.nl

Rofen is tis!

Ale kidrn
wiln rofen!

www.roefelen.nl

BESTE ROEFELKRANTLEZER,
Wist u als kind al wat u later wilde
worden? Ik wilde stewardess worden.
Dat was het enige beroep dat ik, door
het werk van mijn vader, goed kende.
Als kind mocht ik een keertje ‘roefelen’ in het vliegtuig en dat maakte een
onuitwisbare indruk. Stel je dezelfde
vraag nu aan een kind, dan willen ze
misschien brandweerman worden of juf,
‘iets doen met computers’ of ‘hetzelfde
als jij doet’. Ook het wereldje van onze
kinderen is nog maar klein.
Door te roefelen leren kinderen al
op jonge leeftijd allerlei leuke beroepen
kennen en dat is heel belangrijk. Het geeft
ze een brede kijk op hun eigen buurt en
de wereld om hen heen én het geeft ze
extra handvatten bij hun latere proﬁel- en

studiekeuze. Want als je weet welke leuke
beroepen er zijn, kun je goed gefundeerde
keuzes maken voor de toekomst. En dat
wens ik alle kinderen toe.
Stichting Roefelen heeft als droom dat
alle kinderen in Nederland ooit, al is

het maar één keer in hun leven, kunnen
roefelen. Helpt u ons mee deze droom te
realiseren?
Karin Eikelenboom
Directeur Stichting Roefelen

HOE ZIET EN ROEFELDAG ERUIT?
Een Roefeldag wordt georganiseerd door een groep
enthousiaste vrijwilligers, welzijnswerkers of bijvoorbeeld
door een school. Zij benaderen bedrijven, instellingen,
winkels en verenigingen in hun gemeente om aan het
roefelen mee te doen. Hoe groot een Roefeldag is en op
welke dag deze wordt georganiseerd (zaterdag, doordeweeks of onder schooltijd) kan per gemeente verschillen.
Kinderen kunnen met kleine groepjes (3, 4 of 5 kinderen)
meedoen aan een Roefeldag. Zij melden zich aan via een
centrale website (bijvoorbeeld www.roefeldag-oirschot.nl)
of via hun school. In sommige gemeenten kunnen de
kinderen kiezen voor een vaste route; in andere gemeenten
kunnen ze hun voorkeuren voor bepaalde bedrijven aangeven. Voor ieder groepje kinderen wordt dan een eigen
rooster gemaakt.

WAROM DOEN BEDRIJVEN ME?
Bedrijven doen graag mee aan een Roefeldag omdat het
een mooi maatschappelijk project is voor kinderen. En het
is lokaal. Roefelen is voor de eigen kinderen, in de eigen
gemeente, bij de eigen bedrijven. Door het roefelen
ontstaat er meer sociale cohesie in de gemeente.
Mede daarom wordt roefelen door zoveel bedrijven
omarmt, alsook door wethouders en burgemeesters.

Doe me n
ga ok rofen!

PROFIEL KIEZEN? ERST PROFIEL ROEFELEN
Kinderen moeten op het voortgezet onderwijs al op jonge
leeftijd hun proﬁel of studierichting kiezen. Een keuze die
heel bepalend is voor het beroep dat ze later gaan doen.
Maar dan moeten ze wel eerst weten welke beroepen er
allemaal zijn.
Er zijn heel veel leuke beroepen, op alle onderwijsniveaus.
En dit zijn er veel meer dan een tiener uit zijn of haar directe
omgeving kent. Maar wat als je niet weet welk beroep je
leuk vindt en bij welk proﬁel welk beroep hoort? Dan is
kiezen heel lastig en is een foute keuze snel gemaakt.

Met het project Proﬁel Roefelen kunnen kinderen van groep
7 of 8 gedurende het jaar kennis maken met allerlei
verschillende beroepen. Deze beroepen sluiten aan bij de
proﬁelen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen
scholen de beschikking krijgen over verdiepende informatie,
waardoor de groep 8-ers optimaal voorbereid naar een
school voor vervolgonderwijs gaan, een bewustere proﬁelkeuze kunnen maken en een gelukkige werkzame toekomst
tegemoet kunnen zien.

Misschien is Proﬁel Roefelen ook wel iets voor uw
gemeente of school? Wij vertellen u graag wat de
mogelijkheden zijn.

In de meeste gemeenten regelen de kinderen zelf een
volwassen begeleider (moeder of vader) en soms worden
deze vrijwilligers centraal geregeld, bijvoorbeeld via school.
Tijdens een Roefeldag bezoeken de groepjes 2, 3 of 4
bedrijven. Meestal gaan ze hier op de ﬁets naartoe. Tijdens
hun bezoek aan de roefelplaatsen leren de kinderen van
alles over dit bedrijf en over de verschillende beroepen en
mogen ze actief meehelpen en meedoen.
De keuze voor het aantal kinderen dat mee kan doen aan de
Roefeldag is vrij voor ieder lokaal comité, alsmede de keuze
voor de leeftijden en het aantal bedrijven. Zo kan het ook
gebeuren dat een Roefeldag wordt georganiseerd door en
voor een enkele school. Iedere Roefeldag wordt zo een
unieke dag, maar wel een met de landelijke uitstraling en
ondersteuning van Stichting Roefelen.

Proﬁelinformatie op papier alleen is dan niet voldoende.
Ervaren hoe het werkt wel en een combinatie van beide
helemaal!

ORGANISER EN EIGEN ROEFELDAG
Bent u helemaal enthousiast geworden over het roefelen?
En wilt u voor de kinderen in uw eigen dorp, stad of
gemeente of voor uw school ook een Roefeldag organiseren?
Wij helpen daar graag bij.
Stichting Roefelen ondersteunt nieuwe roefelcomités met
raad en daad om een eigen Roefeldag op touw te zetten.
Het eerste jaar helpen wij met een eigen website, met het
benaderen van bedrijven, met de inschrijving van de kinderen, met een eigen Roefelkrant en nog veel meer. We trainen
vrijwilligers en geven tips en adviezen voor lokale fondsenwerving, zodat het nieuwe comité zo snel mogelijk volledig
zelfstandig en hopelijk voor nog vele jaren een eigen
Roefeldag kan organiseren.
Lijkt het u leuk een Roefeldag te organiseren? Neem
dan gerust contact met ons op.

JOIN DE ROEFELCLUB
Elke woensdag- of donderdagmiddag* op bezoek bij een
ander bedrijf en een kijkje nemen achter de schermen?
Lekkere chocolademousse maken, achter de kassa helpen,
een band leren plakken of bij de brandweer helpen? Dat
wil ieder kind wel! Een Roefelclub maakt het mogelijk en
spelenderwijs leren de kinderen ook nog eens van alles over
allerlei verschillende beroepen en hun eigen buurt.

Lijkt het u leuk om in uw gemeente of met uw school
een eigen Roefelclub op te richten? Wij vertellen
u graag meer over de mogelijkheden in een
persoonlijk gesprek.
* vrij in te vullen

