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‘Onze directeur is op de LTS begonnen. Laat je dus niet ontmoedigen’

Ruim tweehonderd kinderen uit
groep 8 van alle basisscholen uit
Son en Breugel deden mee aan
de eerste Roefeldag in Son en
Breugel. Ze kregen de kans om bij
verschillende bedrijven, organisaties en ondernemers achter de
voordeur te kijken. En voor veel
leerlingen ging er een wereld
voor hen open. Wat doet nou een
opticien? Wat is Prodrive Technologies voor een bedrijf? Waar haalt
de Wereldwinkel haar producten
vandaan? Hoe gaat een opname
bij Omroep Brabant? Veel vragen
werden beantwoord. En de ondernemers, bedrijven en instellingen
konden de jonge jeugd warm
maken voor hun bedrijf of beroep.
door Ineke van Uden

Het wemelde van de kinderen rond
de kiosk op vorige week dinsdag. Van
alle kanten uit het dorp kwamen dik
tweehonderd leerlingen op de fiets om
mee te doen aan de roefeldag. Nadat
wethouder John Frenken de kinderen
welkom had geheten en Paul Dekkers
en Ramon Everard van de LEVgroep
hadden verteld hoe de roefeldag in zijn
werk ging, gingen kinderen in groepjes
van zes leerlingen, met begeleidende
ouder, op pad naar twee verschillende
bedrijven om daar te gaan snuffelen.
Voor de kinderen was het een verrassing waar ze naar toe zouden gaan. Ter
plekke, bij de kiosk, werd een envelop
aan de groep overhandigd.
Een groep leerlingen van De Bloktempel kreeg een envelop dat ze zich om
9.30 uur bij Digison konden melden.
Ze moesten een half uurtje overbruggen en vulden zelf een extra roefelmoment in: “Hoe smaakt het ontbijtje bij
de Hema?”

Stoerderij van Arjan Swinkels.

kunnen maken voor dit mooie beroep.”
De Wereldwinkel ontving een groep
leerlingen die een quiz in de winkel aangeboden kregen. Hubertine Koenraad
ziet dit roefelmoment als kans om kin-

voorwaarden voor de kinderen ineens
een stuk concreter. En aantrekkelijk!
Een paar leerlingen zien het wel zitten
om bij dit bedrijf later aan de slag te
gaan. Eentje vraagt zich af of ze wel
slim genoeg is om bij Prodrive Technologies te kunnen werken. Sil Michels

Sander Cooijmans: ‘Ik hoop dat ik
iemand enthousiast heb kunnen maken
voor dit mooie beroep’.
deren educatief iets bij te brengen over
de doelstelling van de Wereldwinkel.
Makelaar Chris van Roon legde de leerlingen uit wat zijn vak inhoudt en zette
de kinderen aan het werk. Zij mochten
zijn kantoor opmeten, iets wat je als
makelaar ook doet als je een huis in de
verkoop zet.
Maar de kinderen bleven niet alleen in
het dorp bij de plaatselijke ondernemers. Ook grote bedrijven op Ekkers-

vertelt: “Onze directeur is ook ooit op
de LTS begonnen en is nu directeur.
Laat je dus niet ontmoedigen.” En met
deze wijze woorden werd de presentatie afgesloten en gingen de leerlingen
weer richting school.
De roefelmiddag werd door iedere
school op een andere manier ingevuld.
Groep 8 leerkracht Ruurd Bouman
van Basisschool De Krommen Hoek
liet de kinderen in groepjes elkaar ver-

Evert Thielen van de Gertruda Hoeve.

Sander Cooijmans van Cooijmans
Optiek ontving een groep nieuwsgierige leerlingen en vertelde enthousiast
over zijn vak als opticien: “Een vak
waar leerlingen niet zo snel aan denken
bij een beroepskeuze. Maar wij zijn niet
zomaar een brillenwinkel. Mijn vak als
opticien is een ambacht. Van oogmeting tot glazen slijpen en van brillen op
juiste maat maken tot het aanleren hoe
je lenzen gebruikt.” De kinderen luisterden aandachtig. Er was genoeg te
zien en te doen.
Bart mocht zijn oog laten meten. Gelukkig, de diagnose was dat hij een
gezond oog had. Sander Cooijmans:
“Ik laat graag aan kinderen zien wat
een opticien doet. Er zijn veel te weinig
studenten die de opleiding tot opticien
kiezen, met straks een dreigend tekort
aan opticiens.
Ik hoop dat ik door het meedoen aan
de roefeldag iemand enthousiast heb

rijt deden mee. Prodrive Technologies
zette ook haar deuren open. Een bedrijf waar voornamelijk mensen werken die werktuigbouwkunde, electrotechniek of iets in de software hebben
gestudeerd.
Sil Michels gaf de leerlingen een rondleiding waarbij veel verteld werd, maar
zeker ook veel te zien was. Robots
doen daar veelal het werk. Ook al
klinkt het prijzig dat een robot miljoenen kost, uiteindelijk is het goedkoper
om een robot het werk te laten doen.
Toch werken bij Prodrive Technologies naast de robots ook nog ongeveer 800 mensen. Sil Michels vertelt
enthousiast de kinderen: “Ook de arbeidsvoorwaarden zijn erg goed.”
Je ziet dat de kinderen geen idee hebben wat arbeidsvoorwaarden betekent.
Maar als Sil Michels uitlegt: “Iedere
medewerker krijgt een iphone als hij bij
ons komt werken” worden de arbeids-

200 leerlingen verzamelen zich bij de kiosk, vertrekpunt van de roefeldag.

ling vertelde dat ze bij Auto Centrum
Raaijmakers verstoppertje mochten
spelen en gewoon in auto’s mochten
gaan zitten.
Over één ding waren de kinderen het
wel eens: De roefeldag was een groot
succes en moet volgend jaar zeker
weer georganiseerd worden. Drie tips
vanuit groep 8 van De Krommen
Hoek voor de LEVgroep die de roefeldag organiseerde en de bedrijven
die meededen: “Bedrijven moeten niet
te lang vertellen, dan wordt het een
beetje saai. Je moet vooral dingen kunnen zien en doen. Het zou fijn zijn als
je zelf mag beslissen waar je naar toe
gaat. En de derde tip is dat de roefeldag best een hele dag mag duren en je
meer bedrijven kunt bezoeken.”
Paul Dekkers van de LEVgroep
neemt deze drie tips van De Krommen Hoek ter harte en zal bij alle
scholen en bedrijven nog om een
evaluatie vragen: “Een roefeldag moet

Rhenus, logistiek en transport.

tellen waar ze in de ochtend waren
geweest en wat hun ervaringen waren.
Jade vertelde haar bevindingen van het
bezoek aan Rhenus. Een logistiek en
transportbedrijf waar het haar vooral
opgevallen was dat er ontzettend veel
machines in het magazijn stonden.
Koens bezoek aan van Hoorn pianocentrum heeft hem opgeleverd dat hij
nu weet dat piano’s erg duur kunnen
zijn en dat piano spelen niet makkelijk
is.
Hille legt de klas enthousiast uit dat een
bezoekje aan Omroep Brabant erg
leuk was, maar dat iedereen ook wel
een beetje stress heeft omdat de uitzending op tijd in de lucht moet zijn.
Je moet dus wel tegen die hectiek kunnen.
Milan weet vanaf nu dat de Gertruda
Hoeve vroeger een boerderij was en
nu een restaurant. Menig kind was wel
een beetje jaloers toen een medeleer-

niet alleen leuk zijn, het moet de leerlingen iets extra’s opgeleverd hebben.
Dat gaan we samen evalueren. Ik heb
met verbazing gekeken en gehoord
hoe creatief alle ondernemers, bedrijven en organisaties zijn geweest om de
leerlingen van groep 8 op een - veelal
interactieve manier - te vertellen wat

er bij hen gebeurt. Ieder op zijn eigen
manier. Van de dorpsarcheoloog die
met botjes de kinderen zijn passie overbrengt tot de directeur van Tegema die
zelf de rondleiding verzorgde in zijn
bedrijf. Een uur is kort, maar de kinderen hebben even kunnen snuffelen in
een bedrijf of organisatie. En dat is de
bedoeling van een roefeldag.”

De deelnemende
bedrijven
Alligator Plastics BV
Archipel Berkenstaete
Autocentrum Raaijmakers
Brandweer/Beheer Openbare Ruimte
Gemeente
Cooijmans Optiek
De Donjon		
De Letterspecialist
De Stoerderij		
Dejavu Galerie		
Digison		
Dinkelberg & Kuipers Accountants en
Adviseurs
Ekelhoff Hoortoestellen
Gertruda Hoeve		
GL Plastics		
Hoefsmederij Jill		
Hotel La Sonnerie
Knaapen Beheer en Onderhoud bv
Omroep Brabant		
Paardenhouderij van Osch
Prodrive Technologies
Rhenus Contract Logistics
Schoenmakerij Albert Boudewijns
Sol Makelaardij		
Sonse Metaal en Schroot Recycling
Taxibedrijf Werotax
Tegema		
Unica Schutte ICT
Van den UdenhoutVolkwagen Partner
Van Hoorn piano’s vleugels
Van Roon Makelaardij en Taxaties
Vrijetijds Archeoloog
Wereldwinkel Son en Breugel
Woning Stichting ‘thuis
Zuidzorg/CMD		

Sil Michels van Prodrive Technologies met de kinderen. (foto: Inge van Rooij)

