
 

 

Beste docenten, schoolleiders en mentoren,   

 

In deze koker vind je 9 verschillende posters van mensen die trots zijn op hun 
mbo-diploma en dit graag uit willen dragen. Helaas horen we nog steeds te vaak 
termen als ‘dom’ ‘laag opgeleid’ en ‘laaggeschoold’ en merken we dat leerlingen 
balen of verdrietig zijn als ze een (v)mbo advies krijgen.  

Dit soort denken, in hoog en laag, leidt tot segregatie in de samenleving, zowel op 
sociaal, economisch en antropologisch gebied. Daarnaast blijven we op deze 
manier bijdragen aan kansenongelijkheid. 

Ik heb vorige week aan mijn studenten gevraagd wie er weleens dom is 
genoemd, omdat hij (v)mbo heeft gedaan. 80% van de vingers gingen de lucht in. 
Ik heb ook gevraagd tegen wie weleens is gezegd dat hij laag geschoold is. Bijna 
alle vingers gingen de lucht in. 

Hier willen we wat aan doen! We willen dat elke leerling of student gelooft in zijn 
of haar talenten, hier gebruik van maakt en gelooft in zichzelf. We willen dat 
leerlingen en studenten allemaal geloven dat hun toekomst kansrijk is en dat het 
hiervoor niet uitmaakt welk niveau opleiding je doet.  Elk beroep is even 
waardevol en belangrijk voor de samenleving. We kunnen niet zonder elkaar.  
 
Om dit te bereiken, hebben wij deze posters ontworpen. We hopen dat 
jullie deze op willen hangen op school en gebruik gaan maken van 
onze lesbrief om dit bespreekbaar te maken met jullie 
leerlingen/studenten. 
 
 
Het zou geweldig zijn als er een foto van gemaakt wordt en dit gedeeld 
wordt op social media met de hashtags #hoezolaagopgeleid, 
#ookikhebmijnmbodiplima en #trotsophetmbo 
 
Voor vragen, kan er contact opgenomen worden met Kirsten Cuppen 
kirstencuppen@gmail.com of 06-10738357 
 
 
Heel veel plezier en succes! 

Hartelijke groet, 

 
Wendy Dinkelberg, vormgeefster posters, docent Cibap Zwolle 
Lucelle Comvalius, leraar van het jaar vo 2019, docent Windesheim Zwolle 
Kirsten Cuppen, leraar van het jaar mbo 2021, docent ROC Tilburg 

 

mailto:kirstencuppen@gmail.com


 

 

Lesbrief voortgezet onderwijs 

Doel 

Veel mbo'ers spreken negatief over hun eigen niveau. Dat is ook niet zo vreemd 
als er zoveel vooroordelen bestaan over het mbo en de mbo student. Met deze 
opdracht gaan wij bewijzen en laten zien aan scholieren en studenten dat je met 
een mbo-diploma enorm veel kansen hebt voor je toekomst en je trots mag zijn 
dat je gebruik maakt van je vaardigheden en talenten. 
 

Korte introductie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFOextkDuCg 

 

Opdracht 

1 Welke poster spreekt je het meest aan? Waarom? 

 

 

 

 

2 Bekijk het filmpje. Waarom is deze persoon trots op het mbo en trots op zijn of 
haar opleiding? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFOextkDuCg


3 Er zijn veel vooroordelen over vmbo’ers en mbo’ers. Wat denk je dat mensen 
denken? Waarom ben jij het daar wel/niet mee eens? 

 

 

 

 

4 Zoek op internet 3 mbo scholen op die bij jou in de buurt zijn. Welke scholen 
zijn dat? 

- 

- 

- 

5 Noem van elke school 3 opleidingen die je daar kunt volgen. 

- 

- 

- 

 

6 Jij mag meehelpen met de promotie van het mbo. Dit ga je doen door middel 
van een opdracht. Deze opdracht mag je alleen doen, of in een klein groepje. 
Hiervoor kan je kiezen uit een van de onderstaande opdrachten: 

- Zoek iemand die je kent die een mbo diploma heeft. Bedenk minimaal 10 
vragen die je aan deze persoon kunt stellen over zijn of haar opleiding, het 
beroep wat hij/zij nu doet en waarom deze persoon het mbo een goede 
opleiding vindt. Verwerk de antwoorden van het interview in een verslag. 
Bedenk er een pakkende titel bij en zet die er boven. 

- Zoek iemand die je kent die een mbo diploma heeft. Maak een foto van 
deze persoon en vraag wat hij/zij zo goed vond aan het mbo.  
Maak van deze foto en deze quote een eigen poster ter promotie van het 
mbo. Je mag dezelfde titel gebruiken (Hoezo Laag opgeleid?!), of zelf een 
nieuwe titel bedenken. Ook de opzet en de kleuren mag je zelf bepalen. 
Je kunt hiervoor Word, of Canva gebruiken. 

- Zoek iemand die je kent die een mbo diploma heeft. Bedenk minimaal 5 
vragen die je kunt stellen. Maak van dit interview een vlog. Begin de vlog 
met het voorstellen van jullie zelf en leg daarbij uit wie je gaat interviewen 
en waarom. Stel daarna je vragen aan de persoon die jullie uit hebben 
gekozen en sluit gezamenlijk af. De vlog duurt 4 – 10 minuten. 

- Schrijf een adviesbrief aan de overheid. Schrijf in deze brief wat er moet 
veranderen aan het imago van het mbo, waarom en hoe ze dit het beste 
kunnen doen. Omschrijf hierin wat de voordelen zijn van het mbo. Gebruik 
hiervoor artikelen op internet.  



 

Als je het leuk vindt dat jouw verslag, poster, vlog of brief wordt gedeeld, mail 
deze dan naar kirstencuppen@gmail.com  

Wil je nog verder mee denken, zien of jouw inzending gedeeld wordt, of op de 
hoogte blijven, volg dan https://www.instagram.com/juf_kirsten_cuppen/ of 
https://www.linkedin.com/in/kirsten-cuppen-61b92022  

         

Heel veel plezier en succes! 

Hartelijke groet, 

 
Wendy Dinkelberg, vormgeefster posters, docent Cibap Zwolle 
Lucelle Comvalius, leraar van het jaar vo 2019, docent Windesheim Zwolle 
Kirsten Cuppen, leraar van het jaar mbo 2021, docent ROC Tilburg 

 

 

 

  

mailto:kirstencuppen@gmail.com
https://www.instagram.com/juf_kirsten_cuppen/
https://www.linkedin.com/in/kirsten-cuppen-61b92022


 

 

Lesbrief mbo 

Doel 

Veel mbo'ers spreken negatief over hun eigen niveau. Dat is ook niet zo vreemd 
als er zoveel vooroordelen bestaan over het mbo en de mbo student. Met deze 
opdracht gaan wij bewijzen en laten zien aan scholieren en studenten dat je met 
een mbo-diploma enorm veel kansen hebt voor je toekomst en je trots mag zijn 
dat je gebruik maakt van je vaardigheden en talenten. 

Korte introductie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFOextkDuCg 

 

Opdracht 

1 Welke poster spreekt je het meest aan? Waarom? 

 

 

 

 

2 Bekijk het filmpje. Waarom is deze persoon trots op het mbo en trots op zijn of 
haar opleiding? 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFOextkDuCg


 3 Er zijn veel vooroordelen over vmbo’ers en mbo’ers. Wat denk je dat mensen 
denken? Waarom ben jij het daar wel/niet mee eens? 

 

 

 

 

4 Lees dit artikel: https://www.ad.nl/werk/grote-steden-willen-af-van-term-
laagopgeleid~a3ecae82/  

Wat vind jij van de term laag opgeleid? 

 

Hoe zouden ze het beter kunnen noemen en waarom? 

 

 

 

 

5 Jij mag meehelpen met de promotie van het mbo. Dit ga je doen door middel 
van een opdracht. Deze opdracht mag je alleen doen, of in een klein groepje. 
Hiervoor kan je kiezen uit een van de onderstaande opdrachten: 

- Zoek iemand die je kent die een mbo diploma heeft. Bedenk minimaal 10 
vragen die je aan deze persoon kunt stellen over zijn of haar opleiding, het 
beroep wat hij/zij nu doet en waarom deze persoon het mbo een goede 
opleiding vindt. Verwerk de antwoorden van het interview in een verslag. 
Bedenk er een pakkende titel bij en zet die er boven. 

- Zoek iemand die je kent die een mbo diploma heeft. Maak een foto van 
deze persoon en vraag wat hij/zij zo goed vond aan het mbo.  
Maak van deze foto en deze quote een eigen poster ter promotie van het 
mbo. Je mag dezelfde titel gebruiken (Hoezo Laag opgeleid?!), of zelf een 
nieuwe titel bedenken. Ook de opzet en de kleuren mag je zelf bepalen. 
Je kunt hiervoor Word, of Canva gebruiken. 

- Zoek iemand die je kent die een mbo diploma heeft. Bedenk minimaal 5 
vragen die je kunt stellen. Maak van dit interview een vlog. Begin de vlog 
met het voorstellen van jullie zelf en leg daarbij uit wie je gaat interviewen 
en waarom. Stel daarna je vragen aan de persoon die jullie uit hebben 
gekozen en sluit gezamenlijk af. De vlog duurt 4 – 10 minuten. 

- Schrijf een adviesbrief aan de overheid. Schrijf in deze brief wat er moet 
veranderen aan het imago van het mbo, waarom en hoe ze dit het beste 
kunnen doen. Omschrijf hierin wat de voordelen zijn van het mbo. Gebruik 
hiervoor artikelen op internet.  
 

https://www.ad.nl/werk/grote-steden-willen-af-van-term-laagopgeleid~a3ecae82/
https://www.ad.nl/werk/grote-steden-willen-af-van-term-laagopgeleid~a3ecae82/


Als je het leuk vindt dat jouw verslag, poster, vlog of brief wordt gedeeld, mail 
deze dan naar kirstencuppen@gmail.com  

Wil je nog verder mee denken, zien of jouw inzending gedeeld wordt, of op de 
hoogte blijven, volg dan https://www.instagram.com/juf_kirsten_cuppen/ of 
https://www.linkedin.com/in/kirsten-cuppen-61b92022  

 

Heel veel plezier en succes! 

Hartelijke groet, 

 
Wendy Dinkelberg, vormgeefster posters, docent Cibap Zwolle 
Lucelle Comvalius, leraar van het jaar vo 2019, docent Windesheim Zwolle 
Kirsten Cuppen, leraar van het jaar mbo 2021, docent ROC Tilburg 
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