
 

Buddyproject 

Investeren jullie mee in 

onze toekomst?! 

VMBO Maastricht 

Bemelerweg 1 

6226 NE Maastricht 

 

Telefoonnr.: 043-3526868 

E-mailadres: 

vmbo@lvomaastricht.nl 

INTERESSE? 

Interesse om deel te nemen aan ons 

buddyproject? 

 

 

 

 

De kick-off bijeenkomst van het  
buddyproject vindt plaats op  
woensdag 22 juni 2022 
van 15.00—17.00 uur. 
 
Aanmelden kan via deze link:  
https://www.vmbomaastricht.nl/vmbo-
doet/buddyproject-vmbo-maastricht 

 
 
Locatie:  
VMBO Maastricht 
Restaurant De Bonnefooi 
Bemelerweg 1 
6226 NE Maastricht 
 
 
Meer info: p.stuit@stichtinglvo.nl 

https://www.vmbomaastricht.nl/vmbo-doet/buddyproject-vmbo-maastricht
https://www.vmbomaastricht.nl/vmbo-doet/buddyproject-vmbo-maastricht


BUDDYPROJECT 

Als school willen we de leerlingen graag 

voorbereiden op het maken van een juiste 

keuze voor hun vervolg opleiding. Jullie  

kunnen daar, als ondernemer, een rol in 

spelen! 

INVESTEREN JULLIE MEE  

IN HUN TOEKOMST?! 

Door oog te hebben voor elke individuele 

leerling, de relatie aan te gaan en door 

vertrouwen te geven zullen jongeren bloeien 

in hun ontwikkeling en helpen jullie ze met 

het ontdekken van hun eigen talenten. 

 

MIDDEL 

Als iemand met werkervaring, dat kan 

elke functie zijn, kunnen jullie het 

gesprek aangaan met de leerling over 

zowel schoolse, als niet-schoolse zaken 

en een band opbouwen met deze 

leerling. Wellicht wordt hierdoor een 

mooie samenwerking voor de toekomst 

gestart! Als ondersteuning voor de 

gesprekken met de leerling ontvangt 

iedere buddy van ons suggesties voor 

het voeren van deze 1e gesprekken! 

KOPPELlNG BUDDY- LEERLING 

We organiseren  een kick-off 

bijeenkomst, met een hapje en een 

drankje.  

  

Tot slot organiseren we een 

“matchmiddag” en koppelen dan een 

leerling aan jullie. 

 

 

 

 

 

DOELGROEP 

Een buddy wordt gekoppeld aan één 

leerling, een 2e-/3e-jaars leerling en blijft 

buddy tot aan ‘t examen. Een bijkomend 

voordeel is dat de buddy het eigen 

vakgebied onder de aandacht kan brengen, 

wat zou kunnen leiden tot een eventuele 

werkrelatie. 

DOEL 

De buddy kan een bijdrage leveren aan het 

ontdekken van de talenten van een leerling 

en het maken van de juiste keuzes voor de 

vervolgopleiding. 

CONTACTMOMENTEN 

De frequentie van het contact met de 

leerling wordt door jullie zelf bepaald. We 

kunnen ons voorstellen dat dit gemiddeld 

een paar uurtjes per maand is. 

 

 


