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1. INLEIDING 
VMBO On Stage heeft (weer) een langere doorlooptijd gehad dan gebruikelijk. Dit i.v.m. het zo ver mogelijk 
opschuiven van onze activiteiten, om deze met zo min mogelijk corona-beperkingen te kunnen uitvoeren. Acht 
regio’s waren in staat het besluitmoment uit te stellen waardoor de Beroepenfeesten zonder enige restrictie plaats 
konden vinden. Acht regio’s kozen eind 2021 voor Digimatch. De Doe Dagen vonden in alle regio’s plaats zonder 
(corona)beperkingen.  
 
Eerdere (tussentijdse) voortgangsberichten ontvingen onze partners in december 2021, en in januari en februari 
2022. Daarna was er nog enkele malen contact via whatsapp, Teams  en/of telefonisch. De situatie rondom corona 
was eind 2021/begin 2022 nog steeds onvoorspelbaar, waardoor wij onze partners vaker informeerde dan 
gebruikelijk.  
 
Onze landelijke partners 2021-2022:  
Wij zijn dankbaar voor de financiële steun van onze partners, dit droeg bij aan de continuïteit van VMBO On Stage, 
en daarmee aan toekomstperspectief en toekomstdromen van jongeren.  
Fonds 21   > 1e hoofdbegunstiger 
VSBfonds   > 2e hoofdbegunstiger 
OOMT    > landelijk partner, tevens sponsor van de On Stage leerling Paspoorten 
OOM    > landelijk partner   
STL    > landelijk partner 
 
Van alle jongeren, ondervinden (v)mbo jongeren het meeste effect van de economische (en maatschappelijke) 
conditie van de samenleving. Het is om die, en vele andere redenen, en in ons aller belang, om deze cirkel te 
doorbreken, en blijvend (anticyclisch) te investeren in toekomstdromen van jongeren.  
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2. STICHTING BACKSTAGE 
Ter bevordering van de verdere ontwikkeling en uitrol van het concept VMBO On Stage, en ten behoeve van ‘good 
governance’ en borging van landelijk beschikbaar gestelde middelen voor de realisatie van het project VMBO On 
Stage, is op 14 mei 2012 Stichting Backstage opgericht. In dit beleidsplan zijn missie, visie, verantwoording en 
voornemens van Stichting Backstage, ten behoeve van de realisatie en doorontwikkeling van het project VMBO On 
Stage, vastgelegd. 
 
De kracht van het project VMBO On Stage 
§ De beleving en het plezier van de jongeren én de volwassenen het letterlijk samen ‘vieren’ van de toekomst bij 

het Beroepenfeest. 
§ het bouwen, binden en behouden van een groot, trouw en kansrijk (beroeps)netwerk voor jongeren 
§ het besef van volwassenen dat dit ‘hun’ jongeren zijn, uit hun directe omgeving, en dat hun toekomstdromen 

een taak en zaak van ons allemaal. 
§ Met jaarlijks duizenden warme, langjarige, persoonlijke en duurzame contacten onderscheidt het project zich 

van andere projecten.  
 
3. DOELSTELLING VAN DE STICHTING 
Stichting Backstage heeft als doel jongeren, afkomstig van het VMBO, te ondersteunen bij toekomstdromen, keuzes 
voor hun (levens)loopbaan, en het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het instrument hiertoe is het 
project VMBO On Stage. De Stichting voedt VMBO On Stage met raad en daad, is gesprekspartner voor de landelijke 
partners, activeert haar eigen netwerk waar nodig en denkt mee over visie, missie, (door)ontwikkeling en groei. 
Stichting Backstage beoogt niet het maken van winst.  
 
4. BESTUUR VAN DE STICHTING 
Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk bestuur van 3 personen: 1 voorzitter, 1 secretaris/penningmeester, 1 lid. 
Geen van de bestuursleden beschikt over een meerderheidsstem. Het bestuur komt ca. 4 keer per jaar bijeen en zo 
nodig vaker. De bestuursleden ontvangen geen (onkosten)vergoeding, beloning of vacatiegeld. 
 
5. MISSIE, VISIE EN WAARDEN  
Doelgroep  
VMBO On Stage is voor jongeren van 12 - 17 jaar, afkomstig van alle niveaus in het reguliere VMBO. In een aantal 
van onze regio’s nemen ook jongeren deel afkomstig van ISK onderwijs, taalcentra, PRO of VSO. 
 
Missie 
Stichting Backstage bewerkstelligt, via het project ‘VMBO On Stage, dat jongeren van het vmbo gelijke(re) kansen 
krijgen, door 
• het geven van ondersteuning en perspectief bij toekomstdromen voor hun (levens)loopbaan 
• het vergroten van eigenwaarde, zelfvertrouwen 
• het faciliteren en een persoonlijk, lokaal helpend (beroeps)netwerk en rolmodellen 
 
Er zijn grote verschillen tussen jongeren m.b.t. factoren die hun (levens)loopbaan in positieve zin kunnen 
beïnvloeden. Dit gaat o.a. om kansen, netwerk, rolmodellen en eigenwaarde. Veel jongeren van het VMBO 
ontberen ook nog eens het gevoel ‘ertoe te doen’, in onze maatschappij wordt havo en liever vwo, gezien als 
‘beter’.  De basisschooldirecteur feliciteert uitbundig met het vwo-advies voor het ene kind, en deelt op licht 
verontschuldigende toon het vmbo-advies voor het andere kind mee. Er wordt nog te veel neergekeken op het 
VMBO, en dat heeft zijn weerslag op het gevoel van ‘ertoe doen’ voor deze jongeren. Dat maakt dat zij met 3-0 
achterstand in het leven beginnen, met vaak de meeste tegenwind en de minste bagage.  
 
Visie 
De meerderheid van de 12-jarigen is afkomstig van het (v)mbo, en zij vormen het grootste deel van de toekomstige 
beroepsbevolking. Het vmbo is funderend onderwijs en nergens is de diversiteit zo groot wat betreft niveau, 
afkomst, talent, vaardigheden en sociaal economische achtergrond. Een mini-maatschappij, en een afspiegeling van 
de ‘grote’ maatschappij. Zij verdienen een optimistischere boodschap dan ‘niet goed genoeg, laag of minder’ te zijn. 
Door het vergroten van kansen, toekomstperspectief en motivatie kan de armoedecirkel doorbroken worden, en 
voortijdig uitval voorkomen. Want wie iets heeft om naar uit te kijken, krijgt zin in de toekomst! Vroegtijdig 
investeren in de toekomst van deze jongeren, mislukervaringen voorkomen (dus preventie ipv reparatie), is 
effectiever, positiever, (mentaal) gezonder, beter, efficiënter, leuker, duurzamer en goedkoper.  
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Waarden 
• Alles geldt voor iedereen, en iedereen doet ertoe  
• Denken over de toekomst mag een feest zijn, niet ontmoedigen maar aanmoedigen 
 
Uitgangspunten: laat jongeren … 
• trots zijn op ‘wie je bent’, kansen krijgen door ‘wie je kent’ 
• toekomstdromen delen en toekomstperspectief zien en ervaren 
• kansen vergroten door toegang tot een ‘gelijk’ en persoonlijk (beroeps) netwerk en rolmodellen 
• leren over belang en opbrengst van netwerk, netwerkbewustzijn en netwerkgedrag 
• vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen van jongeren 
• inclusie laten zien en voelen, en van papier naar ‘voorleven’ brengen 
• samenleving mobiliseren, maatschappelijke impact genereren 
• ontmoetingen mogelijk maken tussen mensen en jongeren die elkaar anders niet snel zouden ‘zien’ 
• vanuit optimistisch, positief en (mentaal) gezond perspectief hulp krijgen zonder ‘hulpverleningsbenadering’ 

 
Vindplaats 
Er wordt intensief samengewerkt met het onderwijs, ondernemers en het bedrijfsleven, en sociaal-
maatschappelijke organisaties en instellingen. De scholen zijn voor de ‘vindplaats’ voor de doelgroep, daarom wordt 
er niet wijkgericht maar schoolgericht gewerkt. Toegang via de scholen geeft een groot bereik, medewerking van 
leraren maakt de jongeren succesvoller, en hun ouders zijn via school en leraar vaak makkelijker te bereiken. Op die 
manier is er geen afhankelijkheid en/of beïnvloeding van sociale infrastructuur of straatcultuur, en kan er op 
‘neutraal terrein’ contact gemaakt, en behouden worden.  
 
6. FINANCIËLE ZAKEN 
De ontvangen bijdragen zijn volledig ter beschikking gesteld aan de deelnemende regio’s. De stichting beoogt niet 
het opbouwen van financiële reserves, vermogen of het maken van winst. Stichting Backstage heeft een boekjaar dat 
loopt van 1 juli t/m 30 juni waarmee wordt aangesloten op het ‘On Stage’ jaar dat aansluit op een schooljaar. De 
jaarrekening 21-22 is gepubliceerd op de website. De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de lokale 
realisatie van VMBO On Stage ligt volledig bij de deelnemende regio. In alle regio’s was er vertrouwen van lokale 
fondsen en sponsors met toezeggingen om hun bijdrage gestand te doen, ook als wij Digimatch in zouden moeten 
zetten. Met betrekking tot de mix-financiering, de balans tussen de verschillende ‘eigenaren’ van de lokale projecten, 
kunnen we vaststellen dat die bij verreweg de meeste projecten in verhouding was. Bij de gerealiseerde VMBO On 
Stage projecten zijn de middelen die beschikbaar zijn gesteld, conform afspraak besteed en zowel inhoudelijk als 
financieel goed gemanaged. Er is ca 30% van de financiering opgebracht door landelijke fondsen, de overige financiële 
middelen zijn lokaal bijeengebracht door vele betrokken partijen en deelnemers. 
De financiële dekking is globaal 25% landelijk (via Stichting Backstage) en 75% lokaal (waarbij de verdeling 33% 
overheid, 33% onderwijs, 33% bedrijfsleven en lokale fondsen en sponsors wordt nagestreefd). 
 
7. LANDELIJKE PARTNERS 21-22 VAN WAARUIT STICHTING BACKSTAGE HAAR MIDDELEN ONTVANGT 
Onze begunstigers waren in 21-22 Fonds 21 en VSB fonds. Branchepartners en sponsors waren OOM, Innovam OOMT, 
Sectorinstituut Transport en Logistiek. Voor de werving van fondsen en sponsoring, richt Stichting Backstage zich op 
maatschappelijke fondsen, sectorfondsen, brancheorganisaties en bedrijven (MVO). In alle regio’s was er vertrouwen 
van lokale en landelijke fondsen en sponsors met toezeggingen om hun bijdrage gestand te doen, ook als wij 
Digimatch in zouden moeten zetten. Dat gaf de ruimte om te handelen en door te zetten.  
 
8. BORGING EN VERANTWOORDING 
Met deelnemende regio’s is een subsidieovereenkomst afgesloten waarin de voorwaarden voor het verstrekken van 
de financiële bijdrage zijn verwoord. Belangrijkste voorwaarde is dat het project VMBO On Stage volledig conform 
het daarvoor ter beschikking gestelde Draaiboek en formats wordt uitgevoerd. Daarnaast dient de deelnemende 
regio een sluitende werkbegroting in te dienen, die de basis vormt voor bevoorschotting. Na afloop van het project 
wordt door de deelnemende regio’s een financiële verantwoording ingediend. Ten behoeve van de verantwoording 
aan de landelijke partners wordt door de accountant een bestedingsverklaring opgesteld. Stichting Backstage heeft 
geen medewerkers in dienst. De administratieve begeleiding van de subsidieovereenkomsten, de werkbegrotingen, 
de financiële verantwoording en de accountantscontrole worden uitbesteed. Hiervoor wordt een beperkte 
vergoeding tegen een maatschappelijk tarief verstrekt die wordt gedekt door een opslag op de bijdragen voor de 
lokale realisaties en vergoed door de landelijke fondsen.  
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9. ACTIVITEITEN 
Het project VMBO On Stage heeft in haar 15-jarig bestaan een goede naam en reputatie opgebouwd. Er is veel kennis en 
ervaring opgedaan, en er zijn concrete resultaten. Het verwerven van ‘sociaal kapitaal’ (netwerk) is geen onderwijskerntaak 
en zelden een onderwerp van gesprek aan de eettafel thuis. Toch is juist dit van groot belang voor deze jongeren. Daarom 
bouwt VMBO On Stage aan een duurzaam netwerk rond deze kinderen. Ca 35% van de eerste lichtingen On Stage leerlingen 
hield helpende en positieve contacten over voor hun (levens)loopbaan. Zij hadden een (nieuwe) gesprekspartner voor hun 
toekomst, toegang tot een nieuw netwerk, kregen vakantiewerk en stages, zo blijkt uit feedback, steekproeven en enquêtes. 
Zij werken nu als twintigers bij de ondernemers die zij bij On Stage ontmoet hebben op hun 14e. De gunfactor is groot. Dát 
is het verschil tussen een duurzaam netwerk en speeddaten of flitsstages. Deze oud-leerlingen nemen nu deel aan de 
Beroepenfeesten als ‘volwassen’ deelnemer en zij delen hun ervaringen en toekomstdromen met de jongeren van nu. Dat 
maakt de cirkel rond. De verbinding is, precies zoals beoogd, langjarig gelegd. Bij elk Beroepenfeest worden de leerlingen 
letterlijk op de rode loper ontvangen, met een erehaag en applaus van lokale beroepsbeoefenaren, ondernemers en 
matchmakers. Hier vinden de persoonlijke ontmoetingen plaats en worden er gesprekken gevoerd over toekomstdromen. 
De jongeren worden uitgenodigd voor een vervolgbezoek: Werkbezoek op de Doe Dagen en gaan zij een hele of halve dag 
meelopen en in (verdiepend) gesprek met hun eigen contactpersoon. De jongeren worden hierna gestimuleerd en gecoacht 
om deze contacten te behouden voor de toekomst: relatiebeheer en netwerkonderhoud. Het Beroepenfeest en de Doe Dag 
zijn de meest zichtbare onderdelen van het project, daarnaast zijn er gedurende het hele (school)jaar belangrijke 
voorbereidende en reflecterende activiteiten en trainingen voor alle betrokkenen. Er wordt gewerkt volgens het vaste On 
Stage concept. Hierin zitten o.a. informatiebijeenkomsten voor ouders, mentoren en het bedrijfsleven. Bij de 
leerlingtraining Junior Networking wordt o.a. kennis gemaakt met sociale, maatschappelijke en zakelijke verkeersregels. Er 
zijn handleidingen en lesmateriaal voor de jongeren en de mentoren. In de periode na het Beroepenfeest wordt er ingezet 
op reflectie en ‘leren van en na On Stage’, en op behoud en onderhoud van het nieuwe netwerk. 
 
10. VERLOOP SCHOOLJAAR 2021-2022 
We begonnen met wederom de hoop dat we ons gebruikelijke concept met Beroepenfeesten en fysieke Doe Dagen 
weer konden realiseren. Tegelijkertijd was er genoeg realiteitszin om een tweesporenbeleid te volgen en rekening te 
houden met de inzet van Digimatch, ons digitaal (coronaproof) alternatief voor het Beroepenfeest en de andere 
activiteiten. In december 2021 hakten in acht regio’s de scholen de knoop door en kozen voor Digimatch om reden 
van zekerheid en duidelijkheid. De andere acht regio’s wilden zo graag een echt Beroepenfeest dat zij alternatieve 
data inroosterden. Zij hadden er vertrouwen in dat, door uitstel verder richting het voorjaar, fysieke Beroepenfeesten 
mogelijk zouden zijn. Beide sporen (Digimatch, en fysiek Beroepenfeest) resulteerden in fantastische Doe Dagen 
waarin de jongeren op pad konden in de buitenwereld, op de werkvloer en in het bedrijf. Zij konden hun 
toekomstdromen delen met beroepsbeoefenaren, ondernemers en instellingen uit hun directe omgeving. Er waren 
persoonlijke ontmoetingen en er kon toch gebouwd worden aan het nieuwe (beroeps)netwerk. De voortgang, bereik 
en impact van VMBO On Stage werden gewaarborgd. Hierna wordt meer ingegaan op de verschillende onderdelen 
en activiteiten die, ondanks corona, samen hebben geleid tot een succesvol VMBO On Stage jaar. 
 
Bij een aantal onderdelen was duidelijk merkbaar dat de jongeren meer zaken vanuit huis zonder hulp moesten 
doen. In normale tijden, ondervangen projectleider, mentoren, beroepsbeoefenaren of vrijwilligers van On Stage 
het ontbreken van een helpend thuisfront. Zonder persoonlijke ontmoeting bij het Beroepenfeest is deze drempel 
hoger en waren deze hulplijnen nu veel minder beschikbaar. Dat maakte veel  kinderen extra kwetsbaar. De 
deelnemers waren hier tevoren attent op gemaakt en er was geduld en begrip voor. Ouders bleven betrokken 
worden door de projectleider met oa nieuwsbrieven via de scholen, oproep tot deelname en met uitleg over 
onderdelen van het project die hun kind thuis moest voorbereiden. Niet alle ouders waren hiertoe in staat, maar er 
lijkt thuis wel meer gedeeld en besproken over On Stage dan normaliter het geval is. Dat is winst. De projectleiders 
hielden op allerlei manieren zoveel mogelijk contact met de deelnemers (beroepsbeoefenaren en mentoren), en 
hadden veelvuldig rechtstreeks contact met de jongeren. Aan alle deelnemers werd extra ondersteuning geboden 
in verschillende vormen. De informatiebijeenkomsten, briefings en trainingen voor beroepsbeoefenaren en 
mentoren konden niet fysiek plaatsvinden. Daarvoor in de plaats werden online alternatieven bedacht. Ook werd er 
door de projectleiders filmpjes opgenomen, soms met burgemeester of wethouder, die in bepaalde fases van het 
project verspreid en getoond werden. Er bleek veel waardering uit de enquêtes voor het doorgaan van VMBO On 
Stage, en voor de creativiteit en flexibiliteit waarmee er werd meebogen met de omstandigheden. Er ontstond een 
grote saamhorigheid doordat iedereen moest roeien met de riemen die er waren, en na elke persconferentie moest 
een ieder heroriënteren. De gemeenschappelijke deler was dat er gezamenlijk inspanning werd om de jongeren nog 
zoveel mogelijk te bieden. En dat is gelukt. 
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11. OVERZICHT REGIO’S 21-22 
 

Regio’s Data 
Beroepenfeesten 

Planning  
Digimatch 

Doe Dag(en) Bijzonderheden 

DIGIMATCH 
ZW Friesland - Digimatch uitgevoerd in 

november 2020 
November 2021 Succesvol afgerond 

Westland - Digimatch mrt/april 21 19 mei 2022 Succesvol afgerond 

Houten - Digimatch mrt/april 22 29 maart 2022 Succesvol afgerond 

Betuwe - Digimatch februari 22 24 maart 2022 Succesvol afgerond 

Heerhugowaard  - Digimatch febr/mrt 22 24, 29 en 31 mrt 22 Succesvol afgerond 

Almere  Digimatch februari 22 13 april 22 Succesvol afgerond 

Delft  Digimatch februari 22 24 maart 22 Succesvol afgerond 

Veen en Amstelland  Digimatch mrt/apr 22 2 juni 22 Succesvol afgerond 

BEROEPENFEESTEN  
Zuid-Friesland  17 maart 22  29 maart 22 Succesvol afgerond 

Meierijstad 5 april 22  14 april 22 Succesvol afgerond 

Regio Woerden  7 april 22  21 april 22 Succesvol afgerond 

Roosendaal   12 april 22   11 mei 22 Succesvol afgerond 

Land van Cuijk Maasduinen 10 mei 22  24 en 25 mei 22 Succesvol afgerond 
Hoogeveen 12 mei 22  24 en 25 mei 22 Succesvol afgerond 
Het Gooi 17 mei 22  2 juni 22 Succesvol afgerond 
Zoetermeer  2 juni 22   22 en 23 juni  Succesvol afgerond. 
     

Nieuwe regio’s bevestigd voor schooljaar 22-23  
Regio Assen 
Regio Nijmegen 

Belangstellenden voor schooljaar 23-24 
Amsterdam, IJmuiden/Velsen, Den Haag, Dordrecht, Lelystad, Kennemerland, Den Bosch, Dronten, Waalwijk, Zeeland, Zaandam, 
Katwijk.  
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12.  DIGIMATCH 
We waren goed voorbereid op de keuzes die gemaakt moesten worden indien fysieke Beroepenfeesten niet mogelijk 
waren. Digimatch is in de zomerperiode 2020 ontwikkeld, en gedurende het najaar 2020 werd het systeem gebouwd 
en getest. Op 3 januari 2021 werd Digimatch opgeleverd en werd voor het eerst succesvol ingezet in schooljaar 20-
21.  Digimatch is in 21-22 door acht regio’s weer probleemloos in gebruik genomen. De Digimatch-regio’s zijn 
wederom begeleid en gefaciliteerd met o.a. de Handleiding, instructie en adviezen. In de Digimatch-weken zorgden 
de projectleiders voor o.a. paars/groene ballonnen en traktaties in de scholen om er zo toch nog een feestelijk en 
herkenbaar On Stage-tintje aan te geven. 
 
Wat was Digimatch (DM) ook alweer? 
Digimatch is een noodscenario wat ingezet wordt bij corona beperkende maatregelen, waardoor er geen fysiek 
Beroepenfeest mogelijk is. als noodscenario. Het is een digitale ‘ontmoeting’ voor leerlingen, die geïntegreerd is in 
onze lokale websites. Onder de normale omstandigheden ontmoeten de leerlingen de beroepsbeoefenaren 
persoonlijk tijdens het Beroepenfeest, stellen zichzelf voor, gaan in gesprek en maken zij afspraken (matches) met 
elkaar voor de Doe Dag. Dit contact wordt nu gelegd via Digimatch. De jongeren kunnen zich, via de eigen lokale On 
Stage website, voorstellen aan mensen van hun keuze  en verzoeken doen bij de beroepsbeoefenaren voor een 
afspraak op de Doe Dag. Beroepsbeoefenaren ontvangen via het systeem van DM per mail een geautomatiseerd 
bestand waarin een overzicht van de leerlingen die graag een match willen maken. Daarna maken de 
beroepsbeoefenaren zelf een selectie, en stemmen de afspraken voor de Doe Dag rechtstreeks met de jongeren af. 
Hiermee zijn de Werkbezoeken, praktijkervaring en de persoonlijke ontmoetingen binnen het nieuwe (beroeps) 
netwerk gewaarborgd.  
 
Tweesporenbeleid 
We zijn wederom gestart met de gebruikelijke werkwijze in de regio’s, met Digimatch achter de hand. Hiermee 
waren we flexibel en konden snel inspelen op de coronaontwikkelingen. Zo konden we werken volgens het 
tweesporenbeleid en, wanneer nodig, snel overschakelen van het ene naar het andere spoor: 
 
1) Aan de voorkant werkten we op de gebruikelijke wijze en volgens Draaiboek toe naar een fysiek 

Beroepenfeest, eventueel met aanpassingen.  
2) Aan de achterkant werd voorgesorteerd op Digimatch, alles werd hiervoor gereed gezet en voorbereid. 
  
Alle voorbereidende activiteiten konden hierdoor plaatsvinden, al of niet nog met een corona-aanpassing. Wij 
hebben de projectleiders, de penvoerders, de scholen en bedrijven doorlopend geïnformeerd en geadviseerd hoe 
om te gaan met (organisatorische) onzekerheden ivm coronamaatregelen, en zaken zoals bijv. financiële 
verplichtingen etc.  
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13.  DE LEERLINGTRAININGEN 
Onze trainers mochten dit jaar weer de klassen in om onze voorbereidende training Junior Networking aan 
leerlingen te geven. De trainingen werden aangepast aan de regio waar ofwel werd toegewerkt naar Digimatch of 
naar een fysiek Beroepenfeest.  Daarnaast werd de nadruk zoals gebruikelijk gelegd op netwerkbewustzijn en 
netwerkgedrag: wat is een duurzaam, helpend (beroeps)netwerk, hoe houd, behoud en onderhoud ik deze nieuwe 
contacten. Er werden rollenspellen gespeeld: hoe moet het niet en waarom, hoe kan het wel en welke manier past 
bij jou etc. Ook werden er adviezen en praktische handreikingen (sociale en zakelijke verkeersregels) gegeven, 
toegespitst op situaties die de jongeren tegenkomen in het contact met het bedrijfsleven. Dit zijn vaardigheden die, 
met uitleg en oefening, vrij gemakkelijk te internaliseren (en generaliseren) zijn, waardoor de jongeren ze (vaak 
onbewust) ook in kunnen zetten bij andere (onbekende) situaties en mensen. Weten wat er van je verwacht wordt, 
wat gebruikelijk is etc, geeft zelfvertrouwen en vermindert ongemak. De trainingen zijn in ruim de helft van de 
regio’s gegeven door externe trainers. Ook hier zagen we overigens een groot verschil in feedback via de enquetes, 
en de persoonlijke feedback aan de trainers en de projectleiders. In de enquete was de beoordeling van de 
trainingen lager dan gewoonlijk, in de persoonlijke feedback was men onverdeeld positief. Positiever nog dan 
voorgaande jaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  DE BEROEPENFEESTEN EN DOE DAGEN 
De Doe Dagen verlopen hetzelfde, de weg ernaartoe verschilt. Bij Digimatch worden de matches worden online 
gemaakt en geselecteerd, jongere en beroepsbeoefenaar zien elkaar voor het eerst tijdens de Doe Dag. 
Maar de positieve energie, gedeelde beleving van Beroepenfeest is onvervangbaar. Voor de jongeren maakt het 
echt verschil dat ze de beroepsbeoefenaar al kennen voordat zij op Werkbezoek gaan. Het is fijn een bekend gezicht 
te zien in een onbekende omgeving. Ook voor de beroepsbeoefenaar is het leuk om de jongeren terug te zien met 
wie ze al eerder een gesprek gevoerd hebben, het is dan makkelijk om het contact te hervatten en daarmee voor de 
jongeren het ijs te breken. Het gezamenlijk toewerken naar dit Positieve Podium, samen de ervaring van de ‘rode 
loper’ beleven, met 200 andere beroepsbeoefenaren de hele middag gesprekken voeren en matches maken, zien 
hoe blij jongeren reageren op een uitnodiging voor de Doe Dag, collega-beroepsbeoefenaren uit sectoren leren 
kennen die ze anders niet snel ontmoeten, het napraten bij de afsluitende borrel… dit alles geeft een 
saamhorigheid, en een gedeeld gevoel van maatschappelijke urgentie. Dat is op geen enkele manier na te bootsen. 
 
Na twee jaar online werken, was de sfeer bij de acht Beroepenfeesten uitgelaten te noemen. Beroepsbeoefenaren, 
matchmakers, On Stage Crew, vrijwilligers en mentoren waren zo blij dat dit weer fysiek kon. Dat was goed te 
merken aan de vrolijke gezichten, de enthousiaste begroetingen en de energieke inzet tijdens het Beroepenfeest. 
Wat opviel was de mentoren die veel meer dan voorgaande jaren op de vloer tussen hun leerlingen bleven, 
enthousiaster en meer betrokken leken. Ook de leerlingen waren opvallend goed voorbereid en bijzonder 
gemotiveerd, op een enkele klas na. Onze indruk is dat dit alles te maken heeft met de vreugde over een echt 
Beroepenfeest, na twee jaar Digimatchen. Wij hopen dat dit ertoe zal leiden dat mentoren zich nog meer bewust 
zijn geworden van hoe belangrijk (en leuk!) hun sleutelpositie is voor leerlingen, en deze ervaring nog meer inzet en 
betrokkenheid zal geven.  
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15. PROJECTLEIDERS 
Chapeau voor alle projectleiders! Het was nog steeds geen gemakkelijk jaar nu er wederom gestart moest worden 
met het tweesporenbeleid, maar het team bleef energiek en gedreven. Projectleiders waren weer vastbesloten om 
er alles uit te halen wat mogelijk was voor de jongeren. Het viel niet mee voor de Digimatch-projectleiders: terwijl 
zij alles uit de kast trokken om de ‘online-matching’ mogelijk te maken, waren andere projectleiders druk met de 
organisatie rondom een fysiek Beroepenfeest. Dat had elke projectleider wel gewild… onderling was er veel begrip 
en support, dat was goed om te zien. De Digimatch-projectleiders hielden op allerlei manieren zoveel mogelijk 
contact met de deelnemers (beroepsbeoefenaren, leerlingen, mentoren). Aan alle deelnemers werd extra 
ondersteuning geboden in verschillende vormen. De informatiebijeenkomsten, briefings en trainingen voor 
beroepsbeoefenaren en mentoren konden eind 2021 (ook voor de Beroepenfeest-regio’s) nog niet altijd fysiek 
plaatsvinden. Daarvoor in de plaats werden alternatieven bedacht zoals online meetings in kleine groepen met veel 
interactie. Een ander organiseerde een livestream in de vorm van een interactieve tv-uitzending. Vanaf begin 2022 
werden fysieke bijeenkomsten steeds meer mogelijk. In alle regio’s hebben de projectleiders tijdens de Doe Dagen 
zoveel mogelijk deelnemende bedrijven bezocht om de jongeren in actie te zien. Dit wordt altijd erg gewaardeerd.  
 
Projectleidersdag 

Ter afsluiting van 21-22, en ter voorbereiding op 22-23, was er op 9 juni 2022 onze 
landelijke projectleidersdag. Deze vond weer plaats op een locatie in het midden van 
het land, van 11 – 17 uur. Elke projectleider kon zijn/haar verhaal kwijt, er werden 
ervaringen uitgewisseld, goede ideeën gedeeld en feed back besproken. In verdiepende 
sessies werden thema’s behandeld. De materialen (nieuwe leerling Paspoorten, 
Draaiboek, Handleidingen, rolbanners, matchstickers etc, werden uitgedeeld. Bij de 

lunch en afsluitende borrel werd informeel bijgepraat.  
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16. EVALUATIE EN ENQUETES 
In alle regio’s zijn mondelinge evaluatie sessies gehouden met het Stage Team en de penvoerders. Projectleiders 
ontvingen veel positieve feedback via mail, appjes of persoonlijk. Voor de enquête hebben we een complexer 
ontwerp moeten maken omdat er Digimatch (DM) én Beroepenfeest (BF) regio’s waren. De bestaande DM en de BF 
enquêtes zijn in elkaar geschoven, en er zijn ‘omloopjes’ ingebouwd. Op een aantal onderdelen, die voor elke regio 
gelden, komt het weer bij elkaar zoals bij vragen over de Doe Dag, voorbereiding leerlingen etc. Als de respondent 
aan het begin van de enquête een regio aanklikt, komt deze automatisch op een DM of BF pad, en doorloopt de 
enquête zonder nog een keer de keuze te hoeven maken voor DM of BF vragen. 
 
Respons enquête 
De  respons op de  enquêtes was nog steeds lager dan voor de coronacrisis. Werkdruk en personeelstekort lijkt hier 
de voornaamste reden voor. Dit maakt dat de resultaten van de enquête dit jaar qua aantal respondenten minder 
representatief zijn. Het aantal respondenten is tot nu toe 3.700, in het jaar voor de coronacrisis was dat 4.050. 
Door de mix van Digimatch en Beroepenfeest is een benchmark en analyse lastig te maken. Voor beide trajecten 
aparte analyse maken geeft te weinig vergelijk met maar acht regio’s, en minder respondenten dan gebruikelijk. 
Daarnaast klinkt er hier en daar (vooral bij het mentorengedeelte van de Digimatch regio’s) ‘corona-chagrijn’ door: 
leraren ervaren hoge werkbelasting, en hadden liever een Beroepenfeest gezien. Opvallend: bedrijven en leerlingen 
beoordelen Digimatch een stuk positiever dan de mentoren. Corona is een factor waar we geen invloed op hebben, 
en daarom lastig mee te nemen als input voor verbetering.  De stelling van een statisticus: dat dat vooral 
ontevreden mensen enquêtes invullen, en de positieve reacties via andere wegen komen, lijkt hier van toepassing.  
Een goed voorbeeld van de afwijkende antwoorden in de enquêtes tijdens/na de afgelopen coronajaren, zijn de 
reacties op de leerlingtrainingen. Ook hier zagen we een groot verschil in feedback via de enquetes, en de 
persoonlijke feedback aan de trainers en de projectleiders. In de enquête was de beoordeling van de trainingen 
minder goed dan gewoonlijk. Er werd meer dan anders persoonlijke feedback gegeven via mail en appjes, en deze 
reacties waren onverdeeld positief. Positiever nog dan voorgaande jaren.  
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17. POST CORONA LESSEN EN OPBRENGSTEN 
In de eindrapportage van 20-21 zijn een aantal post-corona lessen geformuleerd, en meegenomen naar 21-22.   
 
Les 20-21:  De motivatieopdracht die leerlingen moesten schrijven was veel meer en vaker dan 

verwacht ontroerend goed gedaan.  
Opbrengst 21-22: Deze opdracht is nu standaard toegevoegd aan het leerling Paspoort en aan de 

Mentorenhandleiding. De opdracht laat de jongeren meer reflecteren en wordt ook gebruikt 
ter voorbereiding op de ontmoeting met de beroepsbeoefenaren.  

 
Les 20-21:  Aan de (website)introductieteksten van beroepsbeoefenaren was meer aandacht besteed. 
Opbrengst 21-22  Projectleiders hebben bedrijven gestimuleerd hier alert op te zijn, zijn sturender geweest en 

hebben -in overleg met de bedrijven- vaker teksten aangepast. 
 
Les 20-21:  Projectleiders hadden veel vaker persoonlijk contact met deelnemers, ook met leerlingen 

en mentoren. Mentoren worden normaliter vaak wat ‘afgeschermd’ door decanen, 
leerlingen door hun mentoren. Digimatch-vragen werden vaker rechtstreeks aan de 
projectleider gesteld. Bij veel mentoren hebben we grotere betrokkenheid en inspanning 
gezien, met meer bewustwording van hoe de jongeren beter te begeleiden, en hoe On 
Stage nog meer benut kan worden.  

Opbrengst 21-22: Het effect van sturing, begeleiding en instructies van de projectleider voor mentoren was in 
positieve zin toegenomen. Bij de Beroepenfeesten waren mentoren opvallend actief 
aanwezig en was er zichtbaar meer betrokkenheid bij de begeleiding van hun leerlingen. 

 
 
 
 

 
18. GERELATEERDE THEMA’S 
Thema’s aan als burgerschap, eigenwaarde, leven lang leren, 
beroepstrots en vakmanschap, inclusie, laaggeletterdheid, 
ondernemerschap, kansengelijkheid en armoede, hebben altijd 
onze aandacht. Deze raken aan onze missie, hebben een plaats in 
onze werkwijze, en in het beroep dat wij doen op de samenleving. 
Deze thema’s waren ook dit jaar niet verdwenen (integendeel), 
maar de corona-aanpak voerde bij velen (binnen en buiten On 
Stage) de boventoon. Zoals ook al vaak in de media benoemd is, 
werd ook bij ons in deze corona-tijd nog zichtbaarder welke 
jongeren met deze thema’s te maken hebben. Via VMBO On Stage 
lukt het vaak om rondom deze thema’s op individueel niveau 
verschil te maken. Als je deze kinderen (en hun gezinnen) kent, is 
het niet moeilijk om met weinig inspanning een groot verschil te 
maken. Deze oproep hebben wij steeds in alle contacten en 
communicatie verwerven. Deze thema’s blijven voor ons leidend bij 
alle activiteiten. Hier en daar meer of minder zichtbaar, maar altijd 
aanwezig.  
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19. MEDIA EN PR 
De Beroepenfeesten werden veelal geopend door burgemeester en wethouders, en Hoogeveen On Stage (Drenthe) 
werd geopend door de commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma. Voor de Digimatch-regio’s werkten 
burgemeester of wethouder vaak mee aan korte filmpjes voor de jongeren en/of beroepsbeoefenaren, en 

bezochten zij leerlingen en bedrijven tijdens de Doe 
Dagen. Veel lokale kranten publiceerden regelmatig op 
positieve manier over de Beroepenfeesten en de Doe 
Dagen. Journalist Johannes Visser van de Correspondent, 
bezocht het Beroepenfeest van Woerden On Stage en 
schreef er dit artikel over: 
https://decorrespondent.nl/13344/op-dit-feest-zijn-
vmboers-meer-dan-handjes-die-de-samenleving-nodig-
heeft/1060220832-1018980e  
 
 
 

 
 
Het ‘(V)MBO klimaat’ is op dit moment goed. Er zijn tekorten in vele sectoren op MBO niveau. Op de lijst van 
cruciale beroepen staat een meerderheid van MBO beroepen. Vakmensen en ‘praktisch’ opgeleiden worden weer 
gewaardeerd en dat betekent ook meer aandacht. Dat is mooi, dat verdienen ze ook. Toch is er ook de 
gewetensvraag: waar was/is de waardering en aandacht in andere tijden? Het risico dat deze waardering en 
aandacht na de coronacrisis en het huidige personeelstekort weer verdwijnt is groot. De maatschappelijke context 
van deze groep is groot. De samenleving, bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben niet alleen een belang bij het 
wel en wee van deze groep, maar ook een verantwoordelijkheid. In goede én slechte tijden, en niet alleen 
afhankelijk en meebuigend met de conjunctuur. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor de gevolgen van de 
coronacrisis voor jongeren en kinderen. Ook hebben de media aandacht voor het tekort aan stageplaatsen voor 
mbo-ers. Wat hierbij vaak vergeten wordt is dat stageplaatsen ook voor de vmbo-ers praktijkervaringen van groot 
belang zijn. Zij hebben deze ervaring nodig om een goede vervolgkeuze te maken, het geeft hen de kans nieuwe 
mensen te ontmoeten die deel uit kunnen gaan maken van hun netwerk. Want talloze voorbeelden laten zien: het 
is niet alleen belangrijk wie je bent, maar ook wie je kent. Ook dat is een onderdeel van kansgelijkheid. Publiciteit 
blijft belangrijk om dit te onderstrepen.  
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Profilering partners 
Op zoveel mogelijk plaatsen en bij zoveel mogelijk gelegenheden hebben wij de steun en support van onze landelijke 
co-financiers en sponsors zichtbaar gemaakt, en daarmee exposure geboden.  
 
• Elke regio was door ons voorzien van een zgn. ‘sponsor-banner’ waar uw logo op stond.  
• Logo’s getoond in (Powerpoint-)presentaties voor leraren, ondernemers, gemeente en andere participanten. 
• In contacten met de (lokale) media is uw steun en support benoemd en beschreven. 
• Bij het opnemen van filmpjes en opnamen stond de sponsorbanner in beeld, op verschillende momenten en 

plaatsen werd deze banner neergezet. 
• Bij online meetings werden de logo’s getoond.  
• Logo’s staan op landelijke en lokaal drukwerk zoals flyers, briefings, posters. 
• Logo’s staan vermeld op instructie en trainingsmaterialen voor de jongeren, mentoren, ondernemers en andere 

participanten. 
• Logo’s staan in de leerling-Paspoorten, deze werden gebruikt door de jongeren, ouders, leraren en de 

ondernemers.  
• Logo’s zijn geplaatst op zowel de landelijke website als de lokale websites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politiek 
Bij een bijeenkomst met minister Wiersma, met vertegenwoordigers vanuit de technieksector en SBB, staat de 
arbeidsmarkt soms centraler dan de jongere > het ‘werkbijen’ mechanisme. Hierbij hebben wij wederom benadrukt 
dat het bij deze groep jongeren niet alleen moet gaan over de ‘gouden handjes’, maar ook om kansengelijkheid, 
netwerkvaardigheden, waardering, toekomstperspectief, en (levens)loopbaan begeleiding.  
  

De bijbehorende 
#vmbodoetertoe-tas kreeg de 
minister een aantal jaren 
geleden al.  

16 juni 2022  
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20. VOORUITBLIK SCHOOLJAAR 2022-2023 
• Twee nieuwe regio’s, Assen en Nijmegen zijn gestart met de voorbereidingen voor 22-23, met begeleiding van 

een ervaren On Stage projectcoach. 
• De jaarplanning wordt in alle regio’s gemaakt en afgestemd met de jaarkalenders van de scholen, e.e.a. onder 

voorbehoud en afhankelijk van de omstandigheden rondom covid-19 in het najaar 2022, en begin 2023.  
• Wij zijn blij met de continuering van de ondersteuning van Fonds 21 en VSBfonds, en van branchepartners 

OOMT, en OOM. Dioraphte is een nieuwe donateur voor On Stage, zij dragen komend jaar bij met een 
‘kennismakings-donatie’.  

• De zoektocht naar nieuwe fondsen en naar landelijke partners gaat door in 22-23.  
• De On Stage leerling Paspoorten worden weer gesponsord door OOMT, waarvoor veel dank. OOMT profileert 

zich met de (opleidings)sector van motorvoertuigen en tweewielers op één pagina in het Paspoort. 
 
Corona  
We gaan weer starten met de gebruikelijke werkwijze in de regio’s, met Digimatch achter de hand. Hiermee zijn we 
flexibel en kunnen, indien nodig, snel inspelen op de coronaontwikkelingen. Ontwikkelingen van corona in de herfst 
en winter blijven onvoorspelbaar. 
 
Groei en uitbreiding 
De afgelopen jaren groeiden we elk jaar met twee a drie nieuwe regio’s. De afgelopen twee jaar was de groei 
minder i.v.m. corona. Op dit moment ontvangen wij weer veel mail en telefoon van regio’s die kenbaar maken 
graag in 23-24 te willen aansluiten, en 22-23 willen gebruiken als oriëntatie/opstartjaar. Ook is er belangstelling uit 
België, Finland en zelfs Mexico getoond. Delegaties van Belgie en Finland bezochten dit jaar een Beroepenfeest en 
een Doe Dag. Contacten worden vervolgd. 
 
 
21. VERANTWOORDING JAARVERSLAG 
 
Stichting Backstage  
bestuur@stichtingbackstage.nl  
www.onderwijsonstage.nl/stichting-backstage 
 
RSIN:  851643152 
KvK:  55293441 
Bankrekening: IBAN NL49ABNA0597171157 
 
Correspondentie 
p/a Harmenkokslaan 23  | 2611 TN Delft   
 
VMBO On Stage 
www.onderwijsonstage.nl  
Twitter @VMBOOnStage #vmbo  
#beroepenfeest #vmbodoetertoe 
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BIJLAGE | EEN GREEP UIT DE ENQUETE RESULTATEN 
 
 
 
 
 
 

 

LEERLINGEN 
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BEROEPSBEOEFENAREN 

Powered by CheckMarket

Wat deed u besluiten om mee te doen?(meerdere antwoorden 
mogelijk)

13-6-2022 VMBO On Stage 2021-2022 19
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