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Game ‘Go VMBO!’ bereidt 
basisschoolleerlingen voor op 
opleidings- en schoolkeuze

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is met 

ingang van het schooljaar 2016-2017 vernieuwd. Vanaf dit 

moment kiezen vmbo-leerlingen in de bovenbouw van de beroeps-

gerichte leerwegen en gemengde leerweg 1 profiel aangevuld met 

beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen kiezen uit  

10 profielen en stellen daarna zelf een programma samen. De 

game Go VMBO! is speciaal voor leerlingen in groep 7 en 8 van het 

basisonderwijs en geeft gamenderwijs inzicht in het vmbo en de 10 

profielen. De game helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en 

geeft aan op welke school zij met hun talenten het best tot  

hun recht komen. De game wordt via internet gespeeld  

(www.govmbo.nl) en is gratis voor iedereen beschikbaar. 

In een virtuele schoolomgeving moet de speler vragen beantwoor-

den over het voortgezet onderwijs en over zijn of haar persoonlijke 

interesses en voorkeuren. Als het spel is uitgespeeld, ontvangt de 

speler een eigen Go VMBO! diploma met daarin een persoonlijk 

advies op basis van zijn of haar situatie, talenten en interesses.  

Het interactieve lesprogramma Go VMBO! combineert educatie  

met vermaak. 

Voor geïnteresseerde leerkrachten is een gratis klassenpakket van 

de Go VMBO! game beschikbaar. Het pakket bevat posters voor in 

de klas, flyers voor leerlingen en een leuk memoryspel.  

Via www.govmbo.nl/klassenpakket kunnen scholen het pakket 

aanvragen. Op www.govmbo.nl is ook aanvullende informatie te 

vinden over het voortgezet onderwijs en over de game en hoe  

deze te gebruiken is in de lessen en bij de voorlichting.

Meester - Gezel
In de rubriek Meester – Gezel vertellen docenten en 

studenten, leraren en leerlingen, kortom leermeesters 

en gezellen hoe en wanneer zij samenwerken en op 

welke plek het liefst.

Joan Terpstra, docente Nederlands, Hervormd Lyceum West Amsterdam,  
coördinator Peer 2 Peer
Het is fijn leerlingen op verschillende manieren te kunnen begeleiden.  
Bijvoorbeeld met het Peer 2 Peer project. Prachtig is het te zien dat leerlingen 
in de bovenbouw de brugklassers weten te motiveren en te stimuleren.

Yusuf DoGan, 3 Havo
Ik wil zo snel mogelijk mijn diploma halen. De juffrouw en mijn peer buddy 
helpen me daar enorm bij. En ik hoop dat ik daarmee mijn droom kan  
waarmaken en succesvol kan worden.


