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Inleiding LOB
Het boekje dat voor u ligt bevat een impressie en een samenvatting van de voorlichtingsbijeenkomsten die eind 2016 en begin 2017 zijn gehouden rond LOB in de
TL: loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische leerweg. Deze bijeenkomsten zijn georganiseerd omdat in de TL LOB vanaf 1 augustus 2016 verplicht
onderdeel is van het curriculum. Door middel van de bijeenkomsten zijn scholen
geïnformeerd over eisen en wettelijke kaders en hoe deze ingevuld kunnen worden
in de dagelijkse lespraktijk.
Uit de vele aanmeldingen bleek dat er veel behoefte was aan informatie. Reden ook
om de gegeven informatie samen te vatten in een boekje.
De bijeenkomst zijn georganiseerd door een gelegenheidscoalitie, bestaande uit:
SLO: nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO heeft in samenwerking met scholen veel praktisch toepasbare leerplanproducten ontwikkeld onder
andere voor LOB.
SPV: Stichting Platforms VMBO: SPV heeft bij de implementatie van de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo een belangrijke rol gespeeld in de informatieverspreiding. Daarnaast organiseert SPV deskundigheidsbevordering onder
andere rond LOB. Alle bijscholingscursussen zijn ook toegankelijk voor docenten in
de Theoretische Leerweg.
PBT: Platform Bèta Techniek. Dit platform heeft tot doel techniek en bèta-onderwijs
te promoten. Voor de TL heeft PBT nieuwe vakken geëntameerd waarin techniek
op een praktische wijze wordt toegepast door leerlingen. Daarnaast heeft PBT voor
techniek een stevige LOB-lijn ontwikkeld. Deze lijn is nu verbreed naar alle sectoren, zodat alle TL-leerlingen ervan kunnen profiteren. De LOB-lijn ‘routekaart LOB’
vormt de basis voor de voorlichtingsbijeenkomsten LOB in de TL.
Platform-TL: een platform van schoolleiders van TL-scholen met als motto leren,
delen en inspireren met en van elkaar. Het Platform-TL heeft de leiding gehad in de
organisatie van de voorlichtingsbijeenkomsten.
Naast de inbreng van de genoemde organisaties is bij de organisatie van de
voorlichtingsbijeenkomsten gebruik gemaakt van de ervaring van de VO-raad. Deze
raad heeft de ontwikkeling van LOB in de scholen flink gestimuleerd. Ook OCW
heeft een bijdrage geleverd aan de bijeenkomsten, niet alleen door deze financieel
mogelijk te maken, maar ook en vooral door tijdens de bijeenkomsten het wettelijk
kader neer te zetten en daarbij uitleg te geven.
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Waarom LOB in de TL?
De afgelopen jaren is het besef doorgedrongen dat het maken van keuzes niet
eenvoudig is en dat leerlingen daarbij geholpen moeten worden. In dit kader
zijn allerlei LOB-programma’s ontwikkeld. Vaak richten die zich op de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo, maar ook in de TL moeten leerlingen kiezen
en hebben ze hulp nodig. Misschien is kiezen in de TL wel moeilijker dan in een
beroepsgerichte leerweg, omdat in de TL minder automatisch een relatie gelegd
wordt met de wereld van arbeid en beroep.
Veel scholen hebben, mede door de stimulatie daartoe door PBT en VO-raad, in
hun curriculum LOB al een prominente plaats gegeven, maar dat geldt niet voor
alle scholen en aandacht aan LOB besteden omdat je dat als school belangrijk
vindt, is toch iets anders dan aandacht aan LOB besteden omdat het moet. Het
is goed dat ‘moeten’ nader in te kleuren.
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Studie- en beroepskeuze in de TL
Na de TL kan een leerling twee kanten op: doorstromen naar het mbo of de
havo. Rond de 15% leerlingen stroomt met een TL-diploma door naar de havo,
ongeveer 85% kiest voor een beroepsopleiding op het mbo. De keuze voor
de havo wordt vaak bepaald door de capaciteiten van de leerling. De keuze
voor het mbo is voor veel leerlingen een logische, maar wel vaak een gok: ‘de
opleiding lijkt me wel leuk’ hoor je vaak. Het aantal TL-leerlingen dat in de loop
van het eerste leerjaar op het mbo tot de conclusie komt dat de keuze niet juist
of niet passend was is onverantwoord groot. Op zich hoeft het geen probleem
te zijn dat een leerling tot deze conclusie komt, een ‘foute’ keuze is een belangrijke leerervaring, maar in veel gevallen verliest de leerling een heel schooljaar
en wordt het lastiger hem gemotiveerd een nieuwe start in het mbo te laten
maken. Het is de taak van het vmbo om leerlingen te begeleiden bij het maken
van keuzes en van een gok een bewuste overstap te maken.
Loopbaancompetenties ontwikkelen
Een leerling moet niet alleen kiezen als hij de overstap maakt van vmbo-TL naar
mbo of havo, ook in zijn verdere loopbaan staat hij zeer waarschijnlijk regelmatig
voor keuzes. De wereld van arbeid en beroep is dynamisch en in ontwikkeling.
Een beroep kiezen voor de rest van je leven komt steeds minder voor. Door
digitalisering verdwijnen er beroepen en komen er nieuwe bij. Er verdwijnen en
ontstaan bedrijfstakken die om nieuwe kennis en vaardigheden vragen. Weten
hoe je kiest, wie je bent, waar je passie ligt en hoe je gebruik kunt maken van
je netwerk zijn vaardigheden waarop leerlingen van nu en werknemers van de
toekomst steeds vaker een beroep moeten doen. Dit is een van de redenen
om op school te werken aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties van

leerlingen en de kennis die daarbij wordt opgedaan inzichtelijk te maken in een
loopbaandossier.
Ontdekken van talenten en passies
Ieder kind (mens) heeft interesses, talenten en passies. Het leren ontdekken
daarvan en het op grond daarvan maken van keuzes is het belangrijkste waar
het in LOB om gaat. Docenten hebben de taak leerlingen daarin te begeleiden.
Het traject dat met de leerling doorlopen wordt zal voor elk kind anders zijn.
Dit doet een beroep op andere talenten van docenten: niet kennis overdragen,
maar stimuleren om te ontdekken. Keuzes gemaakt op basis van passie en talent
motiveren leerlingen door te zetten en zijn een motor in het zoeken naar een
opleiding en werk. Leerlingen uitdagen om het onderste uit de kan te halen, wat
hun achtergrond ook is, is de opdracht van elke school.
De routekaart LOB
Wat treft u in dit boekje aan? Allereerst de wet- en regelgeving rond LOB in de TL.
Hierin wordt helder vastgesteld wat er moet. Dit geeft scholen heel veel ruimte
om te bepalen hoe zij hun LOB in willen vullen. Sommige scholen ervaren deze
vrijheid als vrijblijvendheid en hebben de neiging te zeggen: ‘Als het niet meetelt
dan doen we het ook niet’.
Aan de hand van de routekaart LOB helpen we u op weg bij het invullen van LOB
bij u op school. Met behulp van deze routekaart kunt u, samen met partners van
de school (ouders, regionaal mbo, bedrijfsleven) een traject afleggen dat uiteindelijk leidt tot een invulling van LOB die past bij uw school. Hierbij houdt u uiteraard
rekening met het type TL dat u aanbiedt, een TL gekoppeld aan een vmbo-school
biedt andere mogelijkheden als het gaat om LOB dan een TL die deel uitmaakt
van een avo-school (mavo, havo, vwo). Naast het type school kunnen de economische kenmerken van de regio, de vervolgopleidingen in de regio en het netwerk
waar de school deel van uitmaakt, invloed hebben op de manier waarop LOB
wordt ingevuld.
De routekaart LOB biedt geen blauwdruk, maar een denkraam aan de hand
waarvan u in uw eigen school in gesprek kunt gaan over de vraag hoe u als school
LOB vorm wilt geven.
De routekaart bestaat uit drie ‘baanvakken’:
1. Waarom LOB?
2. Hoe gaat de school het doen?
3. Wat gaat de school doen?
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De thema’s die in dit boekje aan de orde komen zijn rond deze drie vragen gegroepeerd. De hoofdthema’s zijn onderverdeelt in subthema’s:
1. Waarom LOB?
• Visie-ontwikkeling
• Van visie naar beleid
2. Hoe gaat de school het doen?
• Van beleid naar praktijk
• Samenwerking met het regionaal bedrijfsleven
• Samenwerking met vervolgopleidingen
• Taken en rollen in de school
3. Wat gaat de school doen?
• LOB in de vakken
• Loopbaandossier
• Plan van Toetsing en Afsluiting
• loopbaangesprekken
Elk subthema kwam tijdens de bijeenkomsten aan een gesprekstafel aan de orde.
De gesprekken die daar gevoerd zijn, zijn, samen met achtergrondinformatie, opgenomen in dit boekje. In het boekje vormt elk subthema een hoofdstuk.
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Tot slot is in het boekje een hoofdstuk gewijd aan bronnen en informatie. Hierin
vindt u tal van verwijzingen naar websites en publicaties die LOB in het algemeen
en soms LOB in de TL tot onderwerp hebben.
Wij hopen dat dit boekje u op weg helpt om LOB in uw school op een voor de leerlingen betekenisvolle manier vorm en inhoud te geven, waardoor leerlingen goed
toegerust de school verlaten. Bedenk daarbij: LOB is een zaak van de hele school
en dus een taak van alle docenten.
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• Samen te werken aan LOB: het is de
verantwoordelijk van de hele school;
• Een samenhangend programma op te zetten:
waarom, hoe en wat sluiten op elkaar aan;
• Optimaal gebruik te maken van onze
uitgangssituatie en de kracht van onze
school;
• Een doelgerichte aanpak op basis van een
heldere visie;
• Onze partners te betrekken.

Wet- en regelgeving
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de
theoretische leerweg van het vmbo
Met de invoering van profielen in het vmbo schooljaar 2016-2017 is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) door een verplicht loopbaandossier ook voor leerlingen
in de theoretische leerweg steviger verankerd in regelgeving. In deze paragraaf
wordt toegelicht wat hierover in de Regeling examenprogramma’s vo is opgenomen en welke verplichtingen daaruit voortvloeien voor de school.
Voortaan heeft LOB voor alle leerlingen in het vmbo dezelfde inhoud en dezelfde
eisen.
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Loopbaanontwikkeling en -competenties
In de preambule van de Examenregeling voortgezet onderwijs zijn voor alle
leerwegen in het vmbo zes algemene onderwijsdoelen opgenomen die voor alle
vakken en profielen in het vmbo gelden. Het gaat onder andere om de volgende
doelen: leren leren, leren communiceren, leren reflecteren op het leer- en werkproces, leren reflecteren op de toekomst en het maken van een verantwoorde keuze
voor een vervolgopleiding. Voor de beroepsgerichte leerwegen en de gemengde
leerweg is LOB, inclusief het verplichte loopbaandossier opgenomen in onderdeel
C. van de kern van alle beroepsgerichte examenprogramma’s.
Omdat de theoretische leerweg geen beroepsgerichte examenprogramma’s kent,
is dit onderdeel voor deze leerweg apart opgenomen in bijlage 3 bij de Regeling.
Hier is vastgelegd dat de leerling in de theoretische leerweg van het vmbo zijn
loopbaanontwikkeling in een loopbaandossier moet vastleggen.
Voor de loopbaanontwikkeling geldt dat:
De kandidaat de vaardigheid heeft om de eigen loopbaan vorm te geven door op
systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’. Hij moet zichzelf de
volgende vragen stellen:
1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (Kwaliteitenreflectie)
2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (Motievenreflectie)
3. Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? (Werkexploratie)
4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (Loopbaansturing)
5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (Netwerken)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022061/2016-09-27

Loopbaandossier
LOB is erop gericht dat de leerling competenties opdoet om de eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Die competenties leert de leerling door oriëntatie op
opleiding en (loop)baan en door te reflecteren op het eigen handelen en ervaringen. In het loopbaandossier doet de leerling verslag van dit leerproces. In bijlage 3
van de regeling is omschreven dat het loopbaandossier in elk geval verslag wordt
gedaan van:
I. de beoogde doelen
II. de resultaten
III. de evaluatie en een conclusie
IV. en de planning van de vervolgactiviteiten op basis van de opgedane ervaringen
en de daarbij horende conclusies
Na afronding van het vmbo kan de leerling het loopbaandossier bijvoorbeeld gebruiken als aanvulling op zijn CV, als aanvulling zijn op het plusdocument of bij het
toelatingsgesprek op het mbo of het havo (als onderbouwing van de motivatie).
Lob in het PTA
LOB is geen onderdeel van het centraal examen, maar van het schoolexamen. De
school legt de eisen voor LOB (‘wanneer is LOB afgerond’) vast in een programma
voor toetsing en afsluiting (PTA). LOB is een onderdeel dat iedere leerling moet
afronden, maar waarvoor geen cijfer of waardering (voldoende/goed) wordt opgenomen op de cijferlijst. Er zijn immers geen eenduidige normen die aangeven of
de in het kader van LOB opgenomen reflecties goed of fout zijn. Wel kan in het PTA
worden aangegeven van welke activiteiten reflecties moeten zijn opgenomen.
Het PTA heeft betrekking op het derde en vierde leerjaar. Dat laat onverlet dat
scholen ook al eerder in de vmbo-opleiding met LOB kunnen beginnen.

Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht
Per 1 augustus 2017 treedt de Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ in werking. Doel van deze wet is om de overstap
van jongeren naar het mbo soepel te laten verlopen en daarbij de positie van de
student te versterken. Studenten met toelatingsrecht, waartoe ze hun vooropleiding voltooid hebben, die zich vroegtijdig aanmelden en naar de verplichte intakeactiviteiten gaan, kunnen na de inwerkingtreding van deze wet niet meer geweigerd
worden door het mbo. De eerste landelijke aanmelddatum valt op 1 april 2018. Dit
geeft scholen, instellingen en leerlingen de tijd om zich hierop voor te bereiden, in
aanloop naar de opleidingen die per 1 augustus 2018 starten en waarop deze wet
voor de eerste keer van toepassing is.
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Wat introduceert deze wet?
De Wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’ regelt het volgende:
1. Een landelijke aanmelddatum op 1 april voor alle mbo-opleidingen die aan het
begin van het studiejaar starten, inclusief een registratie van alle overstappers
van vmbo (incl. vso, pro en vavo/vmbo-tl) naar het mbo zodat zij niet uit beeld
raken;
2. Het recht op een studiekeuzeadvies bij het mbo voor alle studenten die zich
vroegtijdig aanmelden;
3. Een toelatingsrecht voor studenten die zich vroegtijdig aanmelden voor een
mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4, die voldoen aan de vooropleidingseisen en die
de verplichte intakeactiviteiten bijwonen, evenals een bindend studieadvies voor
iedere nieuwe student in het eerste studiejaar.
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Mogen mbo-instellingen geen enkele leerling meer weigeren?
Er is een aantal situaties waarbij leerlingen, die toelatingsrecht hebben, toch geweigerd kunnen worden door de opleiding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opleidingen
die, vanwege een beperking in het aantal stageplaatsen of toekomstig arbeidsmarktperspectief, slechts een bepaald aantal plekken aanbieden. Als zich meer
leerlingen dan beschikbare plekken aanmelden, moet de instelling de beschikbare
plekken toewijzen, maar dit mag alleen op basis van een objectieve methode.
Denk aan loting of volgorde van aanmelding, maar niet op basis van aanvullende
(cijfer- of taal)toetsen of motivatiegesprekken. Als een leerling niet kan worden
geplaatst, moet de instelling hem een passend alternatief aanbieden. Ook wordt
(in een ministeriële regeling) een aantal opleidingen vastgesteld die aanvullende
eisen bovenop de vooropleidingseisen mag stellen. Denk bijvoorbeeld aan dansof kunstvakopleidingen. Over deze regeling wordt nog met de mbo- en vo-sector
overlegd, evenals over een actualisatie van de doorstroomregeling vo-mbo, op
basis waarvan voor sommige niet-verwante doorstroomroutes aanvullende vakken
vereist mogen worden.

IMPRESSIE

Bijeenkomsten Platform-TL
druk bezocht
Hoe geef je vorm aan LOB en het loopbaandossier?

Waarom is loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) en het loopbaandossier belangrijk? Hoe geef je LOB plek op school? En wat doe je dan? Welke
activiteiten organiseer je rond LOB? Die vragen stonden centraal op een
drietal bijeenkomsten die het Platform-TL - in samenwerking met Stichting
Leerplan Ontwikkeling, het Platform Bèta Techniek en de Stichting Platforms VMBO - in de afgelopen weken over LOB en het loopbaandossier in
de TL organiseerde. Wij bezochten de sessie in de Nieuwe Buitensociëteit
in Zwolle en maakten een sfeerverslag.
De belangstelling voor de bijeenkomsten in Zwolle, Veenendaal en Den Bosch
was groot; alle middagen waren volgeboekt. Voorzitter Bart Engbers van het
Platform-TL: “We telden drie keer 105 inschrijvingen met nog een wachtlijst van
100 personen. Dat duidt op een grote behoefte aan informatie.”
Verplicht
Per 1 augustus van dit jaar maakt LOB verplicht deel uit van het curriculum van
alle leerlingen van alle leerwegen in het vmbo en gaan ze aan de slag met het
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loopbaandossier. Veel scholen in de TL zitten nog met vragen. Bart Engbers: “Er
zijn scholen die al goed op weg zijn met LOB, maar veel scholen worstelen nog met
de vraag: hoe geef ik vorm aan LOB? Als organisatoren willen we een denkraam
aanbieden, een routekaart, hoe met LOB aan de slag te gaan.”
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“Het gaat er om dat kinderen leren hoe ze gefundeerde keuzes kunnen maken”, zei
Maartje van Meijel, beleidsmedewerker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voor het begin van de gesprekken in de werksessies. Ze
verwees in haar toelichting naar de wet- en nieuwe regelgeving. Een groot aantal
deelnemers gaf aan de wetgeving rondom LOB moeilijk te kunnen vinden. “Kijkt u
naar de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs”, zei Van Meijel. “En op
de website www.vernieuwingvmbo.nl staat het ook allemaal”, voegde SPV-voorzitter
Jan van Nierop eraan toe.
Daarna was het woord aan de deelnemers. In drie ronden van een half uur konden
ze aansluiten bij werksessies met een thema naar keuze. Er waren er tien: visieontwikkeling, van visie naar beleid, van beleid naar praktijk, samenwerking met het bedrijfsleven, samenwerking met MBO, oriëntatie van TL-leerling op vervolgonderwijs,
taken en rollen, LOB in de vakken, het loopbaandossier, PTA en loopbaangesprekken. Wij kozen voor 3 onderwerpen waarvan we fragmentarisch verslag uitbrengen.
Visieontwikkeling
Hoe ziet de wereld van morgen eruit? Wat is jouw bijdrage als school hieraan? Welke rol kan LOB spelen? Gijs van Schooten, docent LOB Avila College, Hengelo: “Het
is belangrijk om niet meer heel gericht op te leiden. Opleiden doe je op basis van
een aantal basisvaardigheden waarmee leerlingen aan hun toekomst kunnen beginnen en waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen. Flexibel zijn is belangrijk.”

Myriam van Megen, P&O adviseur en decaan mavo en vmbo basis/kader aan het
Vellesan College, IJmuiden: “Netwerken is belangrijk. Hoe meer mensen een leerling
kent des te beter het voor ‘m is. Het is belangrijk dat we hen leren open te staan
voor anderen.” Ilonka Donker, teamleider vmbo BB, KB en TL aan het Nuborgh College Veluvine, Nunspeet: “Leerlingen moeten leren hun antennes uit te zetten. Zelf
in hun netwerk ontdekken waar ze terecht kunnen voor meeloopdagen of stages.
Ze krijgen geen baan meer voor het leven, maar moeten in meerdere functies aan
het werk. Daarom moeten ze breed zijn opgeleid.”

“HET PRINCIPE VAN LOB:
NIKS IS ONMOGELIJK”
Arie Koning, projectleider Toptechniek in bedrijf aan het Deltion College, Zwolle:
“Hebben onze leerlingen in de toekomst nog wel een baan? Kijk eens naar de robotisering en automatisering en wat er momenteel allemaal gebeurt in de bankwereld
waar duizenden banen verdwijnen. Moeten we hen in plaats van op te leiden voor
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een baan niet opleiden voor het leven tot volwassen burgers?” Myriam van Megen:
“Dat is een dooddoener, dat is me veel te gemakkelijk.” Ilonka Donker: “Het principe
van LOB is dat niks onmogelijk is voor leerlingen. Jij wilt architect worden? Dat kan.
Het wordt dan wel een lange weg, moet ik je eerlijk vertellen.”
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Reële beelden
Gijs van Schoten: “Opdracht binnen LOB is om de leerlingen kennis te laten maken
met alle profielen. Onbekend maakt immers onbemind.” Ilonka Donker: “Prachtig
al die LOB-gesprekken, maar geef leerlingen wel een reëel beeld van een sector.
Natuurkunde bestaat niet alleen uit spannende proefjes, maar is voor een groot
gedeelte ook het leren van de theorie. Vertel dat! Pas op voor hiaten in beroepsbeelden.” Piet Pol, conrector mavo aan het Christelijk Lyceum, Apeldoorn: “Daarom
laten wij onze leerlingen een dagje meelopen in de praktijk, zodat ze kunnen zien of
de gemaakte keuzes bij hen passen.”
Samenwerking met bedrijfsleven
Johan Heersma, docent en mentor vmbo TL aan Stad en Esch, Diever: “Het is
moeilijk om leerlingen te plaatsen in bedrijven. We proberen van alles; schrijven
brieven, organiseren avonden met leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en hebben leerlingen ook gevraagd om het zelf te doen, het blijft
hoe dan ook moeilijk.” Sander Blok, teamleider mavo 3 Veluws College Mheenpark,
Apeldoorn: “De leerlingen voeren bij ons tafelgesprekken met ouders. Ouders vertellen over de beroepen en bedrijven waarin ze werken en leerlingen stellen daar
vragen over. We verdelen het zo dat ze kennis maken met verschillende beroepenvelden, ook met sectoren waarvoor ze eigenlijk geen belangstelling hebben. Wat
vaak gebeurt is dat ouders leerlingen een dagje stage in een bedrijf aanbieden. Zo
bouwen wij als school een mooi bestand op waar we in de toekomst verder mee
kunnen.”

Frans Bouwens, afdelingsleider mavo 2,3,4 Bonhoeffercollege Castricum: “Iedereen
kan bij ons toch wel makkelijk een stageplek vinden. Kinderen zijn heel enthousiast
om buiten de schooldeuren te leren. Wij laten ze hun stageverslag presenteren bij
hun mentor in de klas. Zo delen ze hun ervaringen met andere leerlingen waardoor
ze elkaar enthousiasmeren.” Jaap Oosting teamleider vmbo TL RSG Wolfsbos, locatie Groene Driehoek, Hoogeveen: “Leerjaar 3 en 4 staat bij ons als een huis. Leerlingen moeten een week stage lopen en die plek moeten ze zelf zoeken. Ze mogen
geen stage lopen in het bedrijf waar hun ouders werken, dat is te gemakkelijk. Laat
hen zelf op bedrijven, mensen afstappen, dat hoort ook bij het leerproces.”
Johan Heersma: “Alle leerlingen hebben een mobiele telefoon, maar niet iedereen
kan ermee bellen. Daarom leren we leerlingen in rollenspellen hoe je een telefoongesprek met een bedrijf voert, dat is in het voortraject heel belangrijk.” Jaap Oosting: “Leerlingen denken dat hun docenten lastig zijn, maar ervaren in het bedrijfsleven pas echt hoe het toe gaat in de wereld. Ze ontdekken tijdens hun stage welke
eisen er iedere dag aan hen worden gesteld.”
Elly de Wit, teamleider vmbo basis/kader en TL aan het Nuborgh College Oostenlicht, Elburg: “We organiseren voor leerlingen zogeheten veldtripjes naar bedrijven,
maar het lukt bedrijven niet altijd om daar goed vorm aan te geven. Het gebeurt
dat bedrijven over de hoofden van onze leerlingen heen praten door te ingewikkeld taalgebruik. Dat is jammer, want dan haken onze leerlingen af omdat ze niet
begrijpen wat er wordt gezegd.” Sander Blok: “Wij sturen voor aanvang van de
stageperiode de opdrachten die leerlingen in een bedrijf moeten uitvoeren naar de
bedrijven toe. Dan kun je dat voorkomen.”
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Loopbaangesprekken
Joost Smit, decaan vmbo TL SGL Lelystad: “Wij lopen als school vast in de organisatie van de LOB-gesprekken. Die gesprekken kosten tijd en dat gaat in de praktijk
ten koste van andere zaken. Onze mentoren zijn allemaal getraind volgens de leer
van Marinka Kuijpers en de leerlingen zijn ook positief. Maar het voeren van de
gesprekken is weer een taak die er bij komt, er moet nu iets af.” Jaap Willem van der
Linden, teamleider mavo, havo, vwo Vechtdal College, Dedemsvaart: “Heeft jullie
school niet vanuit een visie gedacht?” Joost Smit: “Te weinig. Die gesprekken gaan
nu ten koste van de lessen. De urgentie om de gesprekken te voeren wordt wel
gevoeld, maar ze moeten nu nog worden gefaciliteerd.”
Johan Heersma: “Plannen groeien en groeien, maar over de implementatie wordt
onvoldoende nagedacht.” Liesbeth Koebrugge, mentor klas 4 vmbo TL en docent
Engels, Gilde College, Hengelo: “Onze school heeft deze gesprekken ingeroosterd.”
Joost Smit: “Om tijd te winnen voeren we ook gesprekken met vier leerlingen tegelijk. Dat geeft een heel andere dynamiek.”
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“LOOPBAANGESPREKKEN MOGEN NIET
LEIDEN TOT STRESS BIJ DOCENTEN”

Liesbeth Koebrugge: “Ik hoop niet dat loopbaangesprekken iets gaat worden wat
docenten moeten doen, omdat de wet het nu eenmaal voorschrijft. Anders ben ik
bang dat de gesprekken een doel op zich worden. Volgens mij zou het zo moeten
zijn dat leerlingen zelf bezig zijn met het uitstippelen van hun toekomst en niet zo
zeer hun docenten. Docenten ervaren deze gesprekken op dit moment als een extra taakverzwaring.” Joost Smit: “Het mag zeker niet leiden tot stress bij docenten.”
Bevindingen
Na afloop van de werksessies vroegen we een aantal deelnemers naar hun bevindingen van deze middag. We kwamen allereerst uit bij twee collega-decanen van
het Esdal College Oosterhesselen: Melina Numan-Osinga: “Het was een verhelderende middag waarin we veel bruikbare informatie hebben gehoord. Het was ons
nog niet duidelijk wat er exact van ons verlangd en geëist wordt in het loopbaandossier. Het ministerie van OCW heeft dat kort inzichtelijk gemaakt in de presentatie. Alleen dat al is winst. Daarnaast was het prettig om ervaringsverhalen van

collega’s uit verschillende regio’s van het land te horen. Er was eigenlijk tijd te kort,
want telkens als ik in een goed gesprek zat, begon weer een nieuwe werksessie.”
Hestel van de Vendel: “Ik vond het een prettige middag. Ik heb veel ideeën
gehoord. Het was in het begin wel even uitzoeken welke onderwerpen in de werksessies aan welke tafel werden besproken. Daardoor werd ik in het begin geconfronteerd met volle tafels. We zijn blij met de informatie van het ministerie over
LOB en het loopbaandossier, dat gaan we zeker nog eens allemaal teruglezen.”
Tom Koning, decaan mavo, csg Bogerman, Sneek en Balk: “Ik ben tevreden over
deze middag. Vooral de werksessie over het PTA vond ik interessant. Wat doe je
als school met je PTA in het kader van LOB? Ik vond het fijn om met collega’s te
kunnen discussiëren. Het is goed om andere visies te horen waardoor je ontdekt
waar je als school zelf staat.”
Jaap Willem van der Linden, teamleider mavo, havo, vwo Vechtdal College, Dedemsvaart: “Mooi om te zien dat er uitwisseling tussen de collega’s plaats vond.
Het was beslist nuttig, maar als ik eerlijk ben was het voor mij iets meer brengen
dan halen. Ik had gehoopt op iets meer halen. Als aandachtspunt neem ik mee
terug naar school dat het belangrijk is dat alle docenten verstand krijgen van LOB.
Ik heb er zelf ook praktische ideeën over. Waarom koppelen we bijvoorbeeld niet
voor langere periode, bijvoorbeeld 3 jaar, een vaste groep leerlingen aan één docent voor LOB? Een docent leert leerlingen gedurende een langere tijd veel beter
kennen en kan hen daardoor veel beter begeleiden. Voorwaarde is wel dat er een
klik moet zijn tussen leerling en docent, anders werkt het niet.”
Tekst: Harry Willemsen
Foto’s: René Corten
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Hoofdstuk 1:
Visieontwikkeling
Yorrick van Bree en Edo Regtop (PBT)
De algemeen geldende visie op LOB heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De essentie hiervan nu is dat leerlingen betekenisvolle ervaringen
gegund worden waardoor zij vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen hun
loopbaan vorm te geven: nu en in de toekomst. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij
veelvuldig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk, leren reflecteren
en leren (volgende) keuzes te maken.
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Op veel scholen wordt nagedacht over de inhoud en de organisatie van LOB. Het is
van belang dat de keuzes die de school maakt gebaseerd zijn op een heldere visie
op het eigen onderwijs en een visie op LOB. Om een antwoord te geven op de visievraag dient eerst gekeken te worden naar het nut en de noodzaak van LOB: waarom
moeten we aandacht besteden aan LOB? Daarna komen vragen aan de orde over:
de inhoud van het curriculum, het loopbaandossier, de betrokkenheid van vakdocenten, de verbinding tussen theorie en praktijk, de mate waarin leerlingen keuzes
kunnen maken, de samenwerking met mbo of havo en de (regionale) arbeidsmarkt.
En, niet te vergeten de betrokkenheid van ouders. Op basis van deze visie kan beleid
geformuleerd worden dat richting geeft aan het de ontwikkeling van het programma.
De LOB-routekaart die in deze publicatie centraal staat, kan het uitgangspunt zijn
voor een discussie op school over de visie of helpen bij de herijking daarvan.

Waarom LOB?
De antwoorden op de waaromvragen door TL-scholen gegeven, blijken in de praktijk
uiteen te lopen van: ‘omdat het moet’ tot ‘we willen kijken of onze leerlingen goed
doorstromen’, ‘omdat onze lessen daarmee praktischer en uitdagender worden’
of, ‘we willen leerlingen een goed toekomstbeeld geven’ en ‘we willen leerlingen
die vaardigheden meegeven die zij in de toekomst nodig hebben’. Veel TL-scholen
redeneren in eerste instantie vanuit de minimale wettelijke eisen die de overheid
stelt aan LOB en kiezen om die reden ‘een methode’. Daarmee wordt voorbijgegaan
aan de vraag: wat willen we dat onze leerlingen met ons LOB bereiken en waarom is
dat van belang?
LOB dient leerlingen onder meer een beeld te geven van de toekomstmogelijkheden. Een gedeeld beeld hoe leerlingen voor te bereiden op een (onzekere) toe-

komst, is belangrijk. Tijdens de rondetafelgesprekken is stilgestaan bij deze
toekomst: waar komen de leerlingen later - als ze klaar zijn en wanneer ze
klaar zijn - terecht én wat moeten ze dan kunnen? Dit was aanleiding om van
gedachten te wisselen over de veranderende arbeidsmarkt en de dynamiek die
daarbij hoort. Mogelijk dat de nieuwe generatie niet meer denkt in banen en
niet meer spreekt over baanzekerheid, maar eerder zal praten over de beschikbaarheid van de eigen persoon voor werk; een flexibel in te delen week met
verschillende rollen en taken en mogelijk ook flexibiliteit in werk bij verschillende werkgevers. Die ene baan, voor de rest van je leven, vijf dagen per week, zal
vermoedelijk schaars worden. Dit vergt een grote mate van zelfstandigheid en
van flexibiliteit en betekent dat de toekomstige werknemer voortdurend richting moet kunnen geven aan zijn loopbaan, om deel te kunnen blijven nemen
aan de arbeidsmarkt. Blijven ontwikkelen, leren keuzes te maken en durven
kiezen is het adagium.

Quotes van andere TL-scholen over LOB
Met LOB proberen we leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin
ze telkens weer keuzes moeten maken. Het begint met de keuze voor een
vervolgopleiding in het perspectief van een beroep en de arbeidsmarkt. Daarbij
hoort dat ze iets meemaken in de praktijk en hun voorkeuren aan kunnen
geven. We leren leerlingen die vaardigheden ontwikkelen die helpen bij de
ontwikkeling van hun loopbaan. Zo krijgen de leerlingen een besef van de eigen
wensen en mogelijkheden.
Het diploma wordt door ons gezien als een tussenstation en niet als een eindstation. Onze taak als TL voert veel verder dan de vier jaar dat leerlingen bij ons
op school zitten. Voor ons is van belang te weten wat er na de vervolgopleidingen met onze leerlingen gebeurt. Dit is een belangrijk inzicht om te hebben.
Het is de taak van onze school om leerlingen intrinsiek te motiveren en te laten
ontdekken waar hun interesses liggen. Ook is het onze taak een leerling te
laten zien wat de studiemogelijkheden zijn en wat een leerling daarmee kan in
het werkzame leven. Daarbij hoort dat leerlingen zich breed oriënteren en wij
de perspectieven voor iedere leerling kunnen schetsen, met alle onzekerheden
die daarmee gepaard gaan.
LOB is bij ons op school een zaak van alle docenten. Wij hebben ervoor gekozen om praktische leselementen in alle vaklessen te integreren. Het onderwijs
wordt uitdagender, leerlingen zijn gemotiveerder en als docenten kunnen we
laten zien waarom ons vak er toe doet, hoe het een bijdrage levert aan de
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samenleving of de economie. De verbinding tussen theorie en praktijk geeft leerlingen een breder referentiekader en leert leerlingen hun interesses te ontdekken.

Tips van de scholen
• Betrek iedereen die in de school te maken krijgt met LOB vroegtijdig bij de
visievorming. Hierbij zijn niet alleen decanen, maar ook docenten, mentoren en
leidinggevenden nodig.
• Organiseer een studiedag voor het team om docenten (verplicht) een stage van
een dag te bieden. Zo worden roosterproblemen voorkomen en het draagvlak
voor de stage vergroot.
• Benadruk dat het keuzeproces juist een organisch en continu proces is. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de eigen keuzes en zal in de toekomst steeds
weer nieuwe keuzes moeten maken om deel te kunnen blijven nemen aan de
arbeidsmarkt.
• De verantwoordelijkheid van de school ligt niet alleen bij het opleiden in vakken,
maar ook bij het opleiden tot burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren
aan de samenleving. Dit pleit voor een brede oriëntatie.
• Heb oog voor keuzestress van leerlingen. Leerlingen hebben veelal het gevoel
dat zij een keuze maken voor de rest van hun leven.
20

Hoofdstuk 2:
Van visie naar beleid: LOB,
niet alleen voor leerlingen
Jildau Vellinga (PBT)

Een samenvatting van verschillende gesprekken
De vraag die centraal stond aan deze tafel is hoe je van je visie op LOB naar beleid
komt en wie je daarbij nodig hebt.
In de gesprekken werd duidelijk dat dit lastig is. Veel scholen worstelen met stap
1: het opzetten van een duidelijke visie, omdat ze het gevoel hebben dat allerlei
andere eisen aan ze trekken. Denk aan de eisen en verwachtingen van het mbo, de
eisen van de inspectie maar ook de eisen van het alledaagse werk als docent.
De scholen die hier wel in geslaagd waren gaven aan wat het allerbelangrijkste is
om van visie naar beleid te komen: het enthousiasme van het gehele team.
Het Vincent van Gogh college (VvGC) heeft met het management en decanaat
samen nagedacht over waarom ze doen wat ze doen en een duidelijke visie opgesteld. Om van visie naar implementatie te komen gaven ze aan dat ze begonnen bij
de enthousiaste collega’s. Vanaf daar verspreidde het enthousiasme zich als een
olievlek. Hierbij merkten ze wel op dat het een traject van lange adem is en je altijd
een handjevol cynische collega’s houdt.
Een belangrijk instrument dat het VvGC had gebruikt was het organiseren van een
inspirerende avond over LOB voor alle collega’s. Ze hadden een spreker uitgenodigd die iedereen wist te raken. Daarna organiseerden ze trainingen voor de
collega’s en de studiedagen stonden in het teken van LOB. Dit heeft veel energie
gecreëerd. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het management het wel moet
faciliteren, die moeten van LOB echt een prioriteit maken.
Een andere school was begonnen met het inventariseren van wat er in school
eigenlijk al gebeurde. Veel docenten doen al van alles in de les. Met een dergelijk
inventarisatie kan je als school goed kijken wat je al doet en op welke vlakken en
sectoren je (te) veel doet of te weinig.
Men constateerde dat actieve collega’s wel echt de sleutel tot succes zijn. Het moet
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in de schoolcultuur zitten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? We concludeerden
dat het begint met LOB voor de docenten zelf: docenten laten ontdekken wat er
allemaal te doen is in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door docentstages en bezoeken aan het mbo. Ook is het goed als docenten
zelf bezig gaan met een eigen zoektocht naar wat hen drijft, waar zij goed in zijn en
hoe ze dat kunnen inzetten in LOB. Maar ook het netwerken is van belang voor de
docent: het betrekken en uitbreiden van het eigen netwerk voor LOB is heel waardevol. Als je van je leerlingen verwacht dat zij zich oriënteren op al deze vragen en
vaardigheden, dan zouden docenten daarin het goede voorbeeld moeten geven.
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Hoofdstuk 3:
Van beleid naar praktijk
Els van Osch (E4education)

Inleiding
In dit hoofdstuk staat het implementatievraagstuk centraal: hoe zet je het beleid
om naar de praktijk? Over het algemeen genomen is dit een moeilijke punt. Dit
komt deels door de complexiteit van implementatieprocessen en deels omdat men
vaak niet zo goed weet welke veranderstrategie te gebruiken.

Verandercapaciteit
Het gaat bij het invoeren van iets nieuws (of anders) om het veranderen van het
gedrag van mensen. Gedrag wordt gestuurd door overtuigingen en om gedrag te
veranderen zal men dus aan de overtuiging moeten raken. Het gaat erom dat de
docenten het WAAROM van de verandering adopteren en begrijpen en zich daardoor betrokken voelen (draagvlak creëren). In het eerste stadium kun je die betrokkenheid en het draagvlak al genereren door bijvoorbeeld docenten te betrekken bij
het formuleren van het WAAROM en de doelen. Je hebt dan een groep voorlopers
(kartrekkers) die als ambassadeurs anderen mee kunnen krijgen. Een idee is om
ook leerlingen te betrekken als dat kan. Zij zijn de klanten en als die meedenken
ontstaat er vaak een andere synergie. Bedenk in het beginstadium ook hoe je over
de veranderingen communiceert en met wie.
Door goed na te denken over een veranderstrategie (hangt samen met de cultuur
en verandercapaciteit van de organisatie) kun je de veranderprocessen stroomlijnen en coördineren. Het is daarbij belangrijk om met kleine doelen en veranderingen te beginnen. Je kunt dan quick wins halen en zo het draagvlak en succesbeleving vergroten.
Vier de succesjes zodat het hele team ervan weet. Breid de groep meedenkers
en- doeners langzaam uit. Zorg ervoor dat je voor elk leerjaar een kartrekker hebt.
Maak een stappenplan voor de uitvoering en beschrijf de inhoud die je wilt ontwikkelen in een leerlijn. Dat vormt de rode draad van het proces. Neem minstens een
schooljaar om de lijnen uit te zetten.
De inhoud van de eerste stappen moet niet te ver afwijken van wat je al doet. Kijk
eerst of je met de bestaande rollen (en taken) kunt blijven werken. Wie heb je nodig
en op welke plek, welke taak/rol heeft die persoon? Moeten we iets doen met de
randvoorwaarden? Dit kan een valkuil zijn. Denk aan de samenhang:
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Bron: The art of management van Nieuwenhuis (2003).

Van beleid naar praktijk
In de praktijk blijkt dat vooral decanen in samenwerking met de directie van de
school het beleid voor LOB ontwikkelen. Als het goed is sluit het beleid aan bij de
visie van de school op LOB. Zowel bij de ontwikkeling van een visie als bij de vertaling van het beleid naar de praktijk is draagvlak een sleutelwoord. Zonder draagvlak
wordt het moeilijk om het beleid te vertalen naar de praktijk. En hoe groter het
draagvlak, hoe beter LOB in de school zal landen. Belangrijke vragen in deze fase
zijn:
• Hoe is de visie tot stand gekomen?
• Hoe is het LOB-beleid ontwikkeld?
• Is er draagvlak voor zowel de visie als het beleid?
Vervolgens speelt de vraag: wie is er nodig om van beleid praktijk te maken? Welke
rollen en taken zijn te onderscheiden? Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan coördinerende taken in de school en rond de samenwerking met vervolgopleidingen
of de arbeidsmarkt, of aan uitvoerende taken: wat doen de docenten in de lessen?
Wat gebeurt er buiten de lessen? Hoe is de betrokkenheid van leerlingen en ouders te vergroten? Welke keuzes worden er gemaakt over het loopbaandossier?

Eerst inventariseren
Curriculumimplementatie begint met een pas op de plaats. Maak een inventarisatie
van de huidige situatie. Onderzoek wat er al gedaan wordt aan LOB, wat goed gaat
en wat niet of waar het beter kan. Vraag ook leerlingen wat ze nodig hebben voor
een goede loopbaanoriëntatie. Onderzoek welke soort ervaringen zij op zouden
willen doen, wat docenten kunnen betekenen en welke rol ouders kunnen nemen.

Verdeling van taken
LOB vraagt om een bepaalde inzet van mensen en middelen. Scholen gaan daar
wisselend mee om. Sommige scholen nemen een aparte LOB-coach in dienst die
hiervoor opgeleid is, andere scholen geven hun LOB vorm vanuit een decanaat,
weer andere scholen verdelen taken onder de docenten die hiertoe opgeleid
worden. Los van wie in de school hierin een leidende rol heeft, zou LOB een
verantwoordelijkheid moeten zijn van alle docenten. Op het moment dat de taken
verdeeld zijn is het belangrijk dat de betrokkenen weten wat er van ze verwacht
wordt, hoe ze betekenisvolle LOB-activiteiten kunnen ontwikkelen en loopbaanreflectiegesprekken kunnen voeren. Hiervoor is deskundigheidsbevordering dikwijls
geen overbodige luxe. ‘LOB is geen kunstje, maar iets waar je met zijn allen kennis
over moet ontwikkelen en waar je de schouders onder moet zetten: van directie tot
vakdocenten.’

Facilitering
Denk na over facilitering van de verschillende rollen en taken voor LOB. De taak van
de decaan verandert wellicht en de mentoren zijn wat meer aan zet. Dat betekent
niet dat de decaan wegvalt. Hij/zij krijgt veel meer een coördinerende en regisserende taak, kwaliteitsbewaking en monitoring van de activiteiten blijft belangrijk.
Bespreek dit met de decaan, wat heeft hij/zij nodig om zijn rol goed uit te voeren?

Tips
• Neem kennis van de verschillende succesfactoren die een rol spelen bij het
implementatieproces (zie afbeelding eerder in dit hoofdstuk).
• Zorg voor draagvlak. Betrek al in een vroeg stadium iedereen die er mee te maken krijg: docenten, leerlingen, ouders en andere buitenschoolse partners.
• Werk vanuit een projectplan met smart geformuleerde doelen.
• Werk met een projectteam en ontwikkelopdrachten.
• Het keuzeproces is het proces van de leerling. Zorg dat de leerling eigenaar
wordt van dat proces.
• Investeer in de professionalisering van docenten op het gebied van LOB. Denk
aan docentenstages, deskundigheidsbevordering in het voeren van reflectiegesprekken of het hanteren van reflectieve werkvormen.
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• Zorg dat alle betrokkenen een reëel beeld krijgen van de beroepspraktijk en de
arbeidsmarkt.
• Onderzoek hoe de lesactiviteiten op school sterker te verbinden zijn met LOB.
Dit kan soms eenvoudig door aan een lesactiviteit een vorm van reflectie toe te
voegen.
• Blijf kritisch op het aanbod en de uitvoering daarvan: sluit het aanbod aan bij de
visie en de doelen? Kunnen leerlingen zelf keuzes maken? Zijn de loopbaanoriënterende activiteiten echte betekenisvolle ervaringen voor leerlingen?
• Praat veel met elkaar over LOB. Vier de successen!
• Kijk ook wat buitenschoolse partners kunnen doen. Stagebegeleiders kunnen
leerlingen een betekenisvolle activiteit geven en daarover een reflectiegesprek
voeren. De leerling kan dit vervolgens zelf vastleggen in zijn dossier.
• Werk samen met buitenschoolse partners (bedrijven en ROC) in bijvoorbeeld een
platform. Kom regelmatig bij elkaar door bijvoorbeeld een ‘ vrienden van’-club op
te richten en de partners twee keer per jaar uit te nodigen om de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt te volgen, informatie uit te wisselen en de samenwerking te
versterken.
• Betrek ouders bij het keuzeproces van de leerlingen. Maak ze medeverantwoordelijk (www.helpmeebijlob.nl)
• Inspireer met het beleid de docenten, leerlingen en ouders. Laat hen meedenken,
laat hen vragen stellen, laat het vertellen wat ze nodig hebben, waarom en hoe.

Hoofdstuk 4:
Samenwerken met het
bedrijfsleven in de regio
Simon van Groningen (bestuurslid Platform-TL, directeur vmbo Ichthus College
Veenendaal)
Een leerling in de Theoretische Leerweg komt binnen zijn opleiding weinig in aanraking met de beroepspraktijk Dit geldt in nog sterkere mate als de TL-opleiding
verbonden is met een havo/vwo-school of een zelfstandige mavo is. Op veel scholen
wordt dit erkend en wordt er gezocht naar manieren om de leerlingen in contact te
brengen met de beroepspraktijk. Een stage voor de leerlingen is een prima manier om de leerlingen kennis te laten maken met het beroepenveld. Als de stage is
ingebed in de LOB-leerlijn is het een ervaring die de leerling bij het vervolgen van die
leerlijn kan helpen doordachte keuzes rondom een vakkenpakket en een vervolgopleiding te maken.
De leeropbrengst van een stage voor de leerling wordt fors vergroot als er na afloop
een goed reflectiegesprek plaatsvindt. Welk inzicht is versterkt? Welke nieuwe vragen
dienen zich aan?
Een goed stageprogramma en het vinden van bedrijven die mee willen werken aan
de uitvoering daarvan is niet voor elke school een gemakkelijke opgave.

Samenwerken
In de LOB-bijeenkomsten werd vaak de vraag gesteld ‘Hoe kom ik aan voldoende
bedrijven, die een leerling een week lang willen begeleiden?’ De volgende tips van
collega’s kunnen hierbij helpen:
• Maak gebruik van ouders die een eigen onderneming hebben. De meeste ouders
willen graag hun medewerking verlenen.
• Word lid van een MKB-organisatie in de regio. Dat kan een bedrijvenkring zijn.
• Stem met andere scholen in de regio de stageperiode af. Zo voorkom je dat veel
leerlingen tegelijkertijd een beroep doen op dezelfde bedrijven.
• Onderzoek wat een (commercieel) stagebureau zoals Intergrip kan betekenen.
• Stel een stage-coördinator aan. Dit kan een docent zijn, maar ook een functionaris met een speciale opdracht in een andere salarisschaal. Deze functionaris kan
stages organiseren en leerlingen tijdens een stage bezoeken.
• Sommige mbo-opleidingen maken afspraken met stagebedrijven dat de mbo-student tijdens zijn stage een week lang een vmbo-leerling meeneemt. Zo leren
leerlingen van en met elkaar.
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• Bekijk via http://www.onderwijsonstage.nl de mogelijkheden van het beroepenfeest ‘on stage’ in je regio.

Kenmerken van de regio
Als vmbo-leerlingen na hun mbo-opleiding de arbeidsmarkt opgaan, kiest een grote
meerderheid voor een werkkring in de omgeving. Het is van belang om de kenmerken van de eigen regio in de LOB-leerlijn terug te laten komen. Het verhoogt de
herkenbaarheid voor de leerlingen als de dominerende beroepenvelden uit de regio
zichtbaar worden in het LOB-programma. Dat kan worden versterkt met bedrijfsbezoeken en gastlessen. Leerlingen kennen bedrijven vaak wel van naam, maar hebben
nauwelijks beeld van wat zich binnen de muren van een bedrijf of instelling afspeelt.

Professionalisering
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Met LOB beogen we het beroepsbeeld van leerlingen te versterken. Tegelijkertijd
moet er ook gewerkt worden aan het beroepsbeeld van de docenten. Ook zij hebben
door de aard van de TL-opleiding minder contacten met het bedrijfsleven. Het
Ichthus College heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd in het beroepsbeeld van de
docenten. Een groepje docenten bezocht een aantal bedrijven in de regio. Dat heeft
een positieve uitwerking gehad op de manier waarop docenten met de leerlingen
spreken over de beroepspraktijk. Hetzelfde geldt voor de docenten die de leerlingen
op hun stageadres bezocht hebben.
In de regio zijn vaak al verschillende initiatieven ontwikkeld in het kader van LOB.
Het is belangrijk om daarbij aan te haken en zo het netwerk te vergroten. Het gaat
dan bijvoorbeeld om initiatieven om het bedrijfsleven in contact te brengen met
vmbo-scholen.
Bij dit alles geldt dat de schoolleiding de waarde van een goede LOB-leerlijn moet
inzien en dat ook dienovereenkomstig wil faciliteren.

Bronnen
Het Ichthus College in Veenendaal stelt haar LOB-leerlijn van klas 2 tot en met 4 digitaal beschikbaar via www.ichthuscollege.com/decanaat. De school is bezig plannen te
ontwikkelen voor een verdere implementatie van LOB in de lessen. Dit moet over enkele jaren uitmonden in een situatie waarbij de leerlingen in klas 3 en 4 binnen hun
gekozen profiel per week een project(mid)dag krijgen, waarin leerstof uit de verschillende vakken wordt verwerkt in een project dat doordrenkt is van de beroepspraktijk
binnen dat profiel.
Hulp bij het organiseren van stages voor leerlingen wordt geboden door diverse
(commerciële) partijen. Voor meer informatie zie onderstaande websites.
www.intergrip.nl/producten/zoek-jouw-beroep/
www.onderwijsonstage.nl

Hoofdstuk 5:
Samenwerken met
vervolgscholen en LOB
Jan van Nierop (Stichting platforms vmbo)
In de bijeenkomsten is het vooral gegaan over samenwerking met het mbo. In
de samenwerking met de havo-scholen volgen leerlingen over het algemeen het
complete palet van LOB op de eigen school omdat het ook voor hun latere keuze
van belang is.

Mooie voorbeelden
Bij de gesprekken kwamen mooie voorbeelden voorbij van scholen die samen met
het mbo in de regio de samenwerking geregeld hebben. Een greep daaruit is:
- Toptraject in Twente: Het Toptraject is een doorgaand leertraject (vmbo-mbohbo) voor getalenteerde en praktisch ingestelde vmbo‘ers die via het mbo een
hbo-diploma willen halen. Zeven voortgezet onderwijsscholen, ROC van Twente
en Saxion werken samen om ervoor te zorgen dat jij op de juiste plek zit en optimaal gebruik maakt van jouw talenten.
- Het Twents aansluit netwerk “KOM”.
- Het realiseren van de “Hot Spots” in Den Haag rondom ROC Mondriaan en
vmbo-scholen.
- In Arnhem/Nijmegen zijn de meeloopdagen gerealiseerd.
- In het kader van Bèta Challenge worden in Terneuzen op de Rede projecten
mbo/bedrijfsleven georganiseerd.
- Peer Consult-projecten waarbij oud-leerlingen op hun ‘oude school’ komen vertellen aan leerlingen die nog moeten kiezen, hoe zij hun opleiding ervaren of op
het ROC de nieuwe leerlingen vertellen over de opleiding.
- Kijk voor activiteiten naar www.lob4mbo.nl van het servicepunt LOB in het mbo.

Belangrijke elementen bij de samenwerking
In de gesprekken blijken een aantal zaken van eminent belang te zijn om de samenwerking tussen vmbo-mbo of havo te kunnen vormgeven:
- Er moet op alle niveaus (van bestuurlijk niveau tot de docenten die het uitvoeren)
gesproken zijn en instemming zijn met de samenwerking.
- Begin zo concreet mogelijk met iemand die je kent. “Ik heb gewoon de teamleider
Techniek gebeld en ben daar gestart met afspraken maken.”
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- Voor het mbo moet samenwerking met het vmbo de rode loper zijn naar
aanmelding van onze leerlingen, kortom het moet ze wat waard zijn om onze
leerlingen binnen te krijgen. Neem dat als uitgangspunt in je gesprekken.
- Maak een samenwerkingsverband waarbij verschillende vmbo-scholen aansluiten samen met het mbo of zelfs met meerdere mbo’s.
- Mbo heeft prachtige faciliteiten waar je gebruik van kunt maken voor een profielwerkstuk of opdrachten van leerlingen waarbij het actief bezig zijn centraal staat.
Daar kun je namelijk later een prima loopbaangesprek over voeren.

Valkuilen/ aandachtspunten
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- De grootte van het mbo geeft soms zoveel problemen dat de samenwerking niet
op gang komt. Eenzelfde probleem is de afstand van ‘onze’ school naar het mbo
toe. Het kan een probleem zijn om leerlingen die afstand te laten overbruggen.
- Is er een mogelijkheid om leerlingen vrijstellingen te geven voor onderdelen die
zij al geleerd hebben?
- Hoe gaan we om met het doorstroomdossier? Neemt het mbo dat serieus of
wordt het in de la gestopt zelfs al bij de intake?
- Een belangrijk aandachtspunt was de rapportage vanuit het mbo over de leerlingen die gekozen hebben voor een school. Het is voor de kwaliteit van LOB
voornaam dat wij terug kunnen horen hoe het nu gelopen is met die leerling.
Uiteindelijk gaat het over VERTROUWEN, KENNEN MAAR VOORAL OOK GUNNEN.
Dat moet de basis zijn van de samenwerking.

Hoofdstuk 6:
Rollen en taken binnen LOB
Inge Kirsten (Buitenhout College en NVS/NVL)
In het LOB-proces van een leerling hebben verschillende medewerkers binnen
een school een rol of taak. Dat wil niet zeggen dan zij het LOB-proces van de
leerling overnemen of voor de leerling uitvoeren, maar dat ze hem begeleiden in
dit proces. Uitgangspunt is en blijft: de leerling is eigenaar van zijn eigen loopbaanproces.
Een school die beleid ontwikkelt rond LOB denkt na over de rollen en taken die in
dit proces onderscheiden kunnen worden en spreekt af wie welke rollen en taken
vervult. Door hierover afspraken te maken en dit vast te leggen wordt LOB-beleid
verankerd in het curriculum van de school en vindt het voortgang ook als functionarissen vertrekken.
Hierna worden verschillende rollen onderscheiden en wordt aangegeven hoe
deze ingevuld kunnen worden. Deze beschrijvingen zijn aangevuld met tips en
tops uit de verschillende LOB-bijeenkomsten.

Management
Het management heeft tot taak een loopbaangerichte leeromgeving binnen een
school te realiseren. Hieronder wordt een praktijk en vraaggerichte leeromgeving/
curriculum verstaan waarin ruimte is gecreëerd voor de loopbaandialoog. Basis
voor deze leeromgeving is een missie en visie met betrekking tot LOB van de
schoolleiding.
Een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving waarin ruimte is voor de loopbaandialoog betekent dat er tijd, geld en ruimte beschikbaar is voor professionalisering
van het team, zodat zij kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen op basis waarvan zij leerlingen kunnen begeleiden. LOB moet deel uitmaken van het taakbeleid
van de school en de onderwijstijd van de leerling.
Een aantal scholen heeft LOB-reflectiegesprekken structureel ingeroosterd in het
rooster van zowel de leerlingen als de docenten. Zij houden bijvoorbeeld drie keer
per jaar dergelijke gesprekken waarbij alle docenten worden ingezet als loopbaanbegeleider en met alle leerlingen loopbaangesprekken gevoerd worden. In
sommige gevallen vinden deze gesprekken plaats in een toetsweek.
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In een visiestuk moet het management beschrijven wat ieders taken en rollen zijn
binnen het LOB-beleid van de organisatie. Van de directie wordt een initiërende rol verwacht, waaruit duidelijk blijkt dat het management van de school LOB
belangrijk vindt en achter het eigen LOB-beleid staat. Dit alles met als uiteindelijk
doel leerlingen in staat te stellen eigenaar te worden van het eigen loopbaanproces.
Dit kan door:
• het organiseren van studiedagen;
• professionalisering over curriculumontwikkeling en in het voeren van loopbaangesprekken;
• het ontwikkelen van didactische coaching;
• samenstellen van werkgroepen die samen LOB-beleid ontwikkelen en zorgen
voor de olievlek binnen de school;
• personeelsbeleid en functioneringsgesprekken ook richten op LOB-begeleiding;
• LOB op te nemen in het curriculum en het PTA;
• het instellen van loopbaancoaches;
• faciliteren in tijd voor LOB-begeleiding;
• LC/LD docenten inzetten om kartrekker te worden;
• loopbaangesprekken in de agenda van de collega’s zetten;
• LOB-netwerk binnen en buiten je eigen school creëren.

Decaan/loopbaancoördinator
De LOB-kar wordt op veel scholen getrokken door decanen/loopbaancoördinator.
Dit is een persoon tussen het management en loopbaanbegeleiders/mentoren/
coaches die een inspirerende en coördinerende rol heeft. Daarnaast hebben decanen/loopbaancoördinator vaak tot taak:
- Kwaliteitsbewaking van LOB
- Bewaken dat LOB in vakken aan de orde komt als daarover binnen de school
afspraken zijn gemaakt
- Organisator van gezamenlijke LOB-activiteiten
- Begeleider van loopbaanbegeleiders
- Enz.
De rol van decaan is, sinds de invoering van LOB, aan verandering onderhevig.
Van eerstelijns adviseur van leerlingen is de decaan meer en meer tweedelijns
functionaris geworden. Hij of zij moet gesteund worden door het management
van de school om het LOB proces op de juiste manier over te kunnen dragen aan
de loopbaanbegeleiders, mentoren en vakdocenten en zo LOB-beleid te kunnen
implementeren.

Loopbaanbegeleiders
Loopbaanbegeleiders zijn coaches/mentoren die leerlingen door loopbaangesprekken begeleiden bij het ontwikkelen van de loopbaancompetenties. Uitgangspunt
voor de ontwikkeling van deze loopbaancompetenties vormen betekenisvolle en
praktijkgerichte ervaringen.
Vaak worden loopbaanbegeleiders begeleid en gesteund door decanen/loopbaancoördinator. Veel scholen trainen hun loopbaanbegeleiders in het voeren van loopbaangesprekken. Na een training neemt de loopbaancoördinator de begeleiding
van zijn collega’s vaak over.
Vakdocenten
De docenten die voor de klas staan hebben de mogelijkheid om binnen het curriculum van hun vak betekenisvolle en liefst praktische activiteiten aan te bieden
waarbij ze hun vak verbinden met de wereld om de leerling heen. Hierdoor kunnen
leerlingen hun interesses ontdekken en kwaliteiten laten zien. Deze vakdocenten
zijn van onschatbare waarde in de loopbaanontwikkeling van leerlingen. Zij kunnen
zicht geven op kwaliteiten die de leerling tijdens de lessen laat zien, en de leerling
daarover complimenteren en wellicht verder enthousiasmeren. Dit is een mooie
bron voor de loopbaanbegeleiders.
Ouders
Ouders is een groep die met betrekking tot LOB vaak vergeten wordt, maar die
vanuit het LAKS een hoog rapportcijfer krijgt vanwege de invloed die de ouders
hebben op het keuzeproces van hun kind/de leerling. Ouders zijn de deskundige
met betrekking tot hun eigen kind. Zij weten wat de kwaliteiten van hun kinderen
zijn en wat hun kinderen belangrijk vinden. Daarnaast hebben ouders vaak een
netwerk en werkervaring die ingezet kunnen worden om het eigen kind, maar ook
medeleerlingen, te ondersteunen in het onderzoeken van werk en het ontwikkelen
van een eigen netwerk.
Mooi initiatief zijn de LOB-gesprekken van ouders met hun kinderen door school
georganiseerd. Resultaat van deze gesprekken kunnen in een database vastgelegd
worden evenals oudergesprekken/kennismakingsgesprekken en het keukentafelgesprek.
Leerlingen
De leerling is de spil van zijn loopbaanproces. Het is de taak van de volwassenen
om hem heen de leerling stapje voor stapje eigenaar te laten worden van het eigen
loopbaanproces door een loopbaangerichte leeromgeving aan te bieden. Door het
opdoen van betekenisvolle ervaringen en daarop te reflecteren krijgt de leerling inzicht in zijn loopbaancompetenties. Dit alles legt hij vast in een loopbaandossier dat
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hem de mogelijkheid geeft goed zicht te krijgen op de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties, waardoor de leerling een keuze kan maken op basis van zijn
proces. Dit kan door een digitaal loopbaandossier op te bouwen of een portfolio.

LOB-methode
Sinds LOB verplicht onderdeel uitmaakt van het curriculum van alle vmbo-leerlingen zijn er veel LOB-methoden verschenen. Scholen denken soms dat ze met de
aanschaf van een dergelijke methode voldoende aan LOB doen. Dat kan, maar is
in veel gevallen niet zo. Naast LOB-methoden moeten loopbaanactiviteiten worden
uitgevoerd en moet er op deze activiteiten gereflecteerd worden.
Er zijn verschillende loopbaanmethodes die LOB-activiteiten faciliteren. Van belang
is om te kijken of het leerlingen echte en betekenisvolle ervaringen geeft waarop
gereflecteerd kan worden. On stage, mbo, stages, met ouders meelopen, profielwerkstuk in kader van LOB, enz. zijn betekenisvolle activiteiten voor leerlingen in
het kader van LOB.
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Hoofdstuk 7:
LOB in de vakken
Viola van Lanschot Hubrecht (SLO)
TL-scholen organiseren beroepenmarkten, leerlingen bezoeken een mbo of speeddaten met bedrijven. Allemaal prima activiteiten in het kader van LOB. Wat wel
opvalt, is dat het dikwijls geïsoleerde activiteiten zijn, geïsoleerd van de vakken en
geïsoleerd van de echte wereld van arbeid en beroep. En het aantal docenten dat
betrokken en verantwoordelijk voor de uitvoering is, is beperkt.
Met het verplicht stellen van LOB in de theoretische leerweg van het vmbo, is LOB
een verantwoordelijkheid van alle docenten. Steeds meer vakdocenten stellen de
vraag hoe zij vanuit de inhoud van het vak betekenisvolle LOB-activiteiten kunnen
ontwikkelen. Zij zijn benieuwd wanneer zij het goede doen en het goed doen. En
stellen vragen over de inhoud: hoe laat ik aan mijn leerlingen zien wat het belang
van mijn vak is in de buitenwereld? Hoe lever ik vanuit mijn vak een bijdrage aan
het ontwikkelen van loopbaancompetenties? En, als mijn vak nu niet zo zichtbaar is
in de wereld van arbeid en beroep, welke activiteiten organiseer ik dan om mijn vak
zichtbaarder te maken? Maar ook: hoe maak ik er binnen mijn lessen tijd voor vrij?
Mijn programma is al zo vol.

Wat is goede LOB
LOB richt zich op het ontwikkelen van loopbaancompetenties. De leerling ontdekt
zijn capaciteiten en zijn motieven, verkent wat het werkveld te bieden heeft, verkent
wat hem bindt en boeit en waarom. Bedenkt wie hem kunnen helpen om zijn doelen of ambities te realiseren en hoe hij sturing kan geven aan de ontwikkeling van
zijn loopbaan. Hij leert te reflecteren en te kiezen en vervolgactiviteiten te benoemen en te plannen. Dit leert de leerling door meerdere en verschillende ervaringen
op te doen, waarbij zijn leervraag het uitgangspunt is. In dit kader spreken we dan
van een praktijknabije en vraaggestuurde LOB. De leerling ontdekt waar het in een
bepaald profiel, (opleidings)domein, werkveld of beroep om draait. De leerling leert
verbanden leggen tussen zijn persoon en zijn interesses en capaciteiten, tussen
school en werk en (vervolg)opleidingen, tussen theorie en praktijk.

Van ‘het wat’ naar ‘het hoe’
De school is uiteindelijk verantwoordelijk om het ‘wat’ te vertalen naar het ‘hoe’
en een zo optimaal mogelijk programma samen te stellen. Dit geldt uiteraard ook
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voor LOB. De vraag is hoe loopbaanoriënterende activiteiten op een efficiënte en
logische wijze te verbinden zijn met de inhoud van de vakken. Het ene vak is zichtbaarder in de wereld van arbeid en beroep en leent zich beter voor het ontwikkelen van beroeps- en opleidingsbeelden dan het andere. Denk aan het vak biologie
en de biomedisch analist, of aan bewegingsonderwijs en het beroep van sport- en
bewegingscoördinator.
Het ontwikkelen van een betekenisvolle activiteit start bij de ervaring en interesse
van de leerling. Daarna wordt het doel, de context en de inhoud bepaald. Om
de inhoud praktisch te maken kunnen handelingswerkwoorden centraal staan.
Bijvoorbeeld handelingen als meten, regelen, onderzoeken, verzorgen, begeleiden
etc. Door middel van reflectie geeft de leerling betekenis aan de ervaring en zet de
volgende stap in het loopbaanproces (LOB: durf te verrassen en de LOB-disk voor
avo-vakken, SLO).

Voorbeeld vanuit de leerling
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Een leerling wil graag iets meer weten over de voedingsmiddelenindustrie.
Hij verdiept zich in de branche, zoekt uit waar bedrijven gevestigd zijn, wat er
gemaakt wordt. Misschien kan hij een bedrijf bezoeken of iemand interviewen.
Hij zoekt uit welke functies er zijn en krijgt namens een fabrikant de opdracht
monsters te nemen van producten of in ‘het veld’, en metingen te verrichten.
Hij maakt een verslag voor de opdrachtgever en besluit of deze ervaring waardevol is om te bewaren voor zijn loopbaandossier.

Voorbeeld vanuit de docent
Om aan te sluiten bij de interesse van de leerlingen en ze een beeld te geven
van de betekenis van mijn vak in het werkveld, bied ik bij biologie keuzeopdrachten aan. Ik heb loopbaanoriënterende opdrachten gemaakt over natuur,
milieu, gezondheid en voeding die qua omvang even groot zijn. Dit zijn
opdrachten die, afhankelijk van het onderwerp, deels binnen en deels buiten
school uitgevoerd kunnen worden. Iedere opdracht bestaat uit oriënterende
activiteiten en daarna verdiepende (beroeps)activiteiten. De verdiepende (beroeps)activiteiten vormen de verbinding met mijn vak. Leerlingen presenteren
de opbrengsten en vertellen hoe ze de opdracht hebben ervaren. Zat er iets
bij dat grote indruk heeft gemaakt en waarom?

‘Naar een programma voor praktijknabije
vakgeïntegreerde LOB’
Maar is het voor loopbaanoriënterende activiteiten niet vaak logischer om vakken
te verbinden? Ook in de wereld van arbeid en beroep zien we die verbinding. In
de horeca komt kennis samen van onder meer economie, biologie, Nederlands
en de moderne vreemde talen. De combinatie van kunstvakken, geschiedenis en
maatschappijleer ligt in de culturele sector voor de hand. Aardrijkskunde en een
moderne vreemde taal vormen een basis voor beroepen in de toeristische of de
logistieke sector.
Wanneer vakken samen een belangrijke rol spelen bij de invulling van LOB en structureel samen gaan werken is de consequentie dat er ruimte gemaakt moet worden
in het rooster. In Naar een programma voor praktijk nabije vakgeïntegreerde LOB
(zie bronnen) wordt een manier geschetst waarbij vakken uren inleveren voor de
ontwikkeling van een gemeenschappelijk jaarprogramma voor LOB. Dat kan, want
er is geen voorgeschreven lesurentabel meer per vak. De school bepaalt zelf op
welke wijze de onderwijstijd verdeeld wordt. Ideeën van de school over onderwijzen en leren en over LOB zijn daarin leidend.
Voor docenten die uren afstaan en samenwerken aan een doorlopend en samenhangend programma voor loopbaanoriëntatie betekent het dat er vanuit de inhoud
van de vakken en de eindtermen gewerkt wordt aan vakverbindende loopbaanoriënterende opdrachten. In de bovengenoemde publicatie wordt een programma
geschetst dat opgebouwd is rond beroepen. De beroepen representeren de sectoren of branches, de profit en non-profit sector en zijn een dwarsdoorsnede van
de vele beroepen in de wereld om ons heen. In de opdracht worden de beroepsgerichte activiteiten verbonden met de kennis en vaardigheden van de betrokken
vakken. Vakken worden praktischer, de theorie volgt de praktijk. Het mes snijdt aan
twee kanten.

Tip
Daag vakdocenten uit door hen te vragen minimaal één keer per jaar een loopbaangerichte activiteit in hun vaklessen te organiseren en te laten zien hoe hun vak
in de samenleving terug te vinden is.

Bronnen
Zie http://leerganglob.slo.nl/lob-publicaties
• LOB durf te verrassen
• Praktijknabije LOB in de theoretische leerweg
• Naar een programma voor praktijknabije vakgeïntegreerde LOB
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Hoofdstuk 8:
Loopbaandossier
Viola van Lanschot Hubrecht (SLO)
Met ingang van 1 augustus 2016 is het loopbaandossier verplicht voor leerlingen in
de Theoretische Leerweg (TL). In een loopbaandossier laat de leerlingen zijn loopbaanontwikkeling zien. Het loopbaandossier kan opgebouwd zijn rond de vijf loopbaancompetenties. In het dossier laat de leerling zien welke loopbaanoriënterende
activiteiten hij ondernomen heeft, wat de resultaten daarvan zijn, wat de conclusies
zijn en welke vervolgactiviteiten gepland zijn. De vorm van het loopbaandossier
bepaalt de school, of, mag de leerling de vorm kiezen? En, bepaalt de school de inhoud van het loopbaandossier of bepaalt de leerling wat hij wil laten zien? Wanneer
heeft de leerling werkelijk iets aan zijn dossier? Wanneer heeft het dossier voor de
leerlingen waarde? Wie is de eigenaar van het dossier? Hoe verhoudt het loopbaandossier zich tot het plusdocument? Dit zijn vragen die beantwoord kunnen worden
vanuit de visie (die een school heeft) op LOB.
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Visie op LOB
De huidige visie op LOB heeft tot doel leerlingen om te leren gaan met een dynamiek van de arbeidsmarkt, waarbij werknemers vaak wisselen van baan, de inhoud
van werk verandert, functies veranderen of verdwijnen en er nieuwe functies bijkomen. De huidige werknemer zal bereid moeten zijn een leven lang te leren. Om
met deze dynamiek om te kunnen gaan is kennis over de eigen persoon vereist.
Kennis over het IK (I, me and myself) in relatie tot keuzes met betrekking tot werk
en het leven of de levensvervulling. Niet de eenmalige keuze voor arbeid en beroep, maar de ontwikkeling van de loopbaan en het leren kiezen staan centraal. Dat
betekent dat leerlingen ook wat te kiezen moeten hebben en op basis van eerdere
bevindingen conclusies kunnen trekken en vervolgstappen kunnen plannen. De
leerling is immers eigenaar van zijn loopbaan, dus ook van zijn loopbaandossier.

De vorm
Het loopbaandossier is in wezen een afgeleide van het portfolio. In oorsprong is
een portfolio een draagmap met bewijsstukken van kwaliteiten (producten) en
ontwikkelingen (proces). In principe kunnen loopbaandossiers in allerlei vormen en
maten voorkomen. Denk aan een PowerPointpresentatie, een filmpje, een website
of een poster.

Een betekenisvol dossier
Scholen staan voor de uitdaging een beredeneerde keuze te maken over de vorm
en de inhoud van het loopbaandossier. Veel scholen schaffen om het proces
beheersmatig te maken een ‘methode’ aan. De vraag is echter of een methode wel
het doel dient. Veel beter zou het zijn te redeneren vanuit de waarde en de betekenis die het loopbaandossier zou moeten hebben voor de leerling. Het zou een
dossier moeten zijn waar de leerling trots op is, een duurzaam dossier dat in de
loop de jaren - ook in de vervolgopleiding - verder uitgebreid en aangevuld wordt.
Een basis voor de toekomst waarin de leerling met persoonlijke informatie laat zien
wie hij is, hoe zijn vaardigheden en kwaliteiten zich ontwikkelen. Wat hem bezig
houdt in het leven, welke oriënterende activiteiten hij heeft ondernomen die hij interessant en leuk vond, waar hij zichzelf ziet leren en werken in de toekomst, welke
verwachtingen hij heeft over de toekomst. En, natuurlijk ook wat hij naast school
doet. Ook de activiteiten die een leerling buiten school doet zeggen wat over de
interesse van de leerling. Het loopbaandossier moet de leerling inzicht verschaffen
in eigen kunnen en eigen wensen of ambities en een positieve bijdrage leveren aan
het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.
Als je als docent gevraagd zou worden een loopbaandossier te maken? Wanneer
zou dat voor jou betekenis hebben? Hoe zou je er aan willen werken? Welke keuzes
zou je zelf maken over de vorm en de inhoud?

Loopbaandossier en plusdocument?
In het sectorakkoord voortgezet onderwijs is afgesproken dat scholen aan het eind
van schooljaar 2015 – 2016 naast het diploma een plusdocument mee mogen
geven aan hun leerlingen. Dit is een ‘school-CV’ waarop zichtbaar is hoe leerlingen
hebben gewerkt aan extra activiteiten en hun brede vorming en welke resultaten
ze hebben geboekt. Het gaat om extra-curriculaire activiteiten. Dit zijn activiteiten
die door de school worden gevalideerd maar geen deel uitmaken van het curriculum. Denk aan talentprogramma’s, extra vakken (zonder examen), stagevaardigheden en vaardigheden op het gebied van burgerschap, ondernemerschap of
kunst en cultuur. Het loopbaandossier kan deel uitmaken van het plusdocument.
Het ligt voor de hand de verbinding te zoeken met het loopbaandossier. Voor het
vervolgonderwijs is het plusdocument samen met het diploma en de cijferlijst het
vertrekpunt. Het loopbaandossier kan de start zijn van het cv waaraan leerlingen in
hun vervolgopleiding en loopbaan verder kunnen werken.

Bronnen
https://www.vo-raad.nl/themas/maatwerk/onderwerpen/plusdocument
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Hoofdstuk 9:
LOB in het PTA
Jacqueline Kerkhoffs (projectleider vernieuwing vmbo)
LOB maakt onderdeel uit van het examenprogramma van een leerling.
LOB wordt niet afgesloten met een centraal examen, dus moet het afgesloten worden met een schoolexamen en moet het opgenomen worden in het PTA.
Belangrijk is op te merken dat een schoolexamen niet per definitie een schriftelijk
examen is, ook werkstukken, presentaties, praktijkopdrachten en dergelijke kunnen
aangemerkt worden als schoolexamen.
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In het PTA moet aangegeven worden op welke manier een leerling kan voldoen aan
de eisen die rond het schoolexamen gesteld worden. Wat moet de leerling doen
en op welke manier kan hij dat bewijzen, zijn de belangrijkste vragen die in het PTA
beantwoord moeten worden.
Eisen waaraan een PTA moet voldoen vindt u op www.platformsvmbo.nl/schoolexaminering.
Een school mag zelf bepalen op welke wijze ze LOB vorm geeft, welke eisen ze aan
leerlingen stelt, hoe het loopbaandossier van een leerling eruit ziet en op welke
manier LOB opgenomen wordt in het PTA. Een school heeft dus heel veel vrijheid,
maar er zijn wel kaders waaraan ze gehouden is.

LOB moet gedaan worden
LOB hoeft niet beoordeeld te worden met een cijfer of bijv. voldoende/goed. LOB
moet wel gedaan worden. Een leerling moet werken aan zijn loopbaancompetenties en moet een loopbaandossier maken.
Soms horen we op het feit dat LOB ‘alleen’ gedaan moet worden: als het niet
meetelt voor een cijfer dan hoeft het dus niet. Je zou denken dat dit een reactie van
leerlingen is, maar tijdens de conferenties LOB in de TL is hij ook door meerdere
docenten, decanen en directieleden gegeven.
In de wet- en regelgeving rond het vmbo staat met betrekking tot LOB in de TL

Bijlage 3. Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling in de
theoretische leerweg van het vmbo
De vaardigheden worden niet in het centrale examen getoetst.
De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij
doet dat met een oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door
middel van reflectie op het eigen handelen en reflectie op ervaringen.
De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op
systematische wijze om te gaan met ‘loopbaancompetenties’:
1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? [Kwaliteitenreflectie]
2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? [Motievenreflectie]
3. Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar? [Werkexploratie]
4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? [Loopbaansturing]
5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? [Netwerken]
2. De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf
en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.
In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die
hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties’. In het
loopbaandossier wordt beschreven bij een aantal uitgevoerde activiteiten:
a. de beoogde doelen
b. de resultaten
c. de evaluatie en een conclusie
d. welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen
en de daarbij horende conclusies.

Het examenprogramma geeft aan wat er van de leerling gevraagd wordt.
In een loopbaandossier moet de leerling dus laten zien dat hij aan zijn loopbaancompetenties gewerkt heeft. In het examenprogramma staat op welke manier de
leerling dat kan doen, namelijk door voor elke loopbaanactiviteit aan te geven wat
het doel is, wat het resultaat is, welke conclusie hij daaruit trekt en wat vervolgactiviteiten zijn. In een loopbaandossier moeten meerdere activiteiten en meerdere
loopbaancompetenties aan de orde komen. Met andere woorden: één verslag van
een stage of bezoek aan het mbo is niet voldoende.
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Of loopbaanactiviteiten zijn uitgevoerd en of daarvan verslag is gedaan kan door
een LOB-begeleider worden afgevinkt. Hij hoeft hiervoor geen cijfer of ander oordeel te geven. Dat mag wel, maar dan moet dat wel opgenomen zijn in het PTA. In
het PTA moet dan bijv. staan: loopbaanactiviteiten worden met een cijfer beoordeeld door de LOB-begeleider.
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In het PTA geeft u aan: (cursief staan voorbeelden)
• Welke activiteiten uw leerlingen uit moeten voeren, bijv. ten minste één gesprek
met een beroepsbeoefenaar, ten minste één bezoek aan een bedrijf, ten minste één
bezoek aan een vervolgopleiding (mbo of havo), deelname aan loopbaanreflectiegesprekken die ten minste drie keer per jaar plaatsvinden, enz.
• Hoe van de activiteiten verslag wordt gedaan, bijv: van elke activiteit moet verslag
gemaakt worden waarin ten minste wordt aangegeven wat het doel is van de activiteit,
hoe de activiteit is uitgevoerd, wat het resultaat is van de activiteit, welke conclusies
getrokken worden tijdens een loopbaanreflectiegesprek en wat de geplande vervolgactiviteiten zijn.
• Op welke manier beoordeeld wordt of het loopbaandossier aan de eisen voldoet,
bijv. drie keer per jaar gedurende het loopbaanreflectiegesprek wordt de voortgang
van het loopbaandossier besproken.
• Hoe een loopbaandossier er bij u op school uitziet, bijv: de leerling kiest zelf de
vorm van zijn loopbaandossier uit de volgende mogelijkheden: bouwen van een eigen
website waarop verslag gedaan wordt van de loopbaanactiviteiten of opbouwen van
een digitale map waarin verslag gedaan wordt van loopbaanactiviteiten en bewijzen
verzameld worden of aanleggen van een fysieke verzameling van verslag en bewijzen
van loopbaanactiviteiten, enz.
• Wat er gedaan wordt als de leerling niet aan de eisen zoals ze geteld zijn in het
PTA voldoet, bijv. de leerling kan geen diploma ontvangen als het loopbaandossier
niet is afgerond.
Het is aan de LOB-begeleider van de leerling om te beoordelen of aan de eisen
rond LOB voldaan is.
Omdat de loopbaanactiviteiten per leerling kunnen verschillen kunnen ook aan het
loopbaandossier en de bewijzen daarin per leerling verschillende eisen worden
gesteld. Een leerling die vanaf de wieg al weet dat hij elektricien wil worden voert
andere loopbaanactiviteiten uit dan een leerling die aan het begin van leerjaar 4
nog niet weet waar zijn hart ligt.

Apart PTA voor LOB of niet?
LOB mag geïntegreerd worden in alle of een deel van de vakken die een leerling
volgt. Als u daarvoor kiest is het logisch ook de eisen die gesteld worden aan LOB

in het PTA van die vakken onder te brengen. Het is dan wel belangrijk dat er zicht
gehouden wordt op het complete ‘LOB-pakket’. Voor je het weet beoordeelt de docent Nederlands wel het loopbaandossier op taal- en spelfouten, maar doet hij hier
inhoudelijk niets mee. Als een andere docent dat ook niet doet wordt niet voldaan
aan de eisen met betrekking tot LOB.
Het lijkt raadzaam eerst een PTA voor LOB apart te maken, zodat in elk geval voor
iedereen duidelijk is wat LOB inhoudt en welke eisen er gesteld worden. Daarna
kunt u er altijd nog voor kiezen LOB-onderdelen op te nemen in het PTA van vakken.

Niet voldaan aan de LOB-eisen en dan?
Een leerling die niet aan de LOB-eisen heeft voldaan kan geen diploma krijgen.
Hier geldt dezelfde situatie als bij LO en CKV, ook die vakken moet een leerling
‘naar behoren’ afsluiten, met dit verschil dat voor die vakken wel een oordeel wordt
gegeven. Met een onvoldoende voor bijv. LO kan een leerling ook niet slagen.
In het PTA wordt vastgelegd hoe omgegaan wordt met een situatie waarin een
leerling niet voldaan heeft aan de LOB-eisen.

LOB en het profielwerkstuk
TL- en GL-leerlingen moeten een profielwerkstuk maken. Dit profielwerkstuk
kan in het licht van LOB geplaatst worden, door bijv. de opdracht te geven om te
onderzoeken hoe een beroep/functie waarin een leerling interesse heeft, bereikt
kan worden (onderzoek naar de opleiding) en wat het toekomstperspectief van dit
beroep is.
De eisen die voor een profielwerkstuk gelden blijven gewoon overeind staan, die eisen kunnen (moeten) opgenomen worden in het PTA. Eigenlijk geldt ‘moeten’: door
de eisen die aan het profielwerkstuk gesteld worden op te nemen in het PTA wordt
voor de leerling duidelijk aan welke eisen hij moet voldoen en het profielwerkstuk
maakt onderdeel uit van de afsluiting van de opleiding. In het PTA kan ook verwezen
worden naar eisen die bijv. bij de start van het profielwerkstuk worden uitgereikt.
Op http://vernieuwingvmbo.nl/5442-2/ vindt u een voorbeeld van een profielwerkstuk in het kader van LOB.
Het profielwerkstuk mag ook over een ander onderwerp gaan en geen onderdeel
uitmaken van LOB.

LOB afsluiten in leerjaar 3
Sommige scholen laten LOB, samen met het profielwerkstuk, afsluiten in leerjaar 3.
Nergens staat dat dat niet mag, maar vreemd is het wel. LOB is een proces dat niet
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stopt aan het eind van het vmbo, maar levenslang doorloopt. LOB heeft tot doel
leerlingen te helpen bij het maken van loopbaankeuzes. In het laatste leerjaar van
het vmbo staat de leerling voor een aantal keuzes. Het is vreemd deze buiten het
LOB-proces om te laten lopen. In die zin heeft LOB een andere positie dan vakken
in het vo. LOB is geen vak: het is een proces waarin leerlingen begeleid worden.

LOB in het mbo
In alle vormen van onderwijs staat LOB hoog op de agenda en wordt in toenemende mate aandacht geschonken aan LOB. Ook op de havo en het mbo. Het
mbo werkt aan de hand van dezelfde loopbaancompetenties als het vmbo. In het
mbo wordt het LOB-proces als het ware voortgezet. Toch heeft het mbo niet altijd
belangstelling voor het loopbaandossier van een vmbo-leerling. Dat is jammer,
maar een leerling werkt vooral voor zichzelf aan LOB en waar hij op het vmbo mee
gestart is kan hij op het mbo aan verder werken, ook al komt het loopbaandossier
zelf niet fysiek op tafel.

LOB-methode
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Er verschijnen veel (dure) LOB-methoden voor het vmbo. Hiervan kunt u gebruik
maken. U kunt echter niet in het PTA zetten: de leerling werkt aan de methode
XXXX en bouwt door middel van deze methode zijn loopbaandossier op.
Die formulering is echt veel te mager.

Meer informatie
Meer informatie over LOB in de TL vindt u op http://vernieuwingvmbo.nl/5442-2/,
daar staat ook een handreiking LOB in de TL, waarin onder andere aandacht wordt
besteed aan het PTA. In de handreiking zijn enkele voorbeeld-PTA’s opgenomen.

Hoofdstuk 10:
Loopbaangesprekken
Anna de Rijk (Anna de Rijk Werkt!)
Aan de tafel van de loopbaangesprekken zijn vooral veel ervaringen gedeeld.
We hebben geïnventariseerd wat de vragen zijn die leven en hebben daarna gekeken of iemand daar een antwoord op kon geven. We hebben gesproken over een
warme overdracht naar de havo en het mbo. Hoe kan dat worden verbeterd en hoe
kunnen leerlingen eigenaar worden van hun loopbaangesprek en van hun portfolio.
Het gezelschap aan tafel bestond in alle gevallen uit vertegenwoordigers van
verschillende lagen, taken en rollen in de school. Zowel schoolleiders (teamleiders),
decanen als mentoren hebben de gesprekken mee gevoerd.
De loopbaangesprekken zijn bedoeld voor de leerlingen dus zij moeten er ook
daadwerkelijk iets aan hebben. Je kunt dus ook de leerling aan het roer zetten van
het gesprek en proberen de rollen soms wat om te keren.
Het gaat uiteindelijk om een goed gesprek waarbij de leerling weer een stap verder
is.
Iedereen is het ermee eens dat het goed is om al in het eerste leerjaar te beginnen
met loopbaangesprekken.
Dit kunnen ook kleine gesprekken tussendoor zijn en hoeven niet altijd te worden
geplant.
Er is geen standaard voor het voeren van loopbaangesprekken. Het is vooral van
belang dat de leerling er verder mee komt en zich gezien en gekend weet.
Uit een klein onderzoekje onder 60 leerlingen is gekomen dat:
1. De leerling het liefst een gesprek heeft met een docent waarmee ze het goed
kunnen vinden.
Waarom moet je altijd een loopbaangesprek voeren met je mentor?
Er zijn 76.400 leraren en 960.000 leerlingen.
Als iedere leraar nou een gesprek heeft met 3 leerlingen per jaar en deze leerling
ook echt ziet dan kan je dat probleem wellicht tackelen.
2. Wat de leerlingen verder aangeven erg van belang te vinden is dat de leraar,
vakdocent, mentor etc. de leerling echt ziet staan en dat ze samen een gelijkwaardig gesprek voeren. (Zoals ze dat met hun eigen kind, neefje of nichtje zouden
voeren).
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3. Tevens vinden de leerlingen LOB erg belangrijk. Ze vinden het fijn om te weten
wat ze allemaal zouden kunnen doen en geven aan behoefte te hebben aan
begeleiding.
Veel is het gegaan over zelfsturing van de leerling en hoe dat te bereiken:
Er zijn drie belangrijke thema’s met bijbehorende sleutelvragen die een rol spelen
wanneer men kijkt naar de aspecten van zelfsturing bij leerlingen. Deze gaan in op
de context, het gedrag en de beleving. Het is belangrijk om te beseffen is dat bij
goede loopbaangesprekken ongeveer 80% van de tijd wordt teruggeblikt. Ongeveer
20% van de tijd kijkt men vooruit. De 80/20-verdeling houdt dus in dat de meeste vragen en gesprekken gaan over het terugblikken op ervaringen, problemen,
gebeurtenissen enzovoorts. Door hierop terug te blikken kan men leren hoe hier in
de toekomst mee omgegaan kan worden; de winst wordt behaald door ervaring.
Het werkt veel beter als leerlingen kunnen vertellen aan de hand van een ervaring
en/of presentatie. Iets dat ze zelf hebben gedaan dan zomaar uit het niks een
gesprek waarbij er wordt gevraagd: Waar ben je trots op?

Context
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De studieloopbaan is voor ieder individu anders, zo ook de context waarin keuzes
worden gemaakt. Problemen en beslissingen worden vaak niet alleen besproken/
genomen. Ouders, vrienden, docenten, kennissen en familieleden spelen hierin
vaak ook een belangrijke rol.
Zorg ervoor dat net als bij het portfolio de leerling eigenaar is van het document
en het ook belangrijk vindt. Soms kan een gesprek van twee minuten het verschil
maken.
Leerlingen moeten eerst een ervaring hebben om te kunnen beoordelen
en erover te kunnen spreken.
Een gesprek dat gelijk begint met de vraag: waar word je blij van wordt geen leerling blij.
Laat ze eerst iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt, beleefd. Het liefst een
werkervaring, maar een hobby of sport is ook prima.
Als gespreksleider zorg je ervoor dat je er de juiste competenties uithaalt.
Oh, dus je kan: onderzoeken, analyseren, je hebt doorzettingsvermogen, plannen,
je overziet de situatie, je presenteren, samenwerken, je bent innovatief, flexibel,
doortastend etc. Het is als gespreksleider ook goed en leuk om dit terug te koppelen en op deze manier heb je een gesprek op niveau en geef je de leerling ook wat
terug.
Wat verder ook heel veel aan de tafel besproken is: hoe neem je collega’s mee.

Enkele tips die hier gegeven zijn:
- door enthousiasme;
- door ze te laten ervaren/zien hoe je een loopbaangesprek voert;
- door aan te geven dat het gewoon een gesprek is zoals je die ook met je zoon/
dochter zou voeren;
- vraag waarom ze het moeilijk vinden (vaak willen je collega’s te veel);
- vraag waar ze behoefte aan hebben;
- probeer ervoor te zorgen dat degene die het leuk vinden om met leerlingen deze
gesprekken te voeren deze voeren en docenten die dat niet leuk vinden/het
moeilijk vinden het niet perse hoeven te doen, maar iets anders kunnen betekenen.
Vragen die je een leerling zou kunnen stellen
Wat doe je buiten schooltijd?
Heb je een baantje? Of doe je aan een sport en wat vind je daar leuk aan?
Waar ben je nieuwsgierig naar? Waar zou je meer over willen weten?
Wat zijn je belangrijkste vragen op dit moment.
Wat is je doel? Wat wil je bereiken?
Hoofdthema’s die we hebben besproken
- Betrek ouders/80% van de keuze die de leerling maakt komt mede tot stand
door de ouders.
- Voer niet een gesprek om het gesprek.
- Eigenaarschap ligt bij de leerling.
- Wees oprecht geïnteresseerd.
- Een gesprek van 2 minuten kan net zo waardevol zijn als een gesprek van een
uur.
- Betrek je collega’s.
- Portfolio (dit hoeft niet een heel dik document te zijn een A4 is ook voldoende).
- Doorstroom, en het oefenen met de leerlingen om hun motivatiegesprek te
voeren voor hun vervolgopleiding.
- Warme overdracht: naar de havo en het mbo

Ouders zien vaak iets bijzonders in hun kind.
Ze hebben gelijk!
De mogelijkheden zijn onbeperkt!
Lobke
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Tips die gegeven zijn
• Voer tijdens presentaties ook al loopbaangesprekken en ga in op wat de leerling
heeft gedaan.
• Voer loopbaangesprekken samen met de ouders.
• Laat ze een filmpje maken van hun sport, werkplek, hobby van 5 minuten en voer
aan de hand van deze filmpjes een gesprek.
• Voer het gesprek met de leerling net zoals je dat met je eigen kind zou doen.
Mentoren die geen loopbaangesprekken willen voeren en/of deze gesprekken
niet goed voeren vrijstellen en het anders oplossen. Een gesprek om het gesprek
is echt niet wenselijk en werkt ook niet.
• Geef richting aan het gesprek, geen inhoudelijke sturing.
• Het gaat om het verhaal van de jongere: geef vooral ruimte aan zijn of haar eigen
ervaringen.
• Focus op wat de leerling goed kan (in plaats van wat hij/zij niet goed doet) en
graag wil leren en laten zien (in plaats van wat hij/zij nog moet doen). Dat geeft
zelfvertrouwen.
• Reflecteer niet alleen op de opgedane ervaring, maar kijk in het gesprek ook
samen vooruit naar toekomstige keuzes en acties.
48

Twee sites die een aantal keren genoemd zijn en die als goed en fijn worden
ervaren is de methode Axenroos en als studiekeuzetest komt als beste uit de bus:
123test.

GEZAKT VOOR MIJN NEDERLANDS IK SPELDE MIJN TOEKOMST VERKEERD
Lobke

Good practice ouderbetrokkenheid vanuit eigenaarschap
bij de leerling
Zet leerling in the lead bij oudergesprekken. Maak daar ontwikkelingsgerichte
gesprekken van, waarin de leerling zelf vertelt wat hij gedaan heeft, wat er goed en
minder goed ging en hoe hij verder wil. Voor het gesprek worden 4 richtinggevende
vragen gebruikt:
Waar was ik .... geleden, wat heb ik in die periode ervaren en geleerd, wat wil ik
komende periode gaan leren en doen, wie of wat heb ik als steun nodig?
De afspraken uit het gesprek zijn de opstap voor het volgende gesprek. De leerling
nodigt zijn ouders uit voor dit gesprek, mentor begeleidt de voorbereiding. De
leerling is vrij zijn presentatievorm te kiezen. De voorbereiding kan prima in het
loopbaandossier. Zeker als deze gekoppeld wordt aan de loopbaancompetenties.

Ervaring leert dat de ouders meer betrokken worden op die manier en het gesprek
gaat niet meer alleen over cijfers en wat fout gaat, maar heeft als doel naar de
toekomst te kijken.
Tip om ouders te betrekken bij reflectie op LOB:
Ouders kun je leren om het loopbaangerichte gesprek te voeren door op een
ouderavond de module 5 vragen te gebruiken: www.5vragen.nu
Er staan op de website van VO-raad ook zeer bruikbare instrumenten en tips www.
lob-vo.nl.
Tijdsdruk bij de mentor is in alle gesprekken een hot item gebleken.
Velen vonden dat met het ook nog voeren van loopbaangesprekken de mentor
overbelast dreigt te raken.
Vraag hierbij was: hoeveel gesprekken moet je jaarlijks voeren?
Hier is geen wettelijke regel voor, maar wat is genoeg?
Je zou kunnen zeggen dat je elke LOB-activiteit vooraf goed moet voorbereiden
(wat gaat de leerling doen, wat wil hij ervan leren?). En na de activiteit volgt de
reflectie (wat heeft hij gedaan en wat heeft de leerling geleerd).
Reflecteren kan op allerlei manieren en hoeft niet bij elke activiteit met een gesprek
te gebeuren. Je kunt groepsgewijs laten reflecteren of een leerling iets laten presenteren aan de groep over zijn LOB-ervaring. De vragen die dan komen, kun je
als reflectie zien. Zolang de leerling dit zelf kan vastleggen in zijn dossier, kun je als
mentor de groei volgen.
Als je dan bij de 10 minuten-gesprekken de leerling laat teruggeven hoe het gegaan
is in de afgelopen periode, kun je dat gesprek als LOB-gesprek gebruiken. (Zie good
practice hierboven.)
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Algemene informatie
Kennis en materialen als hulpmiddel bij de vormgeving
van LOB op vmbo-TL
Sinds 1 augustus 2016 is per wet geregeld dat alle vmbo-TL-scholen of mavo-afdelingen op zichtbare wijze met leerlingen aan Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB) werken. Alle leerlingen dienen in een loopbaandossier hun ontwikkeling te
laten zien.
De verplichting om inhoud te geven aan LOB roept vragen op als: Hoe geef ik LOB
bij mij op school vorm? Hoe geef ik vorm aan LOB in een leerlijn? Hoe stel ik een
PTA op voor LOB? Aan welke eisen moet een loopbaandossier voldoen? Hoe geef ik
onze huidige LOB-activiteiten een goede plek?
In dit overzicht vindt u materialen en producten die u als school kunt gebruiken bij
de vormgeving van LOB.

Waarom LOB?
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www.aandeslagmetLOB.nl
Op deze website vindt u de routekaart en bijbehorende handleiding die u helpt bij
het vormgeven van een LOB-programma. Deze routekaart helpt u om samen met
uw school na te denken over uw visie op LOB (Waarom doen we LOB?), de manier
waarop u LOB een plek geeft binnen de school (Hoe?) en welke activiteiten u wilt
organiseren (Wat?).
www.aandeslagmetLOB.nl
Film aan de slag met LOB.
http://www.neehebje.nl
‘Nee heb je...’ is een inspirerende film over loopbaanoriëntatie in het vmbo. Centraal staat de intensieve loopbaanoriëntatie die binnen het vmbo nu verplicht is. De
film laat zien hoe leerlingen tijdens hun opleiding ontdekken waar hun talent ligt en
wat de keuze voor een bepaald beroep in de praktijk inhoudt.
http://scan.lob-vo.nl/
Hoe gaat het met LOB bij u op school? De LOB-scan helpt scholen bij de verdere
ontwikkeling van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Op basis van het scanresultaat zien schoolleiders, vakdocenten, decanen en mentoren in één oogopslag hoe
LOB op hun school functioneert en wat er in de toekomst te verbeteren valt. Dit is
een manier om iedereen direct te betrekken bij het proces en vervolgstappen te
plannen.

www.lob-vo.nl/sites/default/files/lob_doorstroom_lr-compleet.pdf
Dit stappenplan helpt bij het verzamelen van doorstroomcijfers. Deze cijfers vertellen hoe de leerlingen het doen in het vervolgonderwijs en is te gebruiken bij de
evaluatie van het onderwijs. Denk aan bijvoorbeeld de visievorming op LOB, het bijstellen van het onderwijsprogramma en de afstemming met het vervolgonderwijs.
http://leerganglob.slo.nl/visie-en-beleid
Hier vindt u diverse publicaties die betrekking hebben op visie en beleid. Enkele
titels van publicaties: Leerroutes voor LOB; praktijknabije LOB met beleid; Naar
een doorlopend programma voor LOB en Praktijknabije LOB in de theoretische
leerweg.

Hoe organiseren we LOB?

http://vernieuwingvmbo.nl/handreiking-lob-in-tl/
De Handreiking LOB geeft u ideeën voor de aanpak van LOB bij u op school en
bevat veel ervaringen van pilotscholen die ook bruikbaar zijn voor TL-scholen.
http://handreikingschoolexamen.slo.nl/
Hier treft u voor algemeen vormende vakken informatie over de verschillende
specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen. Hierbij
is een aparte pagina gemaakt voor LOB. http://handreikingschoolexamen.slo.nl/
beroepsgerichte-vakken/lob
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld.
http://vernieuwingvmbo.nl/e-learning-lob-online/
Deze website bevat vijf modulen met de belangrijkste LOB thema’s: wat is LOB, hoe
geef ik LOB vorm in mijn lessen, wie zijn er betrokken bij LOB, enz.? De e-learning
kan thuis gevolgd worden.
http://www.lob-vo.nl/kennisbank/instrumenten-voor-scholen/de-lobonline-leergang
Een website met materialen en instrumenten ontwikkeld door het LOB-project van
de VO-raad.

Wat gaan we doen aan LOB?

http://leerganglob.slo.nl/
Hoe kunt u op leerplankundige wijze vormgeven aan LOB en/of de kwaliteit daarvan beoordelen en verbeteren? Hier staat curriculumontwikkeling centraal. Deze
leergang bestaat uit een introductiemodule - met blokken over analyse, ontwerp en
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evaluatie - en een verdiepingsmodule. Bij de blokken vindt u diverse bronnen zoals
de Quickscan LOB en Varianten LOB.
http://leerganglob.slo.nl/programmas-en-doorlopende-leerlijnen
Over de vormgeving van LOB in het curriculum. Hier treft u publicaties over
LOB-programma’s en doorlopende leerlijnen onder andere van gl-tl-mbo/havo en
van vmbo-havo-hbo. Ook zijn er publicaties gemaakt over Reflectie en begeleiding
en de Samenwerking met bedrijfsleven en mbo. Zie daarvoor:
http://leerganglob.slo.nl/reflectie-en-begeleiding
http://leerganglob.slo.nl/samenwerking
leerganglob.slo.nl/lob-durf-te-verrassen
Deze publicatie, geschreven voor de beroepsgerichte programma’s, geeft u handige bouwstenen om betekenisvolle LOB-activiteiten te ontwikkelen. De bouwstenen
laten zich vertalen naar de avo-vakken.
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www.platformsvmbo.nl/publicaties en klik door naar ‘Keuzes in ontwikkeling’
Dit boekje bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een verslag met tips en
materiaal van het professionaliseringstraject dat met 20 scholen en 200 docenten
is uitgevoerd. Het tweede deel doet verslag van het onderzoek dat parallel aan het
professionaliseringstraject is uitgevoerd en waarin is nagegaan hoe effectief dit
traject was.

Good practise

www.ichthuscollege.com/decanaat
Het Ichthus College in Veenendaal is een grote scholengemeenschap waar de
onderwijsvormen vmbo-TL, havo en vwo aangeboden worden. Het vmbo-team
werkt al jaren aan een doorlopende LOB-leerlijn van klas 2 tot en met 4. Dat heeft
geresulteerd in de zogenaamde Talentenmap. In deze map zit het hele LOB-programma voor de leerlingen inclusief de mentorhandreiking. Het ontwikkelteam blijft
bezig het programma verder te verbeteren.
http://vernieuwingvmbo.nl/lob-frontpage/
Dit gedeelte van de site van de vernieuwing vmbo bevat voorbeelden (in beeld en
woord) van de wijze waarop scholen LOB vorm gegeven hebben.
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Coördinatie Linda de Gooijer

delen.
inspireren.
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