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STUDIELOOPBAANBEGELEIDING (SLB) ALS BRUG NAAR 
LOOPBAANORIËNTATIE EN –BEGELEIDING  (LOB)  ???? 
 
Marian Kienhuis, Adviseur Instroom & Aansluiting, Saxion 
5 november 2015, Congres VVSL Interactief halen 
 
 



Doel  workshop 

 

Inzicht vergroten om 
bouwstenen lob-slb 
effectiever in te zetten in het 
studiekeuzeproces van 
leerlingen/studenten 

 

 

 

 

 

vo 

Lo

b-

slb 



In dialoog over 

 

• Wat kunnen we leren van elkaar? 

• Welke opvattingen heeft uw school over hoe 
studiekeuze tot stand komt?  

• Wat is uw eigen opvatting?  

• Wat betekent het om de leerling/ student centraal 
te stellen?  

• Wat is de relatie met talentontwikkeling?  

 
 



OC&W, 2014 : definitie 
talentontwikkeling 

 ‘Talent is het vermogen om uit te blinken in een of 
meer vakken of vaardigheden.  

Dat vermogen is niet alleen aangeboren, het is vaak 
ook een zaak van oefening en doorzettingsvermogen.  

Toptalenten zijn overal in het onderwijs te vinden en 
blinken uit op cognitief, praktisch, technisch, creatief 
of sociaal gebied’.  

 

Talentontwikkeling            LOB/SLB 

 



Resultaten literatuurstudie  

• Talentontwikkeling: HBO comp 

• LOB: dialoog 

• Technologie:ontwerpend leren 

 

 

 

 



Casus: Saxion 

Visie document SLB 

 
“ SLB is een van de schakels in de begeleidingsketen van de 
studieloopbaan in het onderwijs: van leerling naar student naar 

professional. Deze begeleidingsketen wordt verder 
gevormd door begeleiding voor de poort (LOB in mbo 
en vo), in de poort (intake/ matching) en bij de keuze 
om te gaan werken of doorstuderen (master), waarbij 

aansluiting tussen en voortborduren op de verschillende schakels in de 
keten essentieel is. “ 

 



Doel LOB/SLB in de keten 
Steeds meer...... 

Studiekeuzecheck 



Inhoud intake Saxion: 
verschilt per academie 

 
 Meestal online assessment: 

1. Keuzeproces 
2. Cognitieve vaardigheden (ne, wi) 
3. Persoonskenmerken 
4. Succesfactoren academie 

 Soms motivatiebrief en/of portfolio  
 Individueel gesprek over: 

Oriëntatie/keuzeproces 
Beroepsbeeld 
Motivatie 
Capaciteiten, persoonskenmerken 
Houding, gedrag, communicatie 
Succesfactoren van de opleiding 

 Schriftelijk advies  



 

Studieloopbaanleren 
 als onderwijs(leer)proces 

micro 

meso 

macro 



Geïntegreerd, doorlopend   
LOB (SLB) Bouwstenen 



Rol decaan 

Eindgesprek met lln organiseren 



Zelf aan de slag 

In tweetallen (waarvan 1 decaan) 

 

1. Welke visie op LOB-SLB past bij u? 

2. Wat is uw rol in LOB-SLB? 

 

3. Wat is de stand van bouwsteen 7 op uw school?  

4. Wat mist u in het rijtje? 

 

5. Wat gaat u op korte termijn aanpakken? 

 


