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Project stimulering LOB 

 

• LOB-scan 

• LOB-box 

• Scholing “versterking decanaat” 

• En nog veel meer www.lob-vo.nl 

 

• Online leergang LOB 

http://www.lob-vo.nl/
http://www.lob-vo.nl/
http://www.lob-vo.nl/


Waarom een online leergang LOB? 

• Ontsluiten van beschikbare informatie in 
samenhang 

• Werken aan een concreet en bruikbaar 
eindproduct voor verdere ontwikkeling van LOB 
in de school 

• Stimuleren van leren van en met elkaar m.b.t. 
LOB 



Wat houdt de online leergang LOB in? 

• Omvang: acht modules in een schooljaar 
(doorlooptijd 9 maanden begeleid) 

 

• Doelgroep: LOB-coördinatoren/decanen in het 
voortgezet onderwijs die willen werken aan een 
integraal (beleids)plan voor LOB of het 
bestaande willen verbeteren 



Thema’s van de modules (1) 

1. Naar een visie op LOB  
2. Doorlopende leerlijn LOB 
3. Werken aan loopbaancompetenties 
4. Rollen en taken rondom LOB in de school 
5. Samenwerken met het vervolgonderwijs 
6. Competenties en professionalisering mbt LOB 
7. Ouders betrekken bij LOB 
8. Het integrale plan van aanpak LOB 

 



Thema’s van de modules (2) 



De start : ontwikkelen van een 
(concept)visie 

• Voeding vanuit: 
– Praktijk: wat is er al (schoolvisie, LOB-visie) 
– Theorie: verschillende LOB-modellen 
– Model: het visie-vierluik 

• Waarom bestaan wij? 
• Waarin blinken wij uit? 
• Waar gaan wij heen? 
• Waarvoor staan wij? 

– Voorbeelden van anderen  
• Video  
https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw
https://www.youtube.com/watch?v=IPYeCltXpxw
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Opbouw van deze activiteit 

 

• Uitgangspunt: de leerbehoefte van de cursist 

• Elke school is anders 

• De decaan kan een sleutelpositie innemen bij 
het schoolbeleid   



Wat willen we met het LOB-proces? 

 

• Waar staan we nu? 

• Waar willen we naar toe? Wat gaat er voor de 
leerlingen veranderen? 

• Hoe gaan we dat organiseren in de school? 
(wie doet wat en wanneer)? 



Een LOB-werkplan 

Beantwoord in een groepje de drie vragen m.b.t. 
een LOB-werkplan: 

 

De formele jaarplanning LOB is opgenomen en 
uitgewerkt in een werkplan voor 
multidisciplinaire kernteams: team- of 
afdelingsleider, vakdocenten, mentoren en 
decaan/lob-coördinator 



De vorm van LOB in het curriculum 

Beantwoord in een groepje de drie vragen m.b.t. 
de vorm van LOB in het curriculum: 

 

Het opdoen van zoveel mogelijk ervaringen op 
gebied van opleidingen/werk. Docenten en 
begeleiders reflecteren met de leerling op de 
betekenis ervan voor de eigen loopbaan 



Rollen en taken in de school 

Beantwoord in een groepje de drie vragen m.b.t. 
de rollen en taken in de school: 

 

Decaan/LOB-coördinator maakt geen onderdeel 
uit van kernteam, heeft staffunctie en 
ondersteunt collega’s en leerlingen op LOB-
gebied 



Ouders en verzorgers 

Beantwoord in een groepje de drie vragen m.b.t. 
de ouders en verzorgers: 

 

Ouders/verzorgers zijn partners en rolmodellen 
in de loopbaanontwikkeling van hun eigen kind 
én dat van andere leerlingen op school 



Visie op LOB in de leergang  

• Van: voorbereiden op 
sector-/profielkeuze en 
opleidingskeuze 

 

• Naar: een leven lang 
loopbaankeuzes maken in 
een wereld vol 
veranderingen en 
onvoorspelbaarheid 



Loopbaancompetenties (1) 

 

• Kwaliteitenreflectie: Wie ben ik, wat kan ik? 

• Motievenreflectie: Wat wil ik, wat drijft mij? 

• Werkexploratie: Welk soort werk past bij mij? 

• Loopbaansturing: Hoe kan ik dat zelf doen? 

• Netwerken: Wie kan mij daarbij helpen? 

 



Loopbaancompetenties (2) 

 

Filmpje over de loopbaancompetenties  

(Marinka Kuijpers) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfV8QOR9
zEA 
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Opbouw van een module 

• een theoretisch deel 

• aansprekende praktijkvoorbeelden 

• verdiepingsvragen 

• praktijkopdrachten (facultatief) 

• eindopdracht 

 

Rode draad is het inrichten van  

een integraal plan van aanpak voor LOB 



Een module als voorbeeld 

 

 

www.spons.nl/onlineleerganglob 

http://www.spons.nl/onlineleerganglob
http://www.spons.nl/onlineleerganglob
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Tijdsinvestering deelnemers 

• Het online doorlopen van een module en 
beantwoorden van de verdiepingsvragen: 
ongeveer vier uur per module 

• De eindopdracht: acht uur per module 

• De (facultatieve) praktijkopdracht: ongeveer 
acht uur per module 

• Belangrijk voldoende tijd voor samenwerking 
met collega’s aan opdrachten en 
praktijkopdrachten te werken 



Twee varianten van de leergang 

–‘blended’ leergang met start- en 
slotbijeenkomst, online modules en 
begeleiding door een coach  

 

–vrij toegankelijke online modules 
(zelfstudie) 

 

 



Beoordeling leergang door cursisten 

2014 2013 
1. De inhoud en opdrachten van de modules? 8,0 7,4 
    
2. De begeleiding door jullie coaches? 8,0 7,9 

3. De online leeromgeving / de techniek? 8,0 7,9 

4. De verhouding tussen wat je geleerd hebt 
en de totale tijdsinvestering die het 
doorlopen van de modules gekost heeft? 7,6 6,9 



Inhoud en opdrachten 

“De 
(praktijk)opdrachten 

zijn nuttig maar kosten 
veel tijd.” 

“Fijn dat er 
zoveel filmpjes 
en voorbeelden 

zijn!”

“Verhelderend.” 

“Goed opgebouwd.” 

“De modules 
laten je goed 

nadenken over 
het onderwerp.” 

“De module 
bevat alle 

informatie je 
nodig hebt.” 

“Wat leuk dat ook 
de plannen van de 
vorige leergang zijn 

gedeeld!” 



Kritische succesfactoren 

• Toe willen werken naar een LOB-beleidsplan 
dat betekenis kan krijgen in de school, en dus 
… 

– Expliciete en impliciete steun van de schoolleiding 

– Tijd en ruimte om te studeren en anderen binnen 
de school te betrekken bij de ontwikkeling van het 
plan 



Zelf aan de slag? 

• Ga naar www.spons.nl/onlineleerganglob 

• Klik op een module naar keuze 

• Klik op ‘start met leren’ 

• Log in (als je al een account hebt) of maak een 
nieuw, gratis account aan 

 

http://www.spons.nl/onlineleerganglob

