
 
 
 
 
 

Regionale netwerken havo-hbo 
 
 

de LOB-ontwikkelteams 
 
 
 
 

vijf LOB-arrangementen havo-hbo 
 
 
 
 
 
  



 
Lob-arrangementen van 
 
 
 
 
 
LOB-ontwikkelteam Almere 
LOB-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Hogeschool Windesheim 
Almere, Baken Park Lyceum, Helen Parkhurst, Montessori Lyceum Flevoland, OSG 
De Meergronden, OSG Echnaton 
De leerling actief en in gesprek op weg naar inzicht in de eigen talenten in 
relatie tot het toekomstig opleidings- en arbeidsveld. 
 
 
 
LOB-ontwikkelteam Eemland/Utrecht 
LOB-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Hogeschool Utrecht, Het 
Baarnsch Lyceum, Griftland College, Het Nieuwe Eemland, Farel College, CSG 
Willem de Zwijger 
Worden wie je bent en wilt zijn aan de hand van de loopbaancompetenties. 
 
 
 
LOB-ontwikkelteam Groningen 
LOB-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Hanzehogeschool 
Groningen, Dr. Aletta Jacobs College, H.N. Werkman College, Hogeland College, 
Ubbo Emmius 
Bewustwording van het werkende leven en actieve horizonverruiming. 
 
 
 
LOB-ontwikkelteam Oost 
Lob-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Saxion Hogeschool, 
Christelijk Lyceum Apeldoorn, CSG De Heemgaard, Het Assink Lyceum, Isendoorn 
College 
Loopbaanbewust worden door ervaringen op te doen. 
 
 
 
LOB-ontwikkelteam Rotterdam 
LOB-arrangement ontwikkeld door medewerkers van de Hogeschool Rotterdam, 
C.S.G. Calvijn Vreewijk, Cosmicus College, Farelcollege Ridderkerk, 
Krimpenerwaard College, Lentiz Reviuslyceum 
Reflectie en bewustwording op het toekomstig werken en leren door via het 
permanente gesprek en een portfolio (autobiografie) toe te werken naar 
studiestartgesprekken. 
 



 
 

 
LOB-ontwikkelteams 
 

 

 

Inleiding 

In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en 

ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een 

hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams 

gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale 

samenwerking havo-hbo. 

Vijf LOB-ontwikkelteams (kortweg Lobots) zijn in 2012 van start gegaan en hebben in de loop van een viertal 

bijeenkomsten elk een LOB-arrangement samengesteld. Dat proces heeft dus vijf LOB-arrangementen 

opgeleverd. De vijf arrangementen treft u in deze bundel aan. 

 

Gemeenschappelijke kenmerken 
De vijf arrangementen zijn verschillend, maar hebben toch ook veel overeenkomsten. Voor een deel is dat het 

gevolg van de uitgangspunten waarmee de Lobots aan het werk gegaan zijn. Deze waren de volgende: 

- Het arrangement vormt een doorlopende leerroute vanaf havo 1 tot en met hbo-jaar 2. 

- Het arrangement maakt duidelijk op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties van de leerling. 

- Het arrangement betrekt waar mogelijk leerlingen, studenten, ouders actief bij de activiteit. Met “actief” 

wordt beoogd dat de leerling/student niet als consument een activiteit ondergaat, maar zo veel mogelijk 

een actieve lerende rol vervult. 

- In het arrangement worden mogelijkheden zo veel mogelijk benut om daadwerkelijke samenwerking tussen 

havo- en hbo-instellingen te realiseren. 

 

Al werkende weg bleken de Lobots op meer punten overeenkomsten te ontwikkelen. Zuivere 

voorlichtingsactiviteiten zijn soms wel in het arrangement opgenomen, maar vormen niet de hoofdlijn van het 

arrangement. De hoofdlijn wordt gevormd door activiteiten die de leerling bij zijn ontwikkeling tot student en 

beroepsbeoefenaar helpen en stimuleren om zelf sturing te geven aan zijn loopbaan. De ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties bleek voor de deelnemers aan de Lobots een dragend thema. Daarbij baseren de 

arrangementen zich op de loopbaancompetenties zoals in 2005 door Marinka Kuipers in haar boek "Breng 

beweging in je loopbaan" zijn verwoord. Deze vormen tevens de basis voor diverse scholingsmodules die op 

initiatief van het Stimuleringsproject LOB zijn ontwikkeld. Een korte beschrijving van de loopbaancompetenties 

is in elk van de arrangementen opgenomen. 

 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk bleek de wens om vanaf de start van het arrangement toe te werken 

naar een concreet doel en de stappen daarheen vast te leggen. Dat concrete doel werd voor de Lobots de start 

in het HBO, vormgegeven in een studiestartgesprek, intakegesprek o.i.d. En met vastleggen bedoelden de 

Lobots een portfolio, een autobiografie of iets vergelijkbaars waaruit de leerling zelf de informatie t.b.v. het 

studiestartgesprek zou kunnen halen. 

Ten derde ontwikkelde zich in de Lobots een opvatting om de leerling bij voorkeur zélf en actief te laten 

werken aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties.  

 



Loopbaancompetenties en fasering in het loopbaanproces 
Elk van de LOB-arrangementen bestaat uit een beschrijving van ca. 25 LOB-activiteiten die een logisch en 

samenhangend onderdeel vormen van het thema dat de Lobot heeft gekozen. Elke activiteit wordt kort 

beschreven en is voorzien van een reflectie- of verwerkingsopdracht. Daarnaast wordt aangegeven welke 

loopbaancompetenties door de activiteit worden gestimuleerd en bij welke fase in het loopbaanproces deze 

activiteit goed past. In deze LOB-fasering onderscheiden we de volgende stappen: oriënteren, verkennen, 

verdiepen, knoop doorhakken, commitment tonen. De oriëntatiefase zal soms de vorm krijgen van een ‘wake 

up call’. Door bij elk van de activiteiten aandacht te besteden aan de loopbaancompetenties en fasering in het 

loopbaanontwikkelproces worden de activiteiten beter vergelijkbaar. 

 

 
 
LOB-arrangementen als inspiratiebron 
De LOB-arrangementen  zijn een eerste versie en worden door de scholen nog niet in zijn totaliteit uitgevoerd. 

Zij zijn bedoeld als inspiratiebron voor de deelnemende scholen en instellingen en voor elke lezer die kennis 

wil nemen van de inhoud. De activiteiten in de arrangementen zijn daarom niet al te gesloten geformuleerd en 

moeten niet als een sjabloon worden gezien. Dat geldt zowel voor de beschrijving van de activiteiten als voor 

de reflectie- en verwerkingsopdrachten die aan de activiteiten zijn verbonden. Op deze wijze hopen wij dat de 

arrangementen een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van een samenhangende lob-slb-leerlijn met 

het studiestartgesprek als scharnierpunt tussen havo (lob) en hbo (slb). 

 

LOB-ontwikkelteams: werkgroep of netwerk 
De Lobots zijn elk vier keer bijeen geweest en hebben tijdens die bijeenkomsten gewerkt aan de 

totstandkoming van de arrangementen. De publicatie van de arrangementen roept de vraag op of de Lobots 

dan ook klaar zijn met hun werk of dat deze een meer blijvend karakter kunnen krijgen. Een Lobot is in feite 

een netwerk(je) havo-hbo met een specifieke opdracht. Sommige lobots waren onderdeel van een bestaand 

groter netwerk, andere waren daar juist het startpunt van. De kracht van de lobot ligt besloten in de taak: het 

is een werkgroep, een ontwikkelteam van ca.12 docenten en mentoren, aangevuld met teamleiders en 

beleidsontwikkelaars, gericht op het tot stand brengen van een concreet resultaat. De lobots waren zodoende 

geen vergadergroepen. Vanwege hun specifieke opdracht ligt het meer de hand dat het ‘verschijnsel’ lobot 

eerder een blijvend karakter kan hebben dan de specifieke lobot, tenzij die lobot steeds weer een nieuwe 

opdracht krijgt of zich een opdracht stelt. Om de werkwijze van deze vijf lobots voort te zetten, zouden 

bestaande netwerken deze kunnen adopteren of zou vanuit de lobot een groter netwerk opgezet kunnen 

worden. 

wake up call oriënteren verkennen verdiepen knoop 
doorhakken 

commitment 
tonen 



Het succes van een LOB-ontwikkelteam 
Het succes van de vijf lobots valt mogelijk te verklaren uit het samenstel van de volgende eigenschappen op 

het terrein van inhoud, organisatie en commitment. 

Inhoud 

Lobot is ontwikkelteam, geen vergaderplek maar een werkgroep. De lobot is een groep professionals die 

gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een product, en daarbij kennis en ervaring delen. De lobot heeft 

een helder doel, stelt dat zo nodig bij, en werkt binnen een afgesproken tijd toe naar een resultaat. De lobot 

richt zich op kleinschalige en concrete initiatieven. Een krachtige stimulans kan uitgaan van de ontwikkeling 

van bindende activiteiten, zoals een studiemiddag, scholing, deelname leerlingen en studenten, interventies. 

In deze vijf lobots is ook enige aandacht besteed aan het delen van theoretische kennis en visieontwikkeling, 

met name m.b.t. de loopbaancompetenties. 

Organisatie 

Een Lobot is beperkt van omvang, eerder te zien als een werkgroep of taakgroep met ontwikkelopdracht dan 

als een zelfstandig netwerk op zich. Een Lobot heeft professionele begeleiding of in ieder geval een vaste 

begeleider in die rol. Een lobot kent een planmatige benadering (wat gaan we doen, met wie, wanneer en wat 

voor product leveren we wanneer op?) en heeft daarvoor een bescheiden structuur en middelen nodig 

(zaalhuur, catering, bijeenroeper). Daartoe zijn van te voren de verantwoordelijkheden belegd en financiële 

afspraken gemaakt. Directe kosten zijn zeer beperkt, tenzij externe professionele begeleiding gewenst is. 

Deelname en werkzaamheden aan deze lobots bedroegen ca. 20 uur per persoon. 

Commitment 

De werkwijze in deze lobots (werksessies, geen vergadersessies) was mede een stimulans om contacten te 

ontwikkelen of te verstevigen, zowel op persoonlijk niveau als op instellingsniveau. Van meet af aan was er in 

de lobots aandacht voor de verwerving van commitment bij teamleiders en schoolleiders. Ook juist van hun 

zijde is het van het grootste belang dat nut en noodzaak van een doorlopende LOB-leerlijn wordt 

onderschreven en actief uitgedragen. Een Lobot heeft, om de opbrengsten in de school te implementeren, de 

expliciete steun van schoolleiding nodig. Als deze niet vanzelfsprekend is, zal er binnen de lobot aandacht 

besteed moeten worden aan de manier waarop de resultaten geborgd kunnen worden. In deze vijf lobots 

namen ook enkele leden van het schoolmanagement deel aan de werkzaamheden. Deze opzet zorgt ervoor dat 

er in ieder geval aandacht kan zijn voor de wijze waarop terugkoppeling op managementniveau geregeld kan 

worden.  

 

Implementatie van een doorlopende leerlijn LOB 

De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn LOB havo-brugklas – hbo leerjaar twee en verder vraagt van een 

school een vergelijkbaar soort aandacht als de implementatie van opbrengstgericht werken, referentieniveau 

taal en rekenen en andere onderwijskundige veranderingstrajecten. Op elk van de drie lagen in de 

onderwijsorganisatie (strategisch, tactisch, operationeel) moet men zich bewust zijn van het belang dat 

leerlingen én de school hebben bij een doorlopende leerlijn LOB, moet men zich betrokken voelen en tonen bij 

de implementatie en bekwaam zijn in de uitwerking. In veel gevallen zullen mentoren een rol spelen bij de 

uitvoering van de activiteiten. Zien zij (het operationele niveau) in voldoende mate het belang, zijn zij in 

voldoende mate betrokken bij lob en bekwaam om lob-gesprekken te voeren? Is de schoolleiding (het 

strategisch niveau) in voldoende mate overtuigd van het belang en draagt zij de betrokkenheid in voldoende 

mate uit? Alleen als op alle niveaus bewustzijn, betrokkenheid en bekwaamheid  op orde zijn, kunnen stappen 

vooruit gezet worden. 

We hopen dat de publicatie van deze arrangementen een bijdrage levert aan de ontwikkeling van een 

doorlopende leerlijn lob-slb, waarin havo en hbo in gezamenlijkheid werken aan de paradoxale combinatie van 

het voorbereiden van jonge mensen op een wereld vol beroepsonzekerheden én op een bestendige 

opleidingskeuze. 

 

Piet Groenewegen, projectleider netwerken havo-hbo in de regio (LOB-ontwikkelteams) 

namens project Stimulering LOB 
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Almere 
 

 

 
 
LOB-arrangement van de Hogeschool Windesheim Almere, Baken Park Lyceum, Helen 
Parkhurst, Montessori Lyceum Flevoland, OSG De Meergronden, OSG Echnaton 
 

 

 

In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en 

ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een 

hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams 

gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale 

samenwerking havo-hbo. 

Vijf LOB-ontwikkelteams (kortweg Lobots) zijn in 2012 van start gegaan en hebben in de loop van een viertal 

bijeenkomsten elk een LOB-arrangement samengesteld. Dat proces heeft dus vijf LOB-arrangementen 

opgeleverd waarvan er één, het arrangement van het LOB-ontwikkelteam Almere voor u ligt. 

 

De vijf arrangementen zijn verschillend, maar hebben toch ook veel overeenkomsten. Voor een deel is dat het 

gevolg van de uitgangspunten waarmee de Lobots aan het werk gegaan zijn. De uitgangspunten waren de 

volgende: 

- Het arrangement vormt een doorlopende leerroute vanaf havo 1 tot en met hbo-jaar 2. 

- Het arrangement maakt duidelijk op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties van de leerling. 

- Het arrangement betrekt waar mogelijk leerlingen, studenten, ouders actief bij de activiteit. Met “actief” 

wordt beoogd dat de leerling/student niet als consument een activiteit ondergaat, maar zo veel mogelijk 

een actieve lerende rol vervult. 

- In het arrangement worden mogelijkheden zo veel mogelijk benut om daadwerkelijke samenwerking tussen 

havo- en hbo-instellingen te realiseren. 

 

Al werkende weg bleken de Lobots op meer punten overeenkomsten te ontwikkelen. Zuivere 

voorlichtingsactiviteiten zijn doorgaans wel in het arrangement opgenomen, maar vormen niet de hoofdlijn van 

het arrangement. De hoofdlijn wordt gevormd door activiteiten die de leerling bij zijn ontwikkeling tot student 

en beroepsbeoefenaar helpen en stimuleren om zelf sturing te kunnen geven aan zijn loopbaan. De 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties bleek voor de deelnemers aan de Lobots een dragend thema. 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk bleek de wens om vanaf de start van het arrangement toe te werken 

naar een concreet doel en de stappen daarheen vast te leggen. Dat concrete doel werd voor de Lobots de start 

in het HBO, vormgegeven in een studiestartgesprek, intakegesprek o.i.d. En met vastleggen bedoelden de 

Lobots een portfolio, een autobiografie o.i.d. waaruit de leerling zelf de informatie t.b.v. het 

studiestartgesprek zou kunnen halen. 

Ten derde ontwikkelde zich in de Lobots een opvatting om de leerling bij voorkeur zélf en actief te laten 

werken aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties.  
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De Lobot Almere heeft net als de andere Lobots een arrangement ontwikkeld van leerjaar 1 havo tot en met 

leerjaar 2 hbo. De rode draad wordt verwoord als De leerling actief en in gesprek op weg naar inzicht in de 

eigen talenten in relatie tot het opleidings- en werkveld. Het concrete doel is dus het toewerken naar de 

studiestartgesprekken in het HBO. Eerdere activiteiten in het arrangement staan alle in het licht van die 

overstap. Die activiteiten dragen bij aan de bewustwording van het toekomstig leren en werken. Reflectie 

vindt plaats met behulp van reflectie- en verwerkingsopdrachten die worden opgenomen in het portfolio/de 

autobiografie. 

De nadruk van de activiteiten ligt in de Lobot Almere op de ontwikkeling van loopbaancompetenties vanaf de 

brugklas. Er is zodoende een evenwichtige verdeling van de activiteiten over onder- en bovenbouw havo. De 

nadruk ligt tevens op exploratie van het werkveld; exploratie van het opleidingsveld is daarvan een afgeleide. 

In verschillende activiteiten wordt daadwerkelijk samengewerkt, vaak door de inzet van studenten. 

Op drie momenten in de schoolloopbaan van de leerling, en dus in het LOB-arrangement staat de leerling stil 

bij zijn eigen LOB-ontwikkeling en verantwoordt de leerling die ontwikkeling, overigens zonder dat daaraan 

een beoordeling is verbonden. Schematisch zien die stappen er zo uit:

 
Het voorliggende LOB-arrangement is de eerste versie, nog niet door de scholen in zijn totaliteit uitgevoerd. 

Het arrangement zal nog door de scholen moeten worden geadopteerd en mogelijk worden lege plekken nog 

ingevuld. Zo’n lege plek is bijvoorbeeld de rol van de ouders. Er is al het een en ander ontwikkeld in het land 

om ouders bij de ontwikkeling van loopbaancompetenties te betrekken, maar in de Lobot Almere is dit nog 

beperkt uitgewerkt. Al met al goede uitgangspunten voor verdere activiteiten van de Lobot Almere. 

 
 
Marinka Kuijpers, loopbaancompetenties 
 
In haar boek "Breng beweging in je loopbaan" (2005) onderscheidt Marinka Kuijpers een vijftal loopbaan-
competenties die van belang zijn voor het verkrijgen van waardevol werk. Hieronder haar samenvatting. 
 
Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het 
gaat om bewustwording van wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je 
nodig hebt om prettig te kunnen werken. 
 
Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je wel en niet kunt en hoe je dit inzicht kunt gebruiken in je 
loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, competenties, vaardigheden, etc. en je kunt feedback vragen 
aan anderen over je kwaliteiten. 
 
Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en van de mogelijkheden om te veranderen 
van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de 
normen en waarden die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in 
dat werk voorkomen. 
 
Loopbaansturing: Het plannen en beïnvloeden van je leren en werken. Je maakt keuzes, je onderzoekt de 
consequenties van die keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je werk aan te laten sluiten bij 
jouw kwaliteiten en motieven. 
 
Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling. 
Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden 
en om feedback te krijgen op je eigen functioneren. 
 
Een filmpje van de auteur waarin zij de loopbaancompetenties toepast op de wereld van leerlingen en 
studenten is te vinden op www.leerloopbanen.nl. 
 

opbouw portfolio en 
doorlopend LOB-

activiteiten 

verantwoording 
profielkeuze 
(zelfadvies) 

eindgesprek 
mentor/decaan incl. 

motivatie opleidingskeuze 
NOA Startmeter startgesprek HBO 

http://www.leerloopbanen.nl/
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Almere 
 

 

 

 

 
De leerling actief en in gesprek op weg naar inzicht in de eigen talenten in 
relatie tot het toekomstig opleidings- en arbeidsveld. 

 

 
 

 

Activiteiten waarin wordt samengewerkt door havo- en hbo-instellingen zijn groen aangegeven. 

Tussen vierkante haken staat het leerjaar aangegeven dat de Lobotdeelnemers voor uitvoering van die 

activiteit voor ogen hebben. 

 

A-01 [1]  Aanmaken van een portfolio 

A-02 [1]  Wie ben ik (portret van jezelf) 

A-03 [1]  Beroepenboom 

A-04 [1]  Kiezen, hoe doe je dat 

A-05 [1]  Gesprek over het beroep van ouders of andere volwassenen 

A-06 [1,2,3] Kwaliteitenspel 

A-07 [2,3]  Beroepen in de buurt 

A-08 [2,3]  Beroepenkrant 

A-09 [2,3]  Meeloopdag beroep 

A-10 [3]  Elke dag een profiel centraal 

A-11 [3]  Profielkeuzecarrousel 

A-12 [3]  Verantwoording van de profielkeuze (zelfadvies) 

A-13 [3,4]  Speeddate ouders 

A-14 [3,4]  In gesprek met je ouders 

A-15 [3,4]  In gesprek met je vrienden 

A-16 [3,4,5] Opleidingenmarkt 

A-17 [4]  AEL 

A-18 [4]  Advertentieonderzoek 

A-19 [4,hbo1] Meelopen met een student op stage 

A-20 [4,5]  Open dag 

A-21 [4,5]  Meet the students 

A-22 [4,5]  Meelopen met student op opleiding 

A-23 [4]  Gastlessen 

A-24 [5]  Proefstuderen 

A-25 [5]  In contact met hbo-beroepsbeoefenaars 

A-26 [5]  Kiezen doe je fff 

A-27 [5]  Eindgesprek decaan/mentor 

A-28 [hbo1] Startmeter en intakegesprek HBO 

 

 
  



LOB-arrangement Almere, pagina 4 
 

Twee ordeningen van het arrangement 
 

 

Tijdens hun school- en opleidingstijd worden havoleerlingen en studenten binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem vier keer voor een beslissing geplaatst die van grote betekenis is voor hun verdere loopbaan. 

De eerste is de keuze van een middelbare school, de tweede is de keuze van het profiel, de derde de keuze 

van een vervolgopleiding en de vierde de invulling van het werkend leven na de opleiding. 

Binnen het LOB-arrangement speelt de eerste geen rol en staat de vierde op grote afstand. Het tweede en 

derde beslissingsmoment maken deel uit van het LOB-arrangement. 

 

De activiteiten binnen het arrangement kunnen op verschillende wijzen worden geordend. Een daarvan is 

ordening in de tijd: welke activiteiten passen goed in welk leerjaar. Een tweede ordening is die naar oriëntatie 

van de activiteit: richt deze zich in de eerste plaats op de schoolvakken en profielkeuze (het tweede 

beslissingsmoment), op de opleidingskeuze (het derde beslissingsmoment) of op het werk- en beroepenveld 

(het terrein waar het uiteindelijk om gaat)? 

 

Hierna worden twee ordeningen weergegeven. In het eerste kader staan de activiteiten geordend in de tijd. In 

het tweede kader staan deze geordend naar oriëntatie. In de buitenste (groene) ring staan de activiteiten die 

vooral gericht zijn op kennismaken met het werk- en beroepenveld. In de (blauwe) ring daarbinnen staan de 

activiteiten die vooral gericht zijn op kennismaken met en oriëntatie op het opleidingsveld. De (paarse) ring 

daarbinnen bestaat uit activiteiten die in de eerste plaats zijn gericht op de profielkeuze. In het midden staan 

activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op reflectie op de loopbaancompetenties. 

 

Idealiter heeft elk van de activiteiten naast zijn hoofdoriëntatie ook verbinding met de ring(en) daarbuiten. 

 

Het arrangement hierna geeft samenvattende beschrijvingen van de verschillende activiteiten. Het 

arrangement is te downloaden vanaf de site van het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad, www.lob-vo.nl.  
 

 
 

  

http://www.lob-vo.nl/
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Leerjaar -> 
(havo/hbo) 1 2 3 4 5 T 1 2 

 

Portfolio of 

autobiografie 

aanmaken 

Beroepen in 

de buurt 

Kwaliteiten-

spel 
AEL Gastlessen    

 

Wie ben ik? 

Een portret 

van jezelf 

Beroepen-

krant 

Speeddate 

ouders 
Open dag Open dag    

 
Beroepen-

boom 

Kwaliteiten-

spel 

Elke dag een 

profiel 

centraal 

Advertentie-

onderzoek 
Proefstuderen    

 

Gesprek over 

beroep met 

volwassene 

Gesprek over 

beroep met 

volwassene 

Profielkeuze-

carrousel 

Meet the 

students 

Meet the 

students 
   

 
Kiezen, hoe 

doe je dat? 
 

Zelfadvies 

profielkeuze 

Meeloopdag 

studentstage 

In gesprek 

met HBO-

beroepsbe-

oefenaars 

   

 
Kwaliteiten-

spel 
 

In gesprek 

met je ouders 

In gesprek 

met je ouders 

Kiezen doe je 

fff 
   

   

In gesprek 

met je 

vrienden 

In gesprek 

met je 

vrienden 

Meeloopdag 

studentstage 
   

   
Opleidingen-

markt 

Opleidingen-

markt 

Opleidingen-

markt 
   

   
Beroepen in 

de buurt 
 

Eindgesprek 

decaan/ 

mentor 

Intakegesprek 

HBO 
  

   
Beroepen-

krant 
 

Mee met 

student op 

opleiding 

   

  
Meeloopdag 

beroep 

Meeloopdag 

beroep 
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Advertentie-

onderzoek 
Beroepen 

Beroepen-

boom 
   

  

Mee met 

student op 

opleidng 

Open dag Opleidingen 
Opleidingen-

markt 

Meet the 

students 
  

Meeloopdag 

studentstage 

Meeloopdag 

studentstage 
  Vakken 

Elke dag een 

profiel 

centraal 

 Gastlessen 

In gesprek 

met HBO-

beroepsbe-

oefenaars 

Meeloopdag 

beroep 
  

Kiezen, hoe 

doe je dat? 

Portfolio of 

autobiografie 

Wie ben ik? 

Een portret 

van jezelf 

Profielkeuze-

carrousel 

Proef-

studeren 

Gesprek over 

beroep met 

volwassene 

Beroepen Opleidingen Vakken 
Kwaliteiten-

spel 

Ik en mijn 

loopbaan-

compe-

tenties 

Eindgesprek 

decaan/men-

tor 

Vakken Opleidingen Beroepen 

AEL AEL  
In gesprek 

met je ouders 

Startgesprek 

HBO 

In gesprek 

met je 

vrienden 

Verantwoor-

ding 

profielkeuze 

(zelfadvies) 

In gesprek 

met HBO-

beroepsbe-

oefenaars 

Beroepen in 

de buurt 

   
Speeddate 

ouders 
Vakken 

Beroepen-

krant 
 

Kiezen doe je 

fff 
 

   
Speeddate 

ouders 
Opleidingen 

Beroepen-

krant 
   

   
Speeddate 

ouders 
Beroepen 

Beroepen-

krant 
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Ambities van de scholen 

 

X: activiteiten die door de scholen worden uitgevoerd 

A: activiteiten die behoren tot de ambities van de school – de betrokken Lobotdeelnemer zou deze activiteit 

graag in de school ingevoerd zien 
 

 

  Baken 

Park 

Helen 

Parkhurst 

MLFl Meer-

gronden 

Echnaton Hogeschool 

Windesheim 

A-01 Portfolio A A A A A A 

A-02 Wie ben ik X A X X X  

A-03 Beroepenboom A A  X A  

A-04 Kiezen, hoe doe je dat    A A  

A-05 Gesprek over beroep ouders A A X X A  

A-06 Kwaliteitenspel X  X A A  

A-07 Beroepen in de buurt   A  A  

A-08 Beroepenkrant A A A A A  

A-09 Meeloopdag beroep     A  

A-10 Elke dag een profiel centraal   X  A  

A-11 Profielkeuzecarrousel A A A A/X X A 

A-12 Verantwoording profielkeuze  A/X   A  

A-13 Speeddate ouders A A/X  A A  

A-14 In gesprek met je ouders A A X A A  

A-15 In gesprek met je vrienden A A X A A  

A-16 Opleidingenmarkt X X X X X X 

A-17 AEL X X A    

A-18 Advertentieonderzoek X A  A A  

A-19 Meelopen met student op stage A  A  A A 

A-20 Open dag hbo-opleidingen X X X X X X 

A-21 Meet the students A A A A A A 

A-22 
Meelopen met student op 

opleiding 
X X X X X X 

A-23 Gastlessen X X X X X X 

A-24 Proefstuderen X X A X X X 

A-25 
In contact met hbo-

beroepsbeoefenaars 
 A 

 
A A  

A-26 Kiezen doe je fff      X 

A-27 Eindgesprek A A X A A  

A-28 Startmeter en intakegesprek      X 
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Aanmaken van een portfolio/autobiografie  (A-01) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen maken tijdens een mentoruur een digitaal portfolio aan waarin zij tijdens hun schoolcarrière van 
alles op LOB-gebied kunnen bijhouden. Dit portfolio (of autobiografie) kan teksten bevatten, verslagen, maar 
ook beeldmateriaal, filmpjes, e.d. Het portfolio wordt aangemaakt in de brugklas en gevuld in de loop van de 
schooljaren. 
 
Het portfolio is bedoeld om het reflecteren op LOB en de loopbaancompetenties te stimuleren en staat in het 
kader van het voorbereiden op het eindgesprek op de school en het startgesprek op een hbo-instelling. 
Inhoudelijk vult de leerling het portfolio met LOB-activiteiten en (indien de school daar aandacht voor heeft) 
de beheersing van specifieke hbo-competenties.  
 
De leerling is eigenaar van het portfolio (de autobiografie), houdt zelf het portfolio bij en kan t.z.t. de 
gewenste elementen eruit halen t.b.v. motivatiebrief, eindgesprek en studiestartgesprek. Vakdocenten, 
decaan, mentor dagen de leerling op gezette tijden uit om uit te leggen waarom iets is opgenomen in het 
portfolio. Daartoe heeft de leerling eens in de acht weken een gesprek met de mentor over/naar aanleiding 
van het portfolio. 

 

De leerling maakt dus gebruik van deze LOB-activiteit bij alle andere, latere activiteiten. 

 

De activiteit moet de eerste keer gepaard gaan met een inhoudelijke vulling. Hiervoor is goed een van de 

eerste Lob-activiteiten uit het arrangement (brugklas) te gebruiken, bijvoorbeeld A-02. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het portfolio, de autobiografie vormt de basis voor de reflectie en het toewerken naar het 

studiestartgesprek. Het portfolio wordt bij voorkeur zó ingericht dat het interessant voor de leerling is om 

informatie te verzamelen met het oog op het toekomstig startgesprek. Op drie momenten kan of moet de 

leerling gebruik maken van hetgeen verzameld is: bij de verantwoording van de profielkeuze, bij de 

voorbereiding van het eindgesprek met de decaan/mentor en bij het studiestartgesprek. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het aanmaken van een portfolio levert op zich geen bijdrage aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. 

Het gebruik van het portfolio in een later stadium draagt daar wel aan bij. 
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Wie ben ik (portret van jezelf)  (A-02) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas laten creatief een beeld zien van hun leven tot nu toe. Daarin verwerken zij de 
volgende punten: 
• Wie ben ik; 
• Wat kan ik; 
• Welke doe ik graag (interesses, sport, hobby enz.); 
• Wat heb ik meegemaakt (diploma’s, medailles, sportkampen, reisjes, verhuizingen enz.); 
• Wie zijn mijn vrienden en waarom; 
• Welke keuzes heb ik gemaakt; 
• Hoe woon ik; 
• Wat is mijn droombaan/mijn gedroomde toekomst. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen wandelen langs elkaars eindproducten en bespreken deze met elkaar: hoe is het gegaan, wat 

waren de motieven enz. Het eigen eindproduct wordt opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit is in de eerste plaats een kennismakingsactiviteit en raakt terloops, oriënterenderwijs, aan 

kwaliteiten- en motievenreflectie. Door deze activiteit als eerste op te nemen in het portfolio, kan een relatie 

gelegd worden met de wereld van het werk. Opname van de vraag naar de droombaan of gedroomde toekomst 

is daarom in het kader van dit portfolio relevant. 
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Beroepenboom van je familie  (A-03) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas inventariseren de beroepen in hun familie en maken er een beroepenboom van te 
vergelijken met een stamboom. De leerlingen vragen aan (de) familieleden welk beroep zij hebben en zetten 
dat naast de naam van het familielid. Deze opdracht kan zo creatief mogelijk worden uitgevoerd. 
Leerlingen bekijken naar elkaars familieberoepenboom, ontdekken welke beroepen er zo al zijn en worden 
gestimuleerd om na te denken over de vraag welke beroepen hen leuk, interessant, boeiend lijken en welke 
zou bij hen zouden passen? 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In de mentorles worden leerlingen gestimuleerd na te denken over de beroepen: vinden zij dat een bepaald 
beroep wel of niet bij het familielid past en zou het bij hen zelf passen? De leerlingen krijgen de opdracht 
om de beroepenbomen van de klasgenoten te bekijken, een beroep te kiezen dat hen aanspreekt en dit vast 
te leggen in het portfolio door een foto van het meest aansprekende beroep (met bijschrift) op te nemen. 
Ook een afbeelding (foto, print) van de (creatief vormgegeven) beroepenboom zelf wordt opgenomen in het 
portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De LOB-activiteit stimuleert het denken in termen van kwaliteiten- en motievenreflectie (wat denk je te 

kunnen en wat spreekt je aan), maar gaat in deze fase niet in op de vraag of de kwaliteiten en motieven ook 

daadwerkelijk passen bij de uitgekozen beroepen. Tegelijkertijd krijgt de leerling enig zicht op het werkveld 

(werkexploratie), echter zonder concrete ervaring. De beelden van dat werkveld kunnen dus in hoge mate 

gekleurd zijn door onrealistische voorstellingen. De activiteit is dus bedoeld om bij de leerling interesse te 

wekken voor de denkactiviteiten die onder de bedoelde loopbaancompetenties vallen en valt zodoende in de 

oriëntatiefase. 
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Kiezen, hoe doe je dat?  (A-04) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Het doel van de activiteit is dat leerlingen inzicht verwerven in:  

• De keuzes die er gemaakt moeten/kunnen worden 
• Manieren van kiezen 
• Belang van kiezen 
• Hoe de leerling zelf kiest 
• Wie er invloed heeft op de keuze 

 
Leerlingen in de brugklas inventariseren de keuzes die zij in hun leven hebben gemaakt. Zij denken na over de 
vraag waarom er gekozen moet worden en waarom zij bepaalde keuzes hebben gemaakt. Ook denken zij na 
over wie/wat er invloed heeft/hebben op hun keuzes. Zij denken na over de manier waarop zij hebben 
gekozen: 

• Zelfverzekerd 
• Besluiteloos 
• Gevoelsmatig 
• Plichtsgetrouw 

Zij bespreken de inventarisatie in groepjes met hun klasgenoten. Daaruit volgt een klassenoverzicht van de 
manieren waarop mensen kiezen. 
Tot slot zetten zij een creatief beeld van hun toekomst neer en betrekken daarbij de keuzes zij in hun 
schoolloopbaan zullen gaan maken. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling denkt na over voor welke dingen hij moet kiezen/gekozen heeft. Daarna over de redenen waarop 
hij kiest: Waarom heb je voor deze school gekozen; waarom heb je gekozen voor de sport/hobby die je doet. 
De leerling bespreekt in zijn tafelgroepje welke motieven er zijn om te kiezen. Hieruit volgt een 
klasseninventarisatie: wat zijn de motieven waarop wij kiezen (omdat mijn moeder dat zegt, omdat mijn 
vader dat doet, omdat het mij leuk lijkt, omdat het goed voelt, omdat ik het wil, omdat mijn vriendje zegt 
dat het bij mij past, omdat ik niet weet wat ik wil enz.). Dan volgt er een klassengesprek over hoe de 
leerlingen kiezen: Zelfverzekerd, Besluiteloos, Gevoelsmatig, Plichtsgetrouw. Vervolgens komt het belang 
van een goede, juiste, keuze maken aan de orde, in relatie met de verdere loopbaan. 
In het portfolio wordt opgenomen de keuzestijl van de leerling en hoe hij zich daarin verder wil ontwikkelen. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit gaat vooral in op motievenreflectie. 
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Gesprek met een volwassene over het beroep  (A-05) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas of tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De activiteit heeft ten doel dat leerlingen meer te weten komen over de weg die mensen afleggen of afgelegd 
hebben naar het huidige beroep, over hun dromen, carrièremogelijkheden en arbeidsperspectief. De activiteit 
wordt uitgevoerd doordat leerlingen met hun ouders, of desgewenst andere volwassenen dicht in de 
nabijheid, in gesprek gaan over het huidige beroep van de volwassenen. 
 
Leerlingen in de brugklas stellen eerst in een groepje vragen op en gaan vervolgens (later) in gesprek met de 
ouders of andere volwassenen over hun beroep. Suggesties voor vragen/thema’s zijn de volgende: 
Welke droom had je vroeger? Wat ben je geworden? Waarom gekozen? Welke vooropleiding? Welke 
capaciteiten/vaardigheden zijn er nodig? Arbeidsvreugde? Beroepsdilemma’s? Past de baan bij de persoon? 
Carrièremogelijkheden? Kansen op de arbeidsmarkt? ……………………? …………………..? 
Leerlingen krijgen inzicht in de dromen die ouders hadden; hoe “het kan gaan in het leven”; vooropleidingen; 
benodigde vaardigheden; arbeidsvreugde; beroepsdilemma’s; beloning; carrièremogelijkheden; kansen op de 
arbeidsmarkt; …………………….. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling stelt vragen aan familieleden en verwerkt de antwoorden in een krantenartikel. Het 
krantenartikel wordt opgenomen in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit raakt aan de vraag wat de leerling in een bepaald beroep al dan niet boeit (motievenreflectie) en 

laat de leerling kennis maken op een onderzoekende wijze met de wereld van het beroep (werkexploratie). 

De leerling oriënteert zich hiermee op de wereld van het werk zonder zich al vast te leggen op een meer 

specifiek deel van het beroepenveld. 
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Kwaliteitenspel  (A-06) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede of derde klas havo. De activiteit is ook uitvoerbaar in 

de brugklas havo. 

 

 

De activiteit 
 

 
Er zijn diverse spellen op de markt, gericht op de bewustwording van de eigen kwaliteiten en die van 
anderen. Een van de spellen, het Ken je kwaliteitenspel, bevat uitsluitend kaarten met positieve 
eigenschappen. De kaarten worden op een tafel verspreid met de eigenschappen zichtbaar. Leerlingen zoeken 
ieder vier eigenschappen die goed bij henzelf passen. De leerling maakt zo mogelijk een foto van het groepje 
eigenschappen. Leerlingen zoeken eigenschappen die volgens hen passen bij het beroep dat zij in een andere 
activiteit hebben beschreven. Hiervoor is het portfolio te gebruiken. De leerling maakt zo mogelijk een foto 
van dat groepje eigenschappen. Leerlingen zoeken in groepjes eigenschappen die passen bij het beroep van 
docent. Leerlingen leggen (per groepje) hun keuze uit. 
Ook andere invullingen zijn vanzelfsprekend mogelijk. Bijvoorbeeld doordat leerlingen bij hen passende 
eigenschappen krijgen voorgelegd door andere leerlingen. De ‘andere’ leerlingen vertellen vervolgens waarom 
ze een medeleerling een bepaalde eigenschapskaart geven en waarom ze bepaalde eigenschapskaarten aan 
zichzelf hebben toegekend. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen slaan de foto’s op in hun portfolio en schrijven er een kort commentaar, bijschrift bij. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De leerling oriënteert zich op de variëteit aan eigenschappen en legt, afhankelijk van de invulling van de 

activiteit, een relatie met de wereld van het werk. Daarmee concentreert de activiteit zich op 

kwaliteitenreflectie. 

 

 
 
  



LOB-arrangement Almere, pagina 14 
 

 

Beroepenboom (mindmap) van de buurt (omgeving)  (A-07) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede of derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen inventariseren de beroepen in hun omgeving en maken er een mindmap, een beroepenboom van. 
Deze opdracht kan desgewenst worden herhaald. Zij vragen aan personen in hun omgeving (buurt) welk 
beroep zij hebben. Deze opdracht kan zo creatief mogelijk worden uitgevoerd. 
De activiteit is een vervolg op het maken van een beroepenboom van de familie in de brugklas. Was deze 
activiteit bedoeld om de beroepenwereld ‘dichtbij’ te inventariseren, de activiteit in de tweede (of derde) 
klas is bedoeld om de beroepenwereld ‘verder weg’ te inventariseren. Leerlingen vragen daarbij in ieder geval 
naar de relatie beroep – opleiding, om zo enig zicht te krijgen op het hbo-opleidings- en –werkveld. 
 
 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen bekijken elkaars beroepenboom. Leerlingen maken ieder een eigen  top-10 van de hbo-beroepen 
die hen het meest interesseren, aantrekkelijk, boeiend lijken. Van hun eigen top-10 beantwoordt elke 
leerling de volgende vragen: wat lijkt je leuk aan dit beroep en waarom past het beroep (wel/niet) bij je? 

De leerling slaat zijn eigen beroepenboom van de buurt, de top-10 en de antwoorden op de vragen op in zijn 

portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De leerling bouwt voort op eerder uitgevoerde loopbaanactiviteiten, opgenomen in het portfolio, en verkent 

de eigen motieven nader (motievenreflectie). Tevens oriënteert de leerling zich verder op de wereld van het 

werk (werkexploratie). 
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Beroepenkrant  (A-08) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede of derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen maken aan de hand van de opdracht ‘beroepenboom van de familie’ en de opdracht 
‘beroepenboom van de buurt’ een eigen beroepenkrant van de beroepen die ze het meest aanspreken. Ze 
gebruiken de top tien van de beroepen die zij eerder hebben gemaakt en die onderdeel uitmaakt van het 
portfolio. De tien beroepen moeten ze hierna koppelen aan de schoolvakken die ze hebben en aan de 
opleidingen die passen bij deze beroepen. Aangezien het om havoleerlingen gaat met een beroepsperspectief 
in het hbo-werkveld is het van belang dat leerlingen bij hun keuze zich laten leiden door het hbo-perspectief. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

De leerlingen doen enig onderzoek (indien nodig) om de volgende vragen te verwerken in artikeltjes t.b.v. de 

beroepenkrant: wat houdt het beroep in; hoe ziet een werkdag eruit; welke opleiding heb je ervoor nodig; 

welke schoolvakken sluiten hierop aan; en desgewenst andere vragen, afhankelijk van de keuze van de 

school/decaan/mentor/vakdocent. De artikeltjes kunnen allerlei vormen krijgen: een beschrijvend artikel, 

een wervingstekst, e.d., desgewenst in samenwerking met het vak Nederlands. Alle top-tienen van de klas 

worden samengevoegd als krant en komen ter beschikking van het protfolio van elk van de leerlingen. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Aan de hand van eerder verzameld materiaal (opgeslagen in het portfolio) verkent de leerling de wereld van 

het beroep door nadere informatie te zoeken (werkexploratie). En passant kan de vraag aan de orde komen of 

de uitgekozen beroepen passen bij de eigen kwaliteiten en motieven. De activiteit is echter niet in de eerste 

plaats gericht op kwaliteiten- en motievenreflectie. 
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Meeloopdag beroep  (A-09) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede of derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen lopen een dag mee op een bedrijf van hun keuze om zo het beroep een dag lang te ervaren. De 
meeloopdag wordt voor sommige leerlingen door de organisatie georganiseerd; andere leerlingen nemen zelf 
het initiatief tot het vinden van een bedrijf. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Aan de hand van de onderstaande vragen schrijft de leerling een verslagje t.b.v. het portfolio. Het verslagje 

kan in de vorm van een tekst, maar ook in de vorm van een poster met bijpassende afbeeldingen en teksten. 

De mentor besteedt in de mentorles aandacht aan de meeloopactiviteit en de posters/verslagjes. De 

volgende vragen worden door de leerlingen in ieder geval verwerkt: welk beroep heb je gevolgd; waar 

bestaan de werkzaamheden uit; wat lijkt jou daar leuk, interessant, boeiend aan; wat lijkt je er moeilijk, 

niet interessant aan; welke vaardigheden, welke opleiding, welk profiel passen bij het beroep of zijn 

voorwaardelijk; denken je ouders dat dit beroep bij je past (leg uit)? 

  

 
Loopbaancompetenties: 
Afhankelijk van de reflectieopdracht is deze activiteit vooral gericht op werkexploratie of (ook) op 

kwaliteiten- en motievenreflectie, mogelijk ook op loopbaansturing (welke stappen zijn nodig om het beroep 

uit te kunnen oefenen). Voor een deel van de leerlingen zal deze activiteit vooral een verkennende activiteit 

zijn, voor anderen – als de meeloopdag aansluit bij hun eigen beroepsperspectief - mogelijk een verdiepende. 

In de gesprekken die de mentor voert kan rekening gehouden worden met deze fase-indeling. 
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Elke dag een profiel centraal: CM  (A-10a) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De activiteit is een onderdeel van de jaarlijkse projectweek.  
Om kennis te maken met een bepaald profiel gaan de leerlingen een dag aan de slag in een beroep dat 
mogelijk is binnen een bepaald profiel. 
Voor CM: een dag lang werken als medewerker van een reisbureau. 
De leerling krijgt een opdracht binnen van een bekend persoon (naar keuze) om een mooie reis te maken naar 
een bestemming (ook naar eigen keuze). De opdracht moet in details worden uitgewerkt. Het gaat om een reis 
van vier dagen en moet volledig georganiseerd zijn; dus ook alle activiteiten binnen de reis moeten worden 
geregeld. 
Het eindproduct is een reisbrochure. 
 
De concrete opdracht wordt bedacht, ontwikkeld en voorbereid door een of meer vakdocenten binnen het 
profiel. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Tijdens het proces wordt op elke stap die de leerling zet gereflecteerd door de begeleiding. De leerlingen 
werken in groepjes aan de opdracht. Na afloop interviewen de leerlingen uit het groepje elkaar en schrijven 
een verslag over de ander op basis van de antwoorden. Vragen die in ieder geval gesteld worden zijn: hoe 
spelen de vakken van het profiel CM een rol in dit beroep; zou dit beroep bij je passen en waarom wel/niet; 
bedenk vijf andere beroepen die bij dit profiel zouden passen. Daarnaast stellen de leerlingen nog tenminste 
drie andere vragen in het interview. 
De verslaglegger schrijft een verslag en levert dat aan de geïnterviewde. Geleverde en ontvangen verslagen 
worden opgenomen in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is weliswaar afgeleid van de 

wereld van het werk, maar exploreert niet de werkelijkheid van het beroep. De leerling verdiept zich verder 

in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. 
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Elke dag een profiel centraal: EM  (A-10b) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De activiteit is een onderdeel van de jaarlijkse projectweek. 
Om kennis te maken met een bepaald profiel gaan de leerlingen een dag aan de slag in een beroep die 
mogelijk is binnen een bepaald profiel. 
Voor EM: een dag lang werken als reclamemaker, commercieel medewerker, theaterschrijver, grafisch 
ontwerper.  
Stap 1 - De leerling krijgt in de ochtend een 2-euro munt en koopt een artikel dat hij of zij nog nooit heeft 
gezien of gebruikt. 
Stap 2 – Het bedenken van een passende slogan. 
Stap 3 - Het maken van een poster. 
Stap 4 – Het schrijven van een reclame: tekst, attributen etc. 
Stap 5 – Het filmen van de reclame. 
Stap 6 – Presentatie van het eindproduct. 
 
De concrete opdracht wordt bedacht, ontwikkeld en voorbereid door een of meer vakdocenten binnen het 
profiel. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Tijdens het proces wordt op elke stap die de leerling zet gereflecteerd door de begeleiding. De leerlingen 
werken in groepjes aan de opdracht. Na afloop interviewen de leerlingen uit het groepje elkaar en schrijven 
een verslag over de ander op basis van de antwoorden. Vragen die in ieder geval gesteld worden zijn: hoe 
spelen de vakken van het profiel EM een rol in dit beroep; zou dit beroep bij je passen en waarom wel/niet; 
bedenk vijf andere beroepen die bij dit profiel zouden passen. Daarnaast stellen de leerlingen nog tenminste 
drie andere vragen in het interview. 
De verslaglegger schrijft een verslag en levert dat aan de geïnterviewde. Geleverde en ontvangen verslagen 
worden opgenomen in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is weliswaar afgeleid van de 

wereld van het werk, maar exploreert niet de werkelijkheid van het beroep. De leerling verdiept zich verder 

in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. 
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Elke dag een profiel centraal: NG  (A-10c) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De activiteit is een onderdeel van de jaarlijkse projectweek. 
Om kennis te maken met een bepaald profiel gaan de leerlingen een dag aan de slag in een beroep die 
mogelijk is binnen een bepaald profiel. 
Voor NG: een dag lang werken als levensmiddelentechnoloog. 
 
De leerlingen zijn een dag bezig met een experiment over light producten: ‘waarom heet cola light eigenlijk 
cola light?’ 
 
De concrete opdracht wordt bedacht, ontwikkeld en voorbereid door een of meer vakdocenten binnen het 
profiel. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Tijdens het proces wordt op elke stap die de leerling zet gereflecteerd door de begeleiding. De leerlingen 
werken in groepjes aan de opdracht. Na afloop interviewen de leerlingen uit het groepje elkaar en schrijven 
een verslag over de ander op basis van de antwoorden. Vragen die in ieder geval gesteld worden zijn: hoe 
spelen de vakken van het profiel NG een rol in dit beroep; zou dit beroep bij je passen en waarom wel/niet; 
bedenk vijf andere beroepen die bij dit profiel zouden passen. Daarnaast stellen de leerlingen nog tenminste 
drie andere vragen in het interview. 
De verslaglegger schrijft een verslag en levert dat aan de geïnterviewde. Geleverde en ontvangen verslagen 
worden opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is weliswaar afgeleid van de 

wereld van het werk, maar exploreert niet de werkelijkheid van het beroep. De leerling verdiept zich verder 

in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. 
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Elke dag een profiel centraal: NT  (A-10d) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De activiteit is een onderdeel van de jaarlijkse projectweek. 
Om kennis te maken met een bepaald profiel gaan de leerlingen een dag aan de slag in een beroep die 
mogelijk is binnen een bepaald profiel. Voor NT: een dag lang werken als onderzoeker. 
 
De leerlingen zijn een dagdeel bezig met het uitvoeren van metingen en trillingen. Hun bevindingen moeten 
ze uitwerken op een natuurkundige manier. Ze zijn de onderzoekers. De leerlingen zijn ook een dagdeel bezig 
met elektriciteit.  
 
De concrete opdracht wordt bedacht, ontwikkeld en voorbereid door een of meer vakdocenten binnen het 
profiel. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Tijdens het proces wordt op elke stap die de leerling zet gereflecteerd door de begeleiding. De leerlingen 
werken in groepjes aan de opdracht. Na afloop interviewen de leerlingen uit het groepje elkaar en schrijven 
een verslag over de ander op basis van de antwoorden. Vragen die in ieder geval gesteld worden zijn: kies 
een specifiek beroep als technisch onderzoeker; hoe spelen de vakken van het profiel NT een rol in dit 
beroep; zou dit beroep bij je passen en waarom wel/niet; bedenk vijf andere beroepen die bij dit profiel 
zouden passen. Daarnaast stellen de leerlingen nog tenminste drie andere vragen in het interview. 
De verslaglegger schrijft een verslag en levert dat aan de geïnterviewde. Geleverde en ontvangen verslagen 
worden opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is weliswaar afgeleid van de 

wereld van het werk, maar exploreert niet de werkelijkheid van het beroep. De leerling verdiept zich verder 

in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. 
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Profielkeuzecarrousel  (A-11) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen leren met behulp van de Hogeschool Windesheim welke studies er te volgen zijn bij de 
verschillende profielen. 
Van belang is dat van te voren de mentoren en vakdocenten met de leerlingen in gesprek zijn geweest over de 
verschillende profielen. De inhoud van de profielen moet bekend zijn. Mentoren bereiden in de mentorles de 
carrousel voor. Leerlingen bereiden het bezoek voor. Zij doen onderzoek naar de verschillende profielen en zij 
bereiden vragen voor die ze aan de studenten en docenten gaan stellen. 
De studenten en docenten van het HBO bereiden de presentaties van de studies voor en koppelen studies aan 
de verschillende profielen. Studenten bereiden een presentatie voor over de opleiding die zij zelf volgen, 
geven daarbij aan hoe deze aansluit bij de bepaalde profielen, of het profiel dat zij zelf hebben gevolgd. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
a  Vorm een groep van drie à vier leerlingen die hetzelfde profiel denken te gaan kiezen. 

b  Kies met elkaar uit een lijst beroepen (leerlingen krijgen een lange lijst overlegd) tien beroepen waarvoor 

dit profiel nodig of wenselijk is. 

c  Zoek overeenkomsten tussen de geselecteerde beroepen. 

d  Geef een samenvatting aan de klas. 

e  Leg de samenvattingen plus je eigen ervaringen vast in je portfolio en maak daar zo nodig gebruik van bij 

het opstellen van je verantwoording (zelfadvies) voor de profielkeuze (zie A-12). 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op opleidingsexploratie (meer dan op werkexploratie) en op kwaliteiten- en 

motievenreflectie. De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel 

van de profielkeuze voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat deze activiteit voor de meeste 

leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de loopbaanfasering. 
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Verantwoording van de profielkeuze (via zelfadvies)  (A-12) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Deze activiteit is één van de drie verantwoordingsstappen in het LOB-traject van brugklas tot en met HBO. Op 
basis van het portfolio (de autobiografie) en alle stappen die genomen zijn m.b.t. de profielkeuze schrijft de 
leerling een zelfadvies over de profielkeuze. In dat zelfadvies reflecteert de leerling op de eigen kwaliteiten, 
motieven en het profielkeuzeproces (loopbaansturing). De leerling betrekt in het zelfadvies ook de thema’s 
beroep(enveld), studierichting, profiel en keuzevak(ken). De leerling bespreekt het zelfadvies met de ouders 
en de mentor. Desgewenst wordt het zelfadvies mede door de ouders ondertekend en voorgelegd aan de 
docenten t.b.v. de determinatie. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De verantwoording (het zelfadvies) wordt opgenomen in het portfolio. Het zelfadvies bestaat uit het in kaart 

brengen van de te volgen leerroute (profiel, vervolgopleiding, beroepenveld), de huidige stand van zaken 

(haalbaarheid) en eventuele verbeterplannen. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit toont de mate waarin de leerling vaardig is geworden in het reflecteren op de eigen 

kwaliteiten en motieven in relatie tot de keuzes die de leerling gaat maken met betrekking tot de bovenbouw 

havo, en wellicht het opleidings- en beroepenveld. 

In de fasering van het loopbaanproces, in dit geval specifiek gericht op de profielkeuze, is deze activiteit 

bedoeld om invulling de geven aan de laatste stap, verwerven en tonen van ‘commitment’. 
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Speeddate ouders (A-13) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde, eventueel vierde, klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Halverwege het derde leerjaar ontmoeten leerlingen beroepsbeoefenaars op school in een speeddate. Voor de 
speeddate kunnen in de eerste plaats ouders worden uitgenodigd. Aangezien de activiteit bedoeld is voor 
havoleerlingen en dus toekomstige hbo-studenten/-opgeleiden verdient het aanbeveling om zo mogelijk de 
speeddate in te richten als ontmoetingsactiviteit met hbo-opgeleiden. 
Ouders beantwoorden vragen en vertellen aan groepjes leerlingen (twee tot vier leerlingen per groep) iets 
over hun beroep. 
Na negen minuten wordt er gewisseld en zo kunnen leerlingen in acht rondes kennismaken met verschillende 
beroepen. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

De leerlingen krijgen een werkblad met reflectievragen en er wordt aan hen gevraagd om er met de ouders 

over te praten. De volgende reflectievragen worden op het werkblad vermeld: wat houdt het beroep in; wat 

zijn de leuke kanten van het werk; wat zijn minder leuke kanten van het werk; welke opleiding(en) heeft de 

uitoefenaar van het beroep gevolgd; welk(e) profiel(en) zijn daar voor nodig; eigen vragen. De leerling 

formuleert een conclusie: dit beroep is zeker wel/zeker niet/misschien iets voor mij en de leerling legt zijn 

keuze uit. Het werkblad wordt opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op werkexploratie met reflectie op de eigen kwaliteiten en motieven op het 

tweede plan. De aard van de vragen en de gesprekken leent zich tevens om de competentie loopbaansturing 

te verkennen. Wat heeft iemand nodig om te bereiken wat hij is geworden? 
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In gesprek met je ouders  (A-14) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde en vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Ouders willen dat je je talenten en vaardigheden goed gaat gebruiken en dat je later goed terechtkomt, in 

een baan die bij je past, waar je plezier in hebt en waarmee je voor jezelf kunt zorgen. Je hebt diverse 

soorten ouders. Kun je bepalen welke beschrijving op jouw ouders van toepassing kunnen zijn?  

 
De ouder die het beter weet 

Dit is een ouder die je vertelt wat je moet gaan studeren. Hij of zij heeft al brochures voor je aangevraagd, 

heeft je al opgegeven voor een open dag en heeft bij wijze van spreken je inschrijfformulier al ingevuld. 

 
De ouder die zich bewust afzijdig houdt 

Dit is de ouder die wel aangeeft dat je moet gaan studeren, maar dat je helemaal zelf mag weten wat dat dan 

is. Wat jij wilt. Hij of zij vindt alles prima, als je maar gelukkig bent.  

 
De ouder die het ook niet weet, maar het wel zou willen weten 

Deze ouder vertoont divers gedrag. Hij of zij denkt met je mee, kijkt met je mee, draagt voorstellen aan, 

komt met brochures, maar ziet zelf ook niet goed meer wat er allemaal te koop is. Want dat er veel mogelijk 

is, dat hebben jullie samen al lang door. 

 

- Wat voor ‘type’ ouders heb jij? En welke zou je het liefst willen hebben? Waarom? 

- Praat met je ouders over je verwachtingen van hen. Geef aan wat je van hun begeleiding vindt en wat je 

denkt dat de reden van hun gedrag is geef aan hoe jij graag wilt dat ze met je omgaan in dit keuzeproces. 

Vraag hun wat ze er zelf van vinden!  

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Selecteer/zoek vier afbeeldingen van beroepen die bij je passen. Leg deze voor aan je ouders en laat hen ook 
naar afbeeldingen zoeken van beroepen waarvan zij vinden dat deze bij je passen. Bespreek met je ouders 
waarom de gekozen afbeeldingen/beroepen bij je passen. Neem de afbeeldingen met uitleg op in je 
portfolio.  
 
 
Loopbaancompetenties: 
Motievenreflectie en kwaliteitenreflectie maken op  een natuurlijke manier deel uit van deze opdracht (wat 
vindt de leerling leuk, interessant, boeiend en wat past waarschijnlijk bij zijn capaciteiten). Afhankelijk van 
de aanwezige knowhow in het gezin kan ook werkexploratie aandacht krijgen, echter alleen via de ouders als 
intermediair en bron en dus niet als concrete ervaring van de leerling zelf. 
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In gesprek met je vrienden  (A-15) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde of vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Je vrienden en je leeftijdsgenoten zijn zo mogelijk nog belangrijker dan je ouders. Je wilt graag bij hen 

horen, het geeft je ook een zekere mate van veiligheid. Je identificeert je met hen. Op deze leeftijd leer je 

ook hoe je sociaal gezien met anderen moet omgaan, zonder dat je ouders je vertellen wat wel en niet mag. 

Het is dus logisch dat je met hen praat over je studiekeuze. 

 

- Vraag eens aan je vrienden hoe zij vinden dat je in elkaar steekt.  

- Ben je een denker of ben meer iemand die doet? Ben je sociaal, ben je stilletjes, ben je goed in cijfertjes? 

Laat ze gewoon praten, reageer er eventueel niet direct op en ga later na of het klopt wat ze zeggen. 

- Misschien geef je voor je gevoel het verkeerde beeld aan je vrienden, of kennen ze je erg goed?  

  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Maak een video over jezelf waarbij je je vrienden als bron gebruikt. Laat je vrienden iets over je 
vaardigheden en eigenschappen vertellen op video en reageer daarop in dezelfde video. Je kunt de video ook 
inrichten als een dubbelinterview: jij interviewt een van je vrienden en omgekeerd. Je kunt het gesprek/de 
video heel open starten, of met een concrete vraag, bijvoorbeeld: “ik ben van plan …. te gaan studeren of …. 
te worden. Vind je dat dat goed past bij mijn eigenschappen en vaardigheden? Je plaatst het resultaat in je 
portfolio. 
 
 
Loopbaancompetenties: 
Deze opdracht raakt vooral aan iemands kwaliteiten en dan met name aan het perspectief dat de leerling zelf 
van zijn eigen kwaliteiten heeft. Door het gesprek kan de leerling een scherper zicht op zijn eigen kwaliteiten 
ontwikkelen. 
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Opleidingenmarkt  (A-16) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde, vierde en/of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
In Almere wordt jaarlijks door één van de vier vo-scholen de opleidingenmarkt georganiseerd. Een variatie aan 
vervolgopleidingen (vooral HBO, maar ook MBO en uitwisselingsorganisaties) geeft in lokalen specifieke 
opleidingsgerichte voorlichting en op een markt algemene voorlichting over het studeren aan het HBO (of soms 
MBO). Leerlingen kunnen maximaal drie voorlichtingsrondes van ieder veertig minuten volgen. Daarnaast 
kunnen de leerlingen de markt bezoeken. Van te voren krijgen de leerlingen een programmaboekje zodat zij 
een gerichte keuze kunnen maken welke voorlichtingen zij willen gaan bezoeken. De leerlingen kunnen samen 
met ouders naar deze avond. Deze avond vindt afwisselend plaats in het gebouw van een van de vier 
organiserende vo-scholen (Baken Park, OVC, Helen Parkhurst en De Meergronden). 
Leerlingen zijn de bezoekers van de avond en komen zoveel mogelijk informatie inwinnen. Zij zullen van te 
voren moeten nadenken over de vraag welke voorlichtingsrondes ze willen gaan bezoeken.  
Studenten kunnen ingezet worden bij het geven van voorlichting op de markt en in de lokalen over specifieke 
opleidingen. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerlingen krijgen een werkblad met reflectievragen. De volgende reflectievragen worden op het werkblad 

vermeld: wat houdt de studie in; wat zijn de leuke kanten van de opleiding; wat zijn minder leuke kanten 

van de opleiding; welk(e) profiel(en) heb je voor het volgen van de opleiding nodig; eigen vragen. De leerling 

formuleert een conclusie: deze studie is zeker wel/zeker niet/misschien iets voor mij en de leerling legt zijn 

keuze uit. Het werkblad wordt opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

oriënterende of een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van 

werkexploratie. 
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ArbeidsErvaringsLeren  (A-17) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Leerlingen gaan op zoek naar een stageplaats voor een week en voeren de stage uit. Ze proberen iets te 

zoeken dat te maken heeft in een beroep dat te maken heeft met de eventuele studie die ze willen volgen. 

Een ander doel is dat de leerlingen kennis maken met een week werk waarbij ze van alles leren. 

 

Bij de voorbereiding kan de klas als netwerk dienen en kunnen leerlingen van dat netwerk gebruik (leren) 

maken om een stageplaats te verwerven. Aandachtspunten daarbij zijn: 

• Niet alle leerlingen vinden het prettig om in het bedrijf van een van hun ouders stage te lopen. 

• Vraag aan alle leerlingen iets te vertellen over het werk van hun ouder(s). Leerlingen luisteren naar elkaar 

met als doel om attent te worden gemaakt op een eventuele stageplaats. Misschien is het bedrijf van de 

ene ouder wel iets voor een andere leerling in de klas. Na afloop kunnen leerlingen een medeleerling 

vragen of er bij zijn of haar ouder een stageplek kan worden geregeld.    

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen houden een logboek bij waarin ze de werkzaamheden en ervaringen bij houden. Ze nemen ook 

interviews af bij verschillende werknemers in het bedrijf. Logboek en interviews worden opgenomen in het 

portfolio. 

  

 
Loopbaancompetenties: 
Met deze activiteit verdiept de leerling de werkexploratie. In principe loopt de leerling een week stage in het 

beroepsveld waar deze in is geïnteresseerd. Om een stageplek te verwerven kan nadrukkelijk een beroep 

gedaan worden op (de ontwikkeling van) de loopbaancompetentie netwerken. De aard van de activiteit draagt 

ertoe bij dat de leerling zich voortdurend de vraag stelt of het beroepenveld past bij de eigen kwaliteiten en 

motieven. Ook op deze twee terreinen vindt dus verdieping plaats. Wel is goede sturing vanuit de school met 

behulp van opdrachten onmisbaar. 

 

Tip! Beschouw en gebruik de klas als een netwerk met netwerkmogelijkheden. 
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Advertentie-onderzoek  (A-18) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen gaan op zoek naar een advertentie in het beroep/de beroepen waar hun interesse ligt. Het gaat 
om beroepen op hbo-niveau. Vanuit deze advertentie als bron gaan ze kijken naar de vaardigheden die je 
moet bezitten en wat er voor deze functie van iemand verwacht wordt. Ook gaan ze kijken naar het salaris 
dat er verdiend wordt. Daarnaast onderzoeken de leerlingen de werkgelegenheid in dat beroep. 
De decanen leveren de opdracht aan en de mentoren zorgen voor de uitvoering bij de leerlingen. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
Leerlingen vergelijken de eisen uit de advertentie van hun keuze met de eigenschappen uit een door hen 

ingevulde tekst (bijvoorbeeld Holland, Belbin, Big 5). 
 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit stimuleert vooral de competenties motievenreflectie en werkexploratie. 
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Meelopen met studentstage  (A-19) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen uit Havo-4 gaan een dag met een eerstejaars HBO-student op stage/comaker. Zij worden 
gekoppeld aan een student en maken een afspraak om samen een stagedag te gaan volgen, zodat de leerling 
een beeld krijgt van het werkveld waar de student in zijn studie actief is. 
De leerling bereidt een aantal vragen voor en vormt zich vooraf een beeld van de werkplek (wat kan ik 
verwachten?). Er moet na de dag in ieder geval tijd zijn om even terug te blikken op de ervaringen. In dat 
nagesprek wordt gereflecteerd op het bezoek, op de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het beroep, 
maar ook op de kwaliteiten en motieven van de leerling zelf (waarom denk je dat een dergelijk beroep wel of 
niet bij je past). 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Van belang is dat de leerling een nagesprek met de student arrangeert en daarin afrondende vragen kan 
stellen. Zo mogelijk heeft de leerling na afloop een gesprek met mentor van vo-school. De leerling maakt een 
presentatie of poster waarin op de dag wordt teruggeblikt. De presentaties worden gehouden of de posters 
worden besproken in groepjes van drie à vier leerlingen. Kernvragen zijn: wat heb je op deze dag gezien of 
gehoord waardoor je dit beroep juist wel of juist niet zou kiezen; welke aspecten hebben je op deze dag aan 
het twijfelen gebracht? Naast ervaringen, opvattingen en een conclusie beschrijft de leerling een 
vervolgstap. Het geheel wordt opgenomen in het portfolio. 
 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op kwaliteiten- en motievenreflectie. Voor een deel van de leerlingen zal deze activiteit 

vooral een verkennende activiteit zijn, voor anderen – als de meeloopdag aansluit bij hun eigen 

beroepsperspectief - mogelijk een verdiepende. 
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Bezoek open dag  (A-20) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Alle hbo-opleidingen  organiseren een of meer keren per jaar een open dag. Leerlingen kunnen (mondelinge) 

informatie over de opleiding(en) van hun keuze ontvangen van de opleidingen zelf en kunnen de sfeer van het 

gebouw en de organisatie voelen. 

Leerlingen worden door het bezoek aan een open dag gedwongen om na te gaan denken over het 

vervolgonderwijs. De informatie die ze er krijgen geeft hen de mogelijkheid om opleidingsinstituten en 

verwante opleidingen met elkaar te vergelijken. Leuk is dat een dergelijk bezoek samen met ouders of een 

vriend/vriendin kan worden afgelegd. Dit zorgt ervoor dat de ontvangen informatie ook gemakkelijker te 

bespreken is met anderen. Zodoende kan de leerling in gesprek blijven over de vervolgkeuze. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In zijn portfolio legt de leerling antwoorden vast op de volgende vragen. Antwoorden kunnen deels bestaan 
uit beeldmateriaal. 
Beschrijf eens wat je hebt gedaan, gezien of gehoord tijdens de Open Dag? 
Wat vind je van deze informatie die je hebt gekregen? 
Welke antwoorden heb je gekregen op je vragen? Wat heeft het bezoek je opgeleverd? 
Wat is nu je volgende stap in je zoektocht naar de juiste opleiding/vervolgkeuze?  

 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie en loopbaansturing. Voor veel leerlingen zal deze activiteit vooral 

een verkennende activiteit zijn. 
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Meet the students  (A-21) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
In een informele setting gaan de leerlingen in 4 havo en/of 5 havo in gesprek met studenten van de 
verschillende sectoren. De studenten komen met materiaal naar de vo-school en krijgen daar een bepaalde 
ruimte.  
In die ruimte laten ze zien wat de opleiding die ze volgen, inhoudt. De studenten nemen studieboeken e.d. 
mee. De leerlingen bereiden gesprekken met de studenten voor. Ze leren hoe ze open vragen moeten stellen 
en krijgen zo op een ontspannen wijze meer informatie over een bepaalde opleiding. Daarbij is het ook 
belangrijk dat ook de minder mooie kanten van een opleiding naar voren komen. 
Per keer dat er een café georganiseerd wordt zal er een andere sector naar voren komen. De leerlingen 
hoeven niet verplicht naar een café te komen van een sector die ze niet interessant vinden. 
Wel zijn ze verplicht om in ieder geval één keer een café te bezoeken. In 2013 is gestart met één café, 
waaraan een beperkt aantal leerlingen heeft kunnen deelnemen. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerlingen bereiden de vragen voor het café voor. Na afloop vertellen ze aan hun mentor wat er 
besproken is. Ook vullen ze een juich-, klaag- en vraagposter in. Dat is een poster met drie kolommen waarin 
resp. positieve opmerkingen, negatieve opmerkingen en onbeantwoorde vragen in terecht komen. Van deze 
poster maakt de leerling een foto die in het portfolio wordt geplaatst. 
 
De activiteit kan een vervolg krijgen doordat de leerling een afspraak met een student maakt voor een 
meeloopdag (A-22).  
 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een verkennende of een verdiepende activiteit in het 

kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie. De activiteit kan meerwaarde krijgen door deze 

ook te zien als mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, in dit geval t.b.v. het meelopen met een student 

op opleiding. 
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Meelopen met een student op opleiding  (A-22) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in 5havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Het doel van de activiteit is dat leerlingen kunnen zien of de gekozen opleiding bij hen past en dat zij op een 
directe manier informatie kunnen vragen aan de student. Leerlingen kunnen zien hoe een college of les op het 
HBO gegeven wordt en wat de verschillen zijn met het VO. 
In deze activiteit lopen leerlingen uit de examenklas een dag mee met de colleges van een hbo-student. De 
leerling wordt individueel gekoppeld aan een student en volgt diens rooster voor één dag. Leerlingen melden 
zich zelfstandig aan voor het meelopen via opgave op de website. De hbo-medewerkers maken een koppeling 
tussen de student en de leerling. De student legt vervolgens contact na de koppeling met de leerling om een 
datum voor het meelopen af te spreken. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling verwerkt de antwoorden op de volgende vragen in een verslag: 

- waarom heb je gekozen om met deze opleiding mee te lopen; 

- wat heeft het meelopen met een student je meer/minder opgeleverd dan het bezoek aan een open 

dag; 

- heb je deelgenomen aan proefstuderen voor deze opleiding en zo ja, wat is het verschil tussen 

proefstuderen en meelopen – wat heeft je het meest opgeleverd en waarom; 

- beschrijf het beeld dat je nu van de opleiding hebt; 

- welke aspecten komen wel overeen met wat je ervan had verwacht en welke niet; 

- verwacht je deze opleiding te gaan volgen (leg uit waarom wel of niet); 

- als je de opleiding niet gaat volgen, wat is dan nu je vervolgstap? 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 
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Gastlessen  (A-23) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Studenten en hbo-docenten komen op bezoek in havo 4 om de leerlingen te vertellen over studeren. Wat is 
dat eigenlijk, studeren, hoe worden de lessen opgebouwd op het hbo, wat zijn eventuele valkuilen, etc.? 
De leerlingen bereiden de gastles voor door vragen op te stellen. 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Als afrondende opdracht formuleert de leerling de antwoorden op de (vooraf) gestelde/geformuleerde 
vragen en gaat de leerling in op de vragen ‘wat was nieuw voor je’, ‘aan welke vraag/vragen van een andere 
leerling heb je wat gehad en waarom’? Een verslagje legt de leerling vast in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit is, gelet op het uitvoeringstijdstip eerder een verdiepende dan een verkennende activiteit in het 

kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie. De activiteit kan meerwaarde krijgen door deze 

ook te zien als mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, in dit geval t.b.v. het meelopen met een student 

op opleiding. 
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Proefstuderen  (A-24) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Alle 5-havoleerlingen gaan in de loop van december een (mid)dagprogramma volgen op het HBO. Zij kiezen 
daar zelf een opleiding voor uit, passend bij hun profiel. Het programma dient hun informatie te geven over 
de vraag hoe het is om aan het HBO te studeren, waar de gekozen opleiding hen voor opleidt en welke 
competenties zij nodig hebben om succesvol te zijn bij deze opleiding. Het programma moet bestaan uit 
hoorcolleges, werkcolleges en samenwerking met studenten uit het HBO. De colleges worden door HBO-
docenten verzorgd, eventueel bijgestaan door studenten. Gedurende de dag zullen één of meer studenten de 
groepen scholieren begeleiden. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Van te voren door leerlingen laten formuleren wat zij denken waarvoor ze met deze opleiding opgeleid 
worden, welke knelpunten zij zien en wat hen interessant aan de opleiding lijkt. Achteraf geven leerlingen 
aan welke extra info zij d.m.v. het proefstuderen hebben ontvangen en of hun ervaringen aansluiten bij de 
van te voren geformuleerde verwachtingen. 
Concrete verwerkingsvragen daarbij zijn: 
a  Zijn de vragen die je van te voren hebt opgesteld, beantwoord? 
b  Is/lijkt deze studie wat je ervan had verwacht? Leg je antwoord uit. 
c  Denk je dat het studeren aan een HBO-opleiding bij jou past? Leg je antwoord uit aan de hand van enkele 
aspecten die je als voorbeeld kunt noemen. 
d  Vertel aan je ouders en/of een vriend wat je hebt ervaren bij proefstuderen/wat je het meest is 
bijgebleven (aan goede en minder goede aspecten). 
e  Zou dit een opleiding zijn die bij je past? 
f  Welk beroep/werk denk je met deze opleiding te kunnen gaan doen? 
 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 
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In gesprek met hbo-beroepsbeoefenaars  (A-25) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Een groepje 5-havoleerlingen bezoekt een beroepsbeoefenaar die op hbo-niveau werkt. Door middel van een 
gesprek en het zien en ervaren van de werkomgeving kan de leerling een beter beeld krijgen van arbeid op 
hbo-niveau. 
 
Doorgaans bevinden zich onder de ouders van de leerlingen hbo-beroepsbeoefenaars. Ook de Hogeschool heeft 
binnen het netwerk contactpersonen met een hbo-beroep. Een goede tussenstap is dat leerlingen eerst zelf 
moeten ontdekken wie er een hbo-beroep hebben. Daartoe vragen de leerlingen thuis wat hun ouders doen en 
of dat valt onder de categorie hbo-beroepen. Leerlingen inventariseren en vertellen in de klas hun 
bevindingen. Deze inventarisatie wordt zo mogelijk uitgebreid met hbo-beroepsbeoefenaars uit het netwerk 
van de Hogeschool. Op grond van de inventarisatie kiezen de leerlingen een voor hen interessant beroep en 
vragen aan de medeleerling of ze met diens ouders in gesprek mogen. 
 
Van te voren zoeken en bestuderen de leerlingen enige informatie over de werksituatie en de benodigde 
vooropleiding. De leerlingen formuleren aandachtspunten en bereiden vragen voor. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Tijdens het gesprek is het de bedoeling dat leerlingen ontdekken wat het hbo-aspect van het beroep is. Het 
gesprek/interview wordt opgenomen, de hoogtepunten daaruit neemt de leerling naar eigen inzicht op in het 
portfolio. 
 
 
Loopbaancompetenties: 
Naast stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werkexploratie, leent de activiteit zich 
goed voor het ontwikkelen van de loopbaancompetentie netwerken. 
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Kiezen doe je fff  (A-26) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De activiteit betreft een workshop tijdens de open dagen of avonden voor ouders en leerlingen en bestaat uit 
drie rondes. In ronde één gaan ouders met een ander kind in gesprek en worden de feiten verzameld: wat zijn 
je cijfers; wat heb je al aan keuzeactiviteiten ondernomen; waar ben je goed in; etc.? In ronde twee mag er 
gefantaseerd worden over wat je het liefst zou willen, welk beeld je hebt van de toekomst etc. In ronde drie 
gaat de leerling terug naar zijn ouders en vertelt wat de eerste twee rondes hebben opgeleverd, welke 
stappen er nu gezet moeten worden en hoe ouders daarbij kunnen ondersteunen. 
De SLB-er van het HBO geeft de workshop. De medewerker geeft de ouders tips over hoe zij hun kinderen 
kunnen coachen en leidt de organisatie van de workshop. Hij zorgt voor een afsluitende reflectie van de 
workshop. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
Het reflecteren wordt gestimuleerd door het stellen van vragen over motieven, wensen en planning. 

Aangezien ouders en leerlingen de activiteit gezamenlijk meemaken, ligt het voor de hand een 

verwerkingsopdracht te verstrekken die door beiden in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: 

Welke opdrachten geef je aan jezelf om een goede beslissing te kunnen nemen? Wat kun je vanavond al doen 

om een aantal stappen te zetten? Welke stappen ga je zetten na deze dag/avond? Wie wil je daarbij 

betrekken? 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit raakt aan alle loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, 

vooral opleidingsexploratie, loopbaansturing en netwerken). Het contact met de studenten leent zich goed 

voor het opbouwen van netwerkrelaties, bijvoorbeeld t.b.v. proefstuderen, meelopen. De 

verwerkingsopdracht leent zich goed voor het stimuleren van de competentie loopbaansturing. Hoewel de 

activiteit zich leent voor een eerste verkenning van het hbo-leven, heeft deze met name door de rol van de 

SLB-er het doel om de leerlingen zo dicht mogelijk te brengen bij de fase van knoop doorhakken. 
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Eindgesprek decaan/mentor VO-school  (A-27) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerling voert een eindgesprek over LOB en de ontwikkeling van de eigen loopbaancompetenties met de 
decaan of met de mentor. Het gesprek wordt door de leerling voorbereid aan de hand van een leidraad 
(bijvoorbeeld opdrachten in dedecaan.net) en met behulp van het portfolio/de autobiografie. Onderdeel van 
het eindgesprek vormen de voorbereiding op de startmeter (NOA) en de voorbereiding op het 
intakegesprek/startgesprek op de hogeschool, bijvoorbeeld door de eigen motivatie onder woorden te 
brengen. 
Aan de orde komen ook de cognitieve vaardigheden en eventueel tekort daaraan (startmeter). 

De decaan/mentor moet vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de inhoud van een startgesprek dat plaats 

vindt op een hogeschool. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Het eindgesprek is in feite de reflectie op al hetgeen eerder is ondernomen in het kader van LOB en 

vastgelegd in of opgenomen in het portfolio/de autobiografie. De opdracht moet gericht zijn op het bewust 

maken van een keuze ten aanzien van het vervolg op de havojaren. 

Elke leerling maakt een poster met daarop informatie over: 

- wat de leerling het volgend jaar gaat doen; 

- wat nodig is om dat succesvol uit te voeren; 

- de motieven waarom de leerling dat wil gaan doen; 

- wat de activiteit van het volgende jaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling (beroep, 

persoonlijkheid, etc.). 

De leerlingen hangen de overzichten (al dan niet met naam) in de klas op en leerlingen kunnen elkaar 

daarover vragen stellen (of aangeven op wie dit overzicht waarschijnlijk van toepassing is als er geen namen 

staan vermeld). 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het eindgesprek met decaan of mentor betrekt alle loopbaancompetenties bij het gesprek. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven wordt de keuze van de opleiding besproken en komen de vragen aan de orde hoe de 

leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe is het eindgesprek het 

moment waarop de gesprekspartner het commitment van de leerling kan vaststellen. 
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Startmeter- en intakegesprek  (A-28) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in 5havo op de drempel van de vervolgopleiding hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Na aanmelding in Studielink ontvangt de student per brief een uitnodiging voor een intakegesprek. 
Voorafgaand aan het intakegesprek vult de student digitaal de Startmeter in (thuis of elders, niet op de 
hogeschool). De Startmeter bevat vragen over taal- en rekenvaardigheden, over leerstijlen, interesses en 
studiekeuzemotieven. Deze lijst neemt de leerling/aanstaande student mee naar het gesprek met een 
studieloopbaancoach, waarin samen met de aankomende student de uitslag besproken wordt. 
Het doel van het gesprek is ten eerste een “warme” kennismaking, maar ook om de aankomende student te 
wijzen op mogelijke deficiënties en de mogelijkheid van summercourses. Ook wordt er gesproken over de 
motivatie voor de opleiding. Het idee is dat de student indien nodig de juiste ondersteuning en begeleiding 
krijgt die ervoor moeten zorgen dat hij een soepele start van de opleiding zal kunnen maken. 
Het gesprek wordt gevoerd met een SLB-er die getraind is in het voeren van intakegesprekken aan de hand van 
de startmeter. 
 
De leerling/student bereidt zich op de startmeter en het startgesprek voor door het schrijven van een 
motivatiebrief en het beschikbaar maken (t.b.v. het gesprek) van onderdelen van het portfolio uit het 
voortgezet onderwijs. Indien gewenst en mogelijk kan de vo-school de leerling voorbereiden op het schrijven 
van de motivatiebrief en het eindgesprek. 
 
De startmeter levert de student op dat deze weet wat zijn sterke en zwakke punten zijn voor hij aan de 
opleiding begint. Tijdens het gesprek maakt de student vast kennis met een docent van de opleiding. 
Als opbrengst weet de aanstaande student of het raadzaam is dat hij nog een summercourse gaat volgen of 
dat zijn capaciteiten toereikend zijn om de opleiding te starten. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Uitvoeren van de NOA Startmeter en de uitslag meenemen naar het startgesprek. Het nadenken over en 

formuleren van de motieven die ten grondslag liggen aan de studiekeuze. Het verzamelen van relevant 

materiaal uit het portfolio dat een onderbouwing vormt voor de motivatie en aantoont welke eerdere 

stappen de leerling heeft ondernomen om zich voor te bereiden op de studiekeuze. Het puntsgewijs noteren 

van de onderbouwing om deze tijdens het gesprek in te kunnen brengen. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit richt zich in termen van de fasering van het loopbaanproces hoofzakelijk op het tonen vaan 

commitment. 

 

 
  



LOB-arrangement Almere, pagina 39 
 

Bijlage 1  Format om een LOB-activiteit in het arrangement te beschrijven 
 

 
Titel van de activiteit:  

 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende groepen): 

□ leerlingen 
□ studenten 
□ docenten 
□ mentoren 

□ loopbaanbegeleiders 
□ decanen 
□ management 
□ ouders 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende leerjaren): 

□ brugklas/havo 1 
□ havo 2 
□ havo 3 
□ havo 4 

□ havo 5 
□ hbo 1 
□ hbo 2 

Bij welke fase van het studiekeuzeproces hoort 
deze activiteit met name? 

□ oriëntatie 
□ verkennen 
□ verdiepen 

□ knoop doorhakken 
□ committeren 

Beschrijving van de activiteit in maximaal 100 
woorden: 

 
 
 

 
Wat is de beoogde uitkomst van de activiteit? 
 

In algemene zin: 

In  concrete zin: 
 

Op welk(e) loopbaancompetentie(s) heeft de 
beschreven activiteit betrekking? 
 

loopbaancompetentie herkenbaar als 
□ kwaliteitenreflectie  

□ motievenreflectie  

□ werkexploratie  
□ loopbaansturing  
□ netwerken  

Bij welke instantie ligt het initiatief tot 
uitvoering? 

□ havo  □ hbo  □ bedrijf 

Welke medewerkers zijn bij de uitvoering 
betrokken? 

havo hbo 
□ docenten 
□ mentoren  
□ decanen  
□ schoolleiders  
□ ondersteunend personeel  

□ docenten 
□ slb-ers  
□ decanen  
□ management  
□ ondersteunend personeel  

 
Wat is de rol van de betrokkenen? 
 

Wat is de rol van de leerlingen of studenten? 
 
 
 

Wat is de rol van de havo-medewerkers? 
 
 
 

 
Wat is de rol van hbo-medewerkers? 
 

 

Welke externe partijen, anders dan vo of hbo, 
zijn bij de uitvoering betrokken? En wat is hun 
rol? 

 
 



LOB-arrangement Almere, pagina 40 
 

 
Zijn ouders betrokken? Zo ja wat is dan hun rol? 
 

 

Zijn er alumni/beroepsbeoefenaars  
betrokken? Zo ja wat is hun rol? 

 
 
 

Zijn studenten betrokken? Zo ja wat is dan  hun 
rol? 

 
 
 

Met welke (school)vakken/profiel maakt deze 
activiteit verbinding? 

 
 
 

Met welke hieraan voorafgaande LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Met hierop welke volgende LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Op welke manier reflectie (leerling), evaluatie (organisatie) en borging (leerlingen en organisatie) plaats? 
 

Op welke manier wordt het reflecteren van 
leerlingen bij deze activiteit ingericht? 

 
 
 

Op welke wijze wordt de activiteit 
geëvalueerd?  

□ resultaat 
□ organisatie 
□ inzet betrokkenen 
□ expertise betrokkenen 

Op welke wijze wordt de activiteit (kwalitatief 
en kwantitatief) geborgd in de organisatie? 

 
 
 

Hoe wordt de samenwerking havo-hbo 
geëvalueerd, bijgesteld en geborgd? 

 
 
 

 
Aandachtspunten m.b.t. de planning, de kosten en de tijdsinvestering bij deze activiteit: 
 

Planning: 
 
 

Capaciteit (max. en min. aantal deelnemers) 
 
 

Tijdsinvestering: (Actoren splitsen en ook uren 
van leerlingen en studenten weergeven) 

 
 

Kosten:  
(Specificeren) 

 
 

 

 
 



 
 
 

LOB-arrangement 
 
 

Eemland/Utrecht 
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Eemland/Utrecht 
 

 

 
 
 
LOB-arrangement van de Hogeschool Utrecht, Het Baarnsch Lyceum, Griftland College, Het 
Nieuwe Eemland, Farel College, CSG Willem de Zwijger 
 

 

In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en 

ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een 

hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams 

gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale 

samenwerking havo-hbo. 

Vijf LOB-ontwikkelteams (kortweg Lobots) zijn in 2012 van start gegaan en hebben in de loop van een viertal 

bijeenkomsten elk een LOB-arrangement samengesteld. Dat proces heeft dus vijf LOB-arrangementen 

opgeleverd waarvan er één, het arrangement van het LOB-ontwikkelteam Eemland/Utrecht voor u ligt. 

 

De vijf arrangementen zijn verschillend, maar hebben toch ook veel overeenkomsten. Voor een deel is dat het 

gevolg van de uitgangspunten waarmee de Lobots aan het werk gegaan zijn. De uitgangspunten waren de 

volgende: 

- Het arrangement vormt een doorlopende leerroute vanaf havo 1 tot en met hbo-jaar 2. 

- Het arrangement maakt duidelijk op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties van de leerling. 

- Het arrangement betrekt waar mogelijk leerlingen, studenten, ouders actief bij de activiteit. Met “actief” 

wordt beoogd dat de leerling/student niet als consument een activiteit ondergaat, maar zo veel mogelijk 

een actieve lerende rol vervult. 

- In het arrangement worden mogelijkheden zo veel mogelijk benut om daadwerkelijke samenwerking tussen 

havo- en hbo-instellingen te realiseren. 

 

Al werkende weg bleken de Lobots op meer punten overeenkomsten te ontwikkelen. Zuivere 

voorlichtingsactiviteiten zijn doorgaans wel in het arrangement opgenomen, maar vormen niet de hoofdlijn van 

het arrangement. De hoofdlijn wordt gevormd door activiteiten die de leerling bij zijn ontwikkeling tot student 

en beroepsbeoefenaar helpen en stimuleren om zelf sturing te kunnen geven aan zijn loopbaan. De 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties bleek voor de deelnemers aan de Lobots een dragend thema. 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk bleek de wens om vanaf de start van het arrangement toe te werken 

naar een concreet doel en de stappen daarheen vast te leggen. Dat concrete doel werd voor de Lobots de start 

in het HBO, vormgegeven in een studiestartgesprek, intakegesprek o.i.d. En met vastleggen bedoelden de 

Lobots een portfolio, een autobiografie o.i.d. waaruit de leerling zelf de informatie t.b.v. het 

studiestartgesprek zou kunnen halen. 

Ten derde ontwikkelde zich in de Lobots een opvatting om de leerling bij voorkeur zélf en actief te laten 

werken aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties.  
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De Lobot Eemland/Utrecht heeft net als de andere Lobots een arrangement ontwikkeld van leerjaar 1 havo tot 

en met leerjaar 2 hbo. De rode draad wordt verwoord als Worden wie je bent en wilt zijn aan de hand van de 

loopbaancompetenties. Het onderwijskundige doel is het inzetten van aandacht op de loopbaancompetenties 

en zo de leerling bagage mee te geven om te worden wie hij is en wil zijn. Bewustwording is daarin een 

essentieel begrip en dat krijgt vorm in een portfolio/autobiografie. Een concreet doel is het toewerken naar 

intakegesprekken in het HBO. Eerdere activiteiten in het arrangement staan alle in het licht van die overstap. 

Die activiteiten dragen bij aan de bewustwording van het toekomstig leren en werken. Reflectie vindt plaats 

met behulp van reflectie- en verwerkingsopdrachten die worden opgenomen in het portfolio/de autobiografie. 

De activiteiten in de Lobot Eemland/Utrecht zijn evenredig verdeeld over onder- en bovenbouw havo. In 

verschillende activiteiten wordt daadwerkelijk samengewerkt, vaak door de inzet van studenten. 

 

Het voorliggende LOB-arrangement is de eerste versie, nog niet door de scholen in zijn totaliteit uitgevoerd. 

Het arrangement zal nog door de scholen moeten worden geadopteerd en mogelijk worden lege plekken nog 

ingevuld. Diverse activiteiten hebben nu op één school een plek in het curriculum en moeten nog worden 

vormgegeven voor gebruik op andere. Er liggen al met al goede uitgangspunten voor verdere activiteiten van 

het LOB-ontwikkelteam Eemland/Utrecht. 

 

 

 
 
Marinka Kuijpers, loopbaancompetenties 
 
In haar boek "Breng beweging in je loopbaan" (2005) onderscheidt Marinka Kuijpers een vijftal loopbaan-
competenties die van belang zijn voor het verkrijgen van waardevol werk. Hieronder haar samenvatting. 
 
Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het 
gaat om bewustwording van wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je 
nodig hebt om prettig te kunnen werken. 
 
Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je wel en niet kunt en hoe je dit inzicht kunt gebruiken in je 
loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, competenties, vaardigheden, etc. en je kunt feedback vragen 
aan anderen over je kwaliteiten. 
 
Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en van de mogelijkheden om te veranderen 
van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de 
normen en waarden die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in 
dat werk voorkomen. 
 
Loopbaansturing: Het plannen en beïnvloeden van je leren en werken. Je maakt keuzes, je onderzoekt de 
consequenties van die keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je werk aan te laten sluiten bij 
jouw kwaliteiten en motieven. 
 
Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling. 
Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden 
en om feedback te krijgen op je eigen functioneren. 
 
Een filmpje van de auteur waarin zij de loopbaancompetenties toepast op de wereld van leerlingen en 
studenten is te vinden op www.leerloopbanen.nl. 

 

 
  

http://www.leerloopbanen.nl/
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Eemland/Utrecht 
 

 

 

 

 
Worden wie je bent en wilt zijn aan de hand van de loopbaancompetenties. 

 

 
 

 

Activiteiten waarin wordt samengewerkt door havo- en hbo-instellingen zijn groen aangegeven. 

Tussen vierkante haken staat het leerjaar aangegeven dat de Lobotdeelnemers voor uitvoering van die 

activiteit voor ogen hebben. 

 

E-01 [1]  Aanmaken van een portfolio 

E-02 [1]  Je eigen droom 

E-03 [1]  Dagje mee naar het werk (dichtbij) 

E-04 [1,2]  Ken je kwaliteiten/Kernkwaliteiten 

E-05 [2]  Het idool onderzocht 

E-06 [3]  Dagje mee naar het werk (veraf) 

E-07 [2-hbo2] In gesprek met ouders 

E-08 [3]  Techniekbeurs 

E-09 [3]  Profielkeuzemiddag “de wereld van de techniek” 

E-10 [3]  Vakkenmarkt door docenten 

E-11 [3]  Onderbouwleerlingen draaien proef in de bovenbouw 

E-12 [4]  Speeddate met ouders, zo mogelijk ook met studenten 

E-13 [4,5]  Beroepenmarkt 

E-14 [4,5]  Meeloopdag met oriëntatie op afstudeerrichtingen en beroepsmogelijkheden 

E-15 [4,5,hbo1,2] Kies Actief Tool 

E-16 [4,5]  Terugkomdag oud-leerlingen 

E-17 [5]  Vakkenmarkt met oud-leerlingen 

E-18 [5]  Motivatiebrief en presenteren van jezelf 

E-19 [5]  Verantwoordingsgesprek mentor/decaan 

E-20 [1]  Startgesprek HBO 

E-21 [3,4,5]   Studentvoorlichters vanuit de Hogeschool Utrecht 
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Twee ordeningen van het arrangement 
 

 

Tijdens hun school- en opleidingstijd worden havoleerlingen en studenten binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem vier keer voor een beslissing geplaatst die van grote betekenis is voor hun verdere loopbaan. 

De eerste is de keuze van een middelbare school, de tweede is de keuze van het profiel, de derde de keuze 

van een vervolgopleiding en de vierde de invulling van het werkend leven na de opleiding. 

Binnen het LOB-arrangement speelt de eerste geen rol en staat de vierde op grote afstand. Het tweede en 

derde beslissingsmoment maken deel uit van het LOB-arrangement. 

 

De activiteiten binnen het arrangement kunnen op verschillende wijzen worden geordend. Een daarvan is 

ordening in de tijd: welke activiteiten passen goed in welk leerjaar. Een tweede ordening is die naar oriëntatie 

van de activiteit: richt deze zich in de eerste plaats op de schoolvakken en profielkeuze (het tweede 

beslissingsmoment), op de opleidingskeuze (het derde beslissingsmoment) of op het werk- en beroepenveld 

(het terrein waar het uiteindelijk om gaat)? 

 

Hierna worden twee ordeningen weergegeven. In het eerste kader staan de activiteiten geordend in de tijd. In 

het tweede kader staan deze geordend naar oriëntatie. In de buitenste (groene) ring staan de activiteiten die 

vooral gericht zijn op kennismaken met het werk- en beroepenveld. In de (blauwe) ring daarbinnen staan de 

activiteiten die vooral gericht zijn op kennismaken met en oriëntatie op het opleidingsveld. De (paarse) ring 

daarbinnen bestaat uit activiteiten die in de eerste plaats zijn gericht op de profielkeuze. In het midden staan 

activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op reflectie op de loopbaancompetenties. 

 

Idealiter heeft elk van de activiteiten naast zijn hoofdoriëntatie ook verbinding met de ring(en) daarbuiten. 

 

Het arrangement hierna geeft samenvattende beschrijvingen van de verschillende activiteiten. Het 

arrangement is te downloaden vanaf de site van het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad, www.lob-vo.nl.  
 
  

http://www.lob-vo.nl/
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Leerjaar -> 
(havo/hbo) 1 2 3 4 5 T 1 2 

 
Portfolio of 

autobiografie 

aanmaken 

 
Dagje mee 

naar het werk 

Beroepen-

markt 

Beroepen-

markt 
 Startgesprek  

 Je eigen 

droom 

Het idool 

onderzocht 

Techniek-

beurs  

Speeddate 

met ouders 

Vakkenmarkt 

met oud-

leerlingen 

   

   

Profielkeuze-

middag met 

studenten 

Terugkomdag 

oud-leer-

lingen 

Terugkomdag 

oud-leer-

lingen 

   

 Dagje mee 

naar het werk 
 

Vakkenmarkt 

door 

docenten 

Meeloopdag Meeloopdag    

 Ken je 

kwaliteiten 

Ken je 

kwaliteiten 

Onderbou-

wers ervaren 

bovenbouw 

 
Motivatie-

brief 
   

     Eindgesprek    

    
Kies Actief 

Tool 

Kies Actief 

Tool 

Kies Actief 

Tool 

Kies Actief 

Tool 

Kies Actief 

Tool 

  
In gesprek 

met ouders 

In gesprek 

met ouders 

In gesprek 

met ouders 

In gesprek 

met ouders 
 

In gesprek 

met ouders 

In gesprek 

met ouders 
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Dagje mee 

naar het werk 
Beroepen 

Dagje mee 

naar het werk 
   

   

Profielkeuze-

middag met 

studenten 

Opleidingen 
Motivatie-

brief 
   

   

Profielkeuze-

middag met 

studenten 

Vakken 

Vakkenmarkt 

met oud-

leerlingen 

   

    

Portfolio of 

autobiografie 

+ je droom 

 

Vakkenmarkt 

door 

docenten 

Het idool 

onderzocht 

Het idool 

onderzocht 

Beroepen Opleidingen Vakken 
Ken je 

kwaliteiten 

Ik en mijn 

loopbaan-

compe-

tenties 

Eindgesprek 

decaan 
Vakken Opleidingen Beroepen 

Speeddate 

met ouders 

Speeddate 

met ouders 
  

Startgesprek 

HBO 
 

Onderbou-

wers ervaren 

bovenbouw 

Kies Actief 

Tool 

Techniek-

beurs 

    Vakken 
In gesprek 

met ouders 
 Meeloopdag  

   

Terugkomdag 

oud-leer-

lingen 

Opleidingen 
In gesprek 

met ouders 
   

   
Beroepen-

markt 
Beroepen 

In gesprek 

met ouders 
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Ambities van de scholen 
 

 

X: activiteiten die door de scholen worden uitgevoerd 

A: activiteiten die behoren tot de ambities van de school – de betrokken Lobotdeelnemer zou deze activiteit 

graag in de school ingevoerd zien 
 

 

  Het 

Baarnsch 

Lyceum 

Griftland 

College 

Farel 

College 

Willem 

de 

Zwijger 

Het 

Nieuwe 

Eemland 

Hogeschool 

Utrecht 

E-01 Portfolio A A A X/A A  

E-02 Droom X A X A   

E-03 Dagje mee (dichtbij)       

E-04 Kwaliteitenspel X A X A A  

E-05 Idool  A X A   

E-06 Dagje mee (veraf) X A X  X  

E-07 Gesprek ouders      X 

E-08 Techniekbeurs  X X A   

E-09 Profielkeuzemiddag   X A  X 

E-10 Vakkenmarkt docenten X X X  X  

E-11 
Onderbouwleerlingen proefleren 

in de bovenbouw 
A A   A  

E-12 Speeddate ouders A    X  

E-13 Beroepenmarkt X X X X X  

E-14 Meeloopdag/proefstuderen X X  X X X 

E-15 Kies Actief Tool/Qompass X X  X X  

E-16 Terugkomdag oud-leerlingen X  X X X  

E-17 Vakkenmarkt oud-leerlingen   X A  X 

E-18 Motivatiebrief A A A A X A 

E-19 Verantwoordingsgesprek A   A X  

E-20 Startgesprek HBO      A 

E-21 Studentvoorlichters      X 
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Aanmaken van een portfolio/autobiografie  (E-01) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen maken tijdens een mentoruur een eigen portfolio (autobiografie) aan waarin zij tijdens hun 
schoolcarrière van alles op LOB-gebied kunnen bijhouden. Dit portfolio kan teksten bevatten, verslagen, maar 
ook beeldmateriaal, filmpjes, e.d. Het portfolio wordt aangemaakt in de brugklas en gevuld in de loop van de 
schooljaren. 
Het portfolio of autobiografie is bedoeld om het reflecteren op LOB en de loopbaancompetenties te 
stimuleren en staat in het kader van het voorbereiden op het eindgesprek op de school en het startgesprek op 
een hbo-instelling. Zo wordt de leerling zich bewust van zijn eigen (on)mogelijkheden in zijn eigen 
loopbaanontwikkeling. Inhoudelijk vult de leerling de pagina met LOB-activiteiten en (indien de school daar 
aandacht voor heeft) de beheersing van specifieke hbo-competenties. De leerling houdt zelf het portfolio bij 
en kan t.z.t. de gewenste elementen eruit halen t.b.v. motivatiebrief, eindgesprek en studiestartgesprek. 

De leerling maakt dus gebruik van deze LOB-activiteit bij alle andere, latere activiteiten. Zij leren van 

lieverlee zelf de regie in handen te nemen en bewust te worden welke activiteiten relevant voor hem/haar 

zijn (“welke kaarten houd ik op de borst, en met welke kom ik mee voor de dag en profileer ik mezelf?”) 

De activiteit moet de eerste keer gepaard gaan met een inhoudelijke vulling. Hiervoor is goed een van de 

eerste Lob-activiteiten uit het arrangement (brugklas) te gebruiken (E-02). 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het portfolio, de autobiografie vormt de basis voor de reflectie en het toewerken naar het 
studiestartgesprek. Het portfolio wordt bij voorkeur zó ingericht dat het interessant voor de leerling is om 
informatie te verzamelen met het oog op het toekomstig startgesprek. Op verschillende momenten kan of 
moet de leerling gebruik maken van hetgeen verzameld is: bijvoorbeeld bij de verantwoording van de 
profielkeuze, bij de voorbereiding van het eindgesprek met de decaan en bij het studiestartgesprek. Het 
portfolio kan de vorm krijgen van een facebook-achtige pagina. 
De eerste verwerkingsopdracht om het portfolio te vullen kan de volgende zijn (zie ook E-05): 
Van een idool beschrijft de leerling de kwaliteiten die deze persoon tot zijn idool maken, diens overige 
kwaliteiten, hobby’s, bijzonderheden, en ten slotte de prestaties en vorderingen. De leerling beschrijft 
zichzelf als idool in de toekomst (in fantasie over 5 jaar): welke kwaliteiten maken hem/haar tot idool; 
welke overige kwaliteiten, hobby’s, bijzonderheden heeft de leerling dan; welke prestaties en vorderingen 
zijn behaald? Leerlingen bespreken in bijvoorbeeld een drietal welke kwaliteiten ze nu al hebben of in 
potentie hebben om te ontwikkelen.  
Doel: na het maken van deze “homepage” krijgt de leerling een beeld van eigen kwaliteiten en wensen. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Het aanmaken van een portfolio levert op zich geen bijdrage aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. 

Het gebruik van het portfolio in een later stadium draagt daar wel aan bij. 
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Je eigen droom  (E-02) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen schrijven (tijdens een mentorles of een les Nederlands) een opstel over hun gedroomde 
toekomst. Wat doen ze over tien jaar? Wat hebben ze daarvoor moeten doen of laten? Wat zat er mee en wat 
zat er tegen? In latere jaren wordt de opdracht herhaald, waarbij er zo mogelijk teruggekeken wordt op de 
eerdere droom (deze opdracht kan de eerste zijn die in het portfolio wordt opgenomen). 
Als de opdracht herhaald wordt in 4havo en op het HBO, kunnen de leerlingen terugkijken op hun eerdere 
droom, en zien wat daarvan terechtgekomen is/terecht aan het komen is, en waarom (niet). 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling neemt het opstel over zijn eigen droom op in zijn eigen portfolio. De leerling zorgt zelf voor 
(liefst zelfgemaakt) beeldmateriaal (tekeningen, foto) dat de droom verbeeldt. Dit geheel komt in het 
portfolio, bijv. als eerste ‘vulling’ . 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit is in de eerste plaats een kennismakingsactiviteit en raakt terloops, oriënterenderwijs, aan 

kwaliteiten- en motievenreflectie. Door deze activiteit als eerste op te nemen in het portfolio, kan een relatie 

gelegd worden met de wereld van het werk. Opname van de vraag naar de droombaan of gedroomde toekomst 

is daarom in het kader van dit portfolio relevant. 
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Dagje mee naar het werk (dichtbij)  (E-03) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas gaan een dag mee naar het werk van één van de ouders of andere volwassene naar 
eigen keuze, volgen zo veel mogelijk deze persoon bij de werkzaamheden en voeren enkele gesprekjes met 
andere werknemers op basis van vragen die zij vooraf in samenwerking met de klas/mentor hebben 
geformuleerd. Leerlingen doen verslag van het bezoek in een van de mentorlessen volgens een format, 
opgesteld door de decaan. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In de mentorles worden leerlingen gestimuleerd na te denken en te vertellen over de vraag wat hen al dan 
niet boeit aan het werk van degene die zij hebben bezocht, en wat hen verrast heeft aan het werk van de 
ouder(s)/volwassene(n) en van andere werknemers. 
In hun portfolio/autobiografie legt de leerling de antwoorden op deze vragen vast. Als het maar even 
mogelijk is, legt de leerling ook op andere dan tekstuele wijze een verslag vast, bijvoorbeeld door foto’s op 
te nemen of info van een website die het werk nader toelicht. 

Het fotoverslag wordt verwerkt in een poster, collage of power point voor bij de presentatie. De duur van de 

presentatie is maximaal 5 minuten. Wat vond je leuk/wat vond je niet leuk.... aan het bezoek in het 

algemeen, aan het beroep, aan het bedrijf, opleiding, ....? 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit raakt aan de vraag wat de leerling in een bepaald beroep al dan niet boeit (motievenreflectie) en 

laat de leerling kennis maken op een onderzoekende wijze met de wereld van het beroep (werkexploratie). 
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Kernkwaliteitenspel  (E-04) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas of de tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Er zijn diverse spellen op de markt, gericht op de bewustwording van de eigen kwaliteiten en die van 
anderen.  
 
Een van de spellen, het Ken je kwaliteitenspel, bevat uitsluitend kaarten met positieve eigenschappen. De 
kaarten worden op een tafel verspreid met de eigenschappen zichtbaar. Leerlingen zoeken ieder vier 
eigenschappen die goed bij henzelf passen. De leerling maakt zo mogelijk een foto van het groepje 
eigenschappen. Leerlingen zoeken eigenschappen die volgens hen passen bij het beroep dat zij in activiteit E-
02 hebben beschreven. De leerling maakt zo mogelijk een foto van dat groepje eigenschappen. Leerlingen 
zoeken in groepjes eigenschappen die passen bij het beroep van docent. Leerlingen leggen (per groepje) hun 
keuze uit. 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen slaan de foto’s op in hun portfolio en schrijven er een kort commentaar, bijschrift bij. 

Leerlingen geven (individueel of in groepsverband) aan welke beroepen er nog meer zouden passen bij 

bepaalde eigenschappen. Leerlingen nemen de foto met eigenschappen mee naar huis nemen en bespreken 

deze met ouders: vinden de ouders ook dat deze eigenschappen bij het kind passen?  

 
Loopbaancompetenties: 
De leerling oriënteert zich op de variëteit aan eigenschappen en legt, afhankelijk van de invulling van de 

activiteit, een relatie met de wereld van het werk. Daarmee concentreert de activiteit zich op de 

kwaliteitenreflectie (welke eigenschappen heb ik en welke passen bij een bepaald beroep). 
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Het idool onderzocht  (E-05) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen onderzoeken hoe hun idool geworden is tot wat het is. Aandacht voor het onderzoeken van 
kwaliteiten en motieven is daarbij belangrijk. 
De leerlingen maken voornamelijk gebruik van Internet, maar mogelijk ook van fanbladen, magazines of een 
populair wetenschappelijk tijdschrift. 
Na afloop reflecteren de leerlingen op de vraag wat dit onderzoek hen heeft opgeleverd m.b.t. vak-, studie- 
of beroepskeuze. Leerlingen krijgen zodoende zicht op wat nodig is om het – waarschijnlijke – doel van hun 
idool te bereiken, n.l. bekend/beroemd worden. 
De leerlingen reflecteren op wat de uitkomst hiervan voor hen betekent m.b.t. vak-, studie- of beroepskeuze. 
De decaan initieert onderzoek door mentoren te informeren. Mentoren besteden maximaal twee lessen aan 
dit onderzoek; voorbereiding voor leerlingen zit in het meenemen van fanbladen, magazines of populair 
wetenschappelijke tijdschriften. 
 
 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen onderzoeken de volgende aspecten m.b.t. hun idool: 
1. Korte levensgeschiedenis 
2. Wat heeft hij/zij gedaan om te komen waar hij/zij nu is? Hoeveel tijd heeft dit ongeveer gekost? 
3. Wie hebben daarbij geholpen? Hoe hebben zij geholpen? 
4. Wat is nodig om zo’n doel te bereiken volgens hun idool? 
5. Hoe blijven ze zo presteren als ze doen/deden? 
6. Wat betekenen deze 5 punten voor mij als leerling voor mijn: 

a. Toekomstdroom (zie eerder onderdeel in autobiografie) 
b. Profielkeuze 
c. Studiekeuze 

 

Tweede werkvorm: Leerlingen worden ingedeeld in groepjes van 3. Leerling A1 onderzoekt de genoemde 

aspecten 1 t/m 6 van zijn idool (bijv. een sportheld). Leerling A doet daarvan verslag aan de andere twee 

leerlingen. Leerling B schrijft dit op in de vorm van een mindmap. Leerling C zoekt er beeldmateriaal bij. Dit 

geheel komt in het portfolio van leerling A. Voor leerling B en C idem. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De LOB-activiteit stimuleert het denken in termen van kwaliteiten- en motievenreflectie (wat denk je te 

kunnen en wat spreekt je aan), loopbaansturing en en netwerken (wat heeft iemand gedaan om te worden 

wat hij nu is en wie heeft hij daarvoor ingezet?). De activiteit is dus bedoeld om bij de leerling interesse te 

wekken voor de denkactiviteiten die onder de bedoelde loopbaancompetenties vallen en valt zodoende in de 

oriëntatiefase. 
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Dagje mee naar het werk (veraf)  (E-06) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas gaan een dag mee naar het werk van een volwassene naar eigen keuze op wat 
grotere afstand van de directe familie, volgen zo veel mogelijk deze persoon bij de werkzaamheden en voeren 
enkele gesprekjes met andere werknemers op basis van vragen die zij vooraf in samenwerking met de 
klas/mentor hebben geformuleerd. Leerlingen doen verslag van het bezoek in een van de mentorlessen 
volgens een format, opgesteld door de decaan. 
De activiteit volgt op die in de brugklas en verdiept de oriëntatie op de beroepenwereld. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In de mentorles worden leerlingen gestimuleerd na te denken en te vertellen over de vraag wat hen al dan 
niet boeit aan het werk van degene die zij hebben bezocht, en wat hen verrast heeft aan het werk van de 
ouder(s)/volwassene(n) en van andere werknemers. 
In hun portfolio/autobiografie legt de leerling de antwoorden op deze vragen vast. Als het maar even 
mogelijk is, legt de leerling ook op andere dan tekstuele wijze een verslag vast, bijvoorbeeld door foto’s op 
te nemen of info van een website die het werk nader toelicht. 

Het fotoverslag kan worden verwerkt in een power point voor bij de presentatie. In klas 3 kan dit een 

onderdeel zijn van  een groter onderzoek. De duur van de presentatie is maximaal 5 minuten. Wat vond je 

leuk/wat vond je niet leuk.... aan het bezoek in het algemeen, aan het beroep, aan het bedrijf, opleiding, 

....? Tevens kan er feedback op presentatie gegeven worden. Hierbij verschil maken tussen klas 1 en 3: in klas 

3 leren de leerlingen feedback te geven en te ontvangen volgens de hbo-regels. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit raakt aan de vraag wat de leerling in een bepaald beroep al dan niet boeit (motievenreflectie) en 

laat de leerling kennis maken op een onderzoekende wijze met de wereld van het beroep (werkexploratie). 
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In gesprek met ouders  (E-07) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de alle leerjaren havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De ouders zijn belangrijk in het keuzeproces. 
Leerlingen gaan met ouders en andere volwassenen in gesprek over wat werk en het kiezen van een opleiding 
betekent. In een latere fase bespreken leerlingen hun keuze met de ouder. 
Ouders hebben ook een rol bij het verkrijgen van binding met de opleiding. Die kanten van ‘in gesprek met de 
ouder’ verdienen meer aandacht. Een actieve rol vanuit het decanaat en vanuit het HBO om ouders te 
betrekken bij keuze van een kind is van belang. 
Concrete activiteiten in het VO zijn interviewen van de ouders over wat zij de kwaliteiten van deze leerling 
noemen, hoe zij zelf hebben gekozen voor werk, welke gouden tip zij hebben, etc. De leerlingen lopen mee 
met het werk, kijken dus mee met de werkzaamheden en houden gesprekken met ouders. In het begin van de 
hbo-opleiding worden ook ouders meer betrokken bij de keuze. 
Daarnaast is voorlichting vanuit het decanaat voor de ouders van belang: hoe begeleid je je kind in het 
keuzeproces? Wat zijn succesfactoren bij het kiezen en goed doorlopen van een opleiding? Wat maakt mijn 
kind geschikt voor deze hbo-opleiding? Hoe help ik mijn kind bij het opstellen van het voorbereidingsdocument 
voor het intakegesprek. 
Het organiseren van goede oudervoorlichting vanuit opleiding/hogeschool kan onder meer plaatsvinden met 
www.bachelors.hu.nl: onderdeel voor ouders en het ouderloket op voorlichtingsdagen. In jaar 1 en 2 wordt 
vanuit de opleiding actief contact met ouders onderhouden (mits student daar toestemming voor geeft): 
ouders worden via nieuwsbrief geïnformeerd en eenmaal per jaar uitgenodigd voor ouderbijeenkomst. Binding 
met opleiding is heel belangrijk, voor student en ouder om zo samen het gesprek te blijven voeren. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
Enkele suggesties voor verwerking: 
- Zie aansluiting E04/kwaliteitenspel 
- ‘Stamboom’ m.b.t. opleiding en beroep van ouders. Welke stappen hebben ouders genomen? 
- Sector waar ouders in werken in kaart brengen en aangeven welke beroepen hierin ook nog voorkomen. 
- In welke sector zouden je ouders nooit willen werken en in welke sector zouden je ouders wel willen 

werken en waarom? 
- Tip/top evaluatie n.a.v. carrière ouders. 
- Verslag van meelopen met werk in Nederlands of Engels maken. 
- Elevator pitch in groepje. 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op werkexploratie met reflectie op de eigen kwaliteiten en motieven op het 

tweede plan. De aard van de vragen en de gesprekken leent zich tevens om de competentie loopbaansturing 

te verkennen. Wat heeft iemand nodig om te bereiken wat hij is geworden? 

 

 

http://www.bachelors.hu.nl/
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Techniekbeurs/bètaplus beroepenmarkt  (E-08) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Op een van de deelnemende scholen in het LOB-ontwikkelteam organiseert de bèta-sectie een 
beroepenoriëntatie in leerjaar 3 en nemen de docenten de voor-eindexamenklassen mee naar een 
techniekbeurs. De school heeft o.a. met AXO-Nobel een overeenkomst. AXO-Nobel levert diverse voorlichters. 
Ook diverse hogescholen en universiteiten leveren hier voorlichters. 
De markt is uit te breiden door de economie- en cultuursecties te laten deelnemen. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Welk beroep/welke presentatie sprak jou het meeste en welke het minste aan? Geef in drie regels/dertig 

woorden aan waarom. Voor deze activiteit ontwikkelt de school een reflectieformat. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op opleidings- en werkexploratie. De leerling verdiept zich verder in de wereld 

van het beroep met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen.  
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Profielkeuzemiddag “de wereld van de techniek”  (E-09) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
In havo 3 staan de leerlingen voor hun profielkeuze. In dit keuzeproces is het belangrijk dat leerlingen 
geïnspireerd en geïnformeerd worden over de mogelijkheden in techniek, zodat zij niet op voorhand een NT- 
of NG-profiel laten schieten. 
Over het algemeen hebben leerlingen geen goed beeld over de mogelijkheden in de techniek. Leerlingen 
worden een dagdeel ontvangen op een hogeschool en doen mee aan een inspirerende quiz over techniek, een 
filmpje met techniek (het filmpje zelf is techniek, Iphone, games, architectuur etc.) en een 
beroepencarrousel waarin het bedrijfsleven een rol speelt. Studenten begeleiden de leerlingen op deze 
middag en bespreken hun ervaringen. Zo kunnen zij als inspiratie dienen voor de leerlingen. Leerlingen weten 
daarna beter wat de mogelijkheden zijn met een NT- of NG-profiel. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

In een mentorgesprek bespreken de leerlingen de profielkeuzemiddag en informeren de mentoren of de kijk 

van leerlingen op techniek en de mogelijkheden die techniek biedt wel of niet iets voor de leerling is. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit concentreert zich op opleidings- en werkexploratie. De leerling verdiept zich verder in de wereld 

van het beroep met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen.  
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Vakkenmarkt door docenten  (E-10) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Voor leerlingen van 3 havo en 3V wordt in maart een vakkenmarkt gehouden. Er worden workshops van circa 
20 minuten (+ vijf minuten wisselpauze) gegeven van zo’n zeventien vakken in de bovenbouw. Zo krijgen de 
leerlingen een goed beeld van de vakken en hulp bij het maken van een doordachte profielkeuze.  
De workshops worden gegeven door een bovenbouwdocent en twee bovenbouwleerlingen uit 4 havo of 5 vwo. 
In de workshops wordt interactief gesproken over de onderwerpen van het vak, ervaring van bovenbouwers, 
verwachtingen en vragen van onderbouwers en de relevantie van het vak voor verdere loopbaankeuzes.  
In totaal zijn er zes rondes waarvan de leerlingen er vier moeten bijwonen. Dit wordt gecontroleerd met 
presentiestempels. 
Leerlingen zijn door de naderende profielkeuzedatum genoodzaakt zich een beeld te vormen over eigen 
motieven en kwaliteiten. In de workshops kan een leerling dit beeld toetsen en bijstellen aan de hand van 
informatie  van docent en bovenbouwleerlingen. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Een woordspin maken voor elk van de vier verschillende profielen. Bijvoorbeeld NT (scheikunde, 

natuurkunde, wiskunde B): wat komt er bij de leerling aan gedachten en beelden op? Bij het maken van de 

woordspin ook terugkijken in het portfolio: wat was mijn droom, welke kwaliteiten heb ik en wat heeft het 

eerdere gesprek met ouders opgeleverd?  

Van de vier woordspinnen de voor- en nadelen naast elkaar zetten. 

Interview drie medeleerlingen en/of docenten en vraag aan hen welke vakken binnen het profiel ze bij jou 

vinden passen en waarom. 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is weliswaar afgeleid van de 

wereld van het werk, maar exploreert niet de werkelijkheid van het beroep. De leerling verdiept zich verder 

in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. 
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Onderbouwleerlingen draaien proef in de bovenbouw  (E-11) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen uit Havo 3 kunnen een dagje op hun eigen school meelopen in de bovenbouw. Zij volgen samen met 
een buddy een dagje de vakken. De leerling krijgt zo een beeld van de profielvakken die hij/zij zou willen 
kiezen en kan beter inschatten of de profielvakken voldoen aan zijn/haar verwachtingen. 

Leerlingen uit de bovenbouw begeleiden leerlingen uit de onderbouw. Zij verstrekken informatie en 

beantwoorden vragen over profielen, vakken, docenten etc. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
De onderbouwleerling vult na afloop van de meeloopdag per vak/uur een formuliertje in, met daarop 

invulvragen op een schaal van 1-4 zoals:  

Deze les was: 

- Prima te volgen 

- Veel moeilijker dan in de derde klas 

- Interessant 

- Saai 

- Handig voor later 

Wil je nog meer over dit vak weten: ja/nee? 

(Dit voor elk vak, dus zeven à acht keer). 

Met behulp van deze formulieren kan een klassengesprek met de mentor plaatsvinden (of eventueel een 

individueel gesprek). 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is gericht op 

opleidingsexploratie (hier: profiel). De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven met 

het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat deze activiteit 

voor de meeste leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de loopbaanfasering. 
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Speeddate met ouders  (E-12) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Ouders van leerlingen uit havo-4 en havo-5 (of eventueel ook uit andere klassen) bieden kennis over hun werk 
en opleiding aan in een speeddate-achtige setting. Alle ouders achter een tafeltje in de aula, leerlingen 
(drietallen) mogen vijf minuten informatie inwinnen bij elke ouder; er zijn tien rondes. Leerlingen mogen niet 
kiezen bij welke ouder ze gaan zitten, maar lopen via een doorschuifsysteem een reeks gesprekken door. 
Hierdoor maken de leerlingen kennis met beroepen waar zij uit zich zelf misschien niet naar toe zou stappen. 
Vanuit de Hogeschool Utrecht kunnen ook studenten aan de speeddate deelnemen. Zij doen dat vanuit hun rol 
als studentvoorlichters. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Leerlingen stellen op basis van hun 10 speeddates een top-3 samen van beroepen/opleidingen. Daarbij 
hebben zij antwoorden op vragen als: Is dit haalbaar na de havo? Past dit beroep bij mij? Hoe is de situatie op 
de arbeidsmarkt? Het formulier wordt toegevoegd aan het portfolio/autobiografie. Een nabespreking vindt 
plaats in de mentorles. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op werkexploratie met reflectie op de eigen kwaliteiten en motieven op het 

tweede plan. De aard van de vragen en de gesprekken leent zich tevens om de competentie loopbaansturing 

te verkennen. Wat heeft iemand nodig om te bereiken wat hij is geworden? 
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Beroepenmarkt  (E-13) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
In Amersfoort wordt er in een samenwerkingsverband tussen het Corderius College en de “Rotary” een 
voorlichtingsavond georganiseerd waar mensen uit de praktijk hun verhaal doen. Initiatiefnemers zijn Rotary 
Club Leusden en Rotary Club Amersfoort-West. Leerlingen en ouders kunnen zich hier laten informeren over 
de ins en outs van vele verschillende beroepen. Een informatieve website is te vinden op: 
http://www.beroepenmarktamersfoort.nl/ 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 

Maak een collage (A4-poster digitaal). Vertel van drie beroepen tenminste drie van de volgende zaken: 

- Welke opleiding is er voor nodig, waar is deze te volgen, hoe lang duurt de opleiding, welk niveau? 

- Wat zijn aantrekkelijke en wat zijn onaantrekkelijke kanten van het beroep? 

- Welke doorgroeikansen biedt een dergelijk beroep en biedt de opleiding je op de arbeidsmarkt? 

- Welke uitstroomrichtingen heeft de opleiding? 

- …… 

Laat in de collage tot uiting komen welk beroep je meer of minder aanspreekt (bijv. door kleurgebruik, 

plaats binnen de collage,…..). Neem ook plaatjes op! Deze collage komt in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, en tevens opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

oriënterende of een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie. 

 

 
 
  

http://www.beroepenmarktamersfoort.nl/


LOB-arrangement Eemland/Utrecht, pagina 21 
 

 

Meeloopdag met oriëntatie op afstudeerrichtingen en beroepsmogelijkheden  
(E-14) 

 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en/of vijfde klas havo. 

 

 

De activiteit 
 

 

Leerlingen voeren een meeloopdag uit met daarin een aantal opdrachten vanuit de havo. Zij hebben dus de 

mogelijkheid nodig om met studenten te overleggen. 
Leerlingen moeten de volgende zaken goed in beeld krijgen: 
- wat de opleiding inhoudt (ook qua werkvormen); 
- waarin ze met hun (waarschijnlijke) vervolgopleiding zich kunnen specialiseren; 
- wat ze aan beroepsmogelijkheden hebben. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De kern is het gesprek met de student (reflecteren op Meeloopdag) en het gesprek met mentor/coach van vo-
school na afloop). Ervaringen, mening, conclusie en vervolgstap worden opgenomen in het portfolio. Tevens 
kan desgewenst een beoordeling/verslag van de begeleidende student worden opgenomen. 
Vragen die de leerling zou kunnen stellen zijn: 
- Welke vakken, projecten en stages zijn er in deze opleiding? 
- Welke specialisaties zijn er mogelijk (in hogere leerjaren)? 
- Welke beroepen horen/passen bij deze studie? 
- Welke bekende mensen hebben deze opleiding gedaan en zijn actief in dit werkveld? 
- Waarom ben jij (de student) deze studie gaan doen? En waarom zou ik deze studie gaan doen (of niet)? 
De leerling voert zo mogelijk ene gesprek met ouder, mentor of decaan hierover. Het verslag wordt 
opgenomen in het portfolio. Een alternatief is het uitvoeren van een video-interview met de student. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op kwaliteiten- en motievenreflectie. Voor een deel van de leerlingen zal deze activiteit 

vooral een verkennende activiteit zijn, voor anderen – als de meeloopdag aansluit bij hun eigen 

beroepsperspectief - mogelijk een verdiepende. 
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Kies Actief Tool  (E-15) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde, vierde of vijfde klas havo en voor studenten in hbo-
jaar 1 of 2. 

 

 

De activiteit 
 

 
KiesActief is een digitaal instrument dat de invuller – dit kan zowel een leerling als een student zijn – in staat 
stelt om voor zichzelf in te schatten hoe zijn competenties zich verhouden tot de in het hbo geldende 
(algemene) competenties, zoals communiceren en samenwerken. De uitkomst hiervan wordt weergegeven in 
een spindiagram, aangevuld met kwalitatieve informatie. Dit biedt een goede basis om, samen met de mentor 
of de SLB’er, het gesprek aan te gaan over wensen, ambities en verbeterpunten van de kandidaat. Zie: 
http://www.kiesactief.nl 
KiesActief werkt het best als het wordt ingebed in een mentor/slb-traject.  
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 

KiesActief is bij uitstek een reflectie-instrument! Niet alleen doet het zorgvuldig invullen ervan een beroep 

op het reflectief vermogen, ook de bespreking van de uitkomsten met de mentor of SLB’er is een sterk 

reflectief proces. 

  

 

Loopbaancompetenties: 
De Kies Actief Tool raakt vooral aan kwaliteitenreflectie en motievenreflectie. 

  

 
 
  

http://www.kiesactief.nl/
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Terugkomdag oud-leerlingen  (E-16) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Leerlingen die bezig zijn in hun eerste jaar van de vervolgopleiding komen een middag terug naar school. Zij 

beantwoorden deze dag vragen van leerlingen uit Havo 4/5 over hun vervolgtraject in de vorm van een 

speeddate. 
Vanuit de Hogeschool Utrecht kunnen ook studenten aan de activiteit deelnemen. Zij doen dat vanuit hun rol 
als studentvoorlichters. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
In de mentorles of in een vakles beantwoorden de leerlingen de vraag of deze activiteit hen verder heeft 
geholpen. Zij geven daarbij aan of de opleiding waar zij informatie over hebben verkregen bij hem/haar zou 
passen qua capaciteiten, interesses en vaardigheden. Ze schrijven een kort evaluatieverslagje en nemen 
daarin op hoe zij het pad naar hun toekomst willen schetsen, met obstakels en helpers. Zij nemen in het 
verslagje een afbeelding op die volgens hen daarbij het best aansluit. 

Of: de leerling beschrijft zijn TOP-ervaring (beargumenteerd) van de avond en een TIP voor zichzelf voor een 

volgende stap. De leerling levert deze in bij de mentor en/of de decaan. De leerling bespreekt de ervaring in 

ieder geval met een van deze functionarissen. In latere gesprekken met de decaan kan het verslag opnieuw 

aan de orde komen.  

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit raakt aan werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie en door de reflectieopdracht ook aan  

kwaliteitenreflectie en motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

verkennende of een verdiepende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van 

werkexploratie. De activiteit kan wat betreft de loopbaancompetenties uitgebreid worden met netwerken, 

namelijk door de contacten met de hbo-studenten vast te houden en met de competentie loopbaansturing, 

gezien de tip die de leerlingen aan zichzelf geven. 
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Vakkenmarkt met oud-leerlingen  (E-17) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Deze activiteit is bedoel voor leerlingen in de vierde of vijfde klas havo en studenten (oudleerlingen) in het 

eerste/ tweede studiejaar. 

De leerling gaat actief op zoek naar informatie over een beoogde studie. De informatie wordt verzameld en 

weergegeven op een (digitale) flyer. Door deze activiteit krijgt de leerling inzicht in de details en praktische 

kanten van de beoogde studie. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 

Leerling maakt een flyer waarin de beoogde studie wordt beschreven 

• Toelating 

• Belasting  

• Zwaarte 

• Etc. 

Voor de inhoud maakt de leerling gebruik van voorlichtingsrondes gegeven door studenten/oud-leerlingen. 

Noot: door grote diversiteit aan mogelijke studies en beperkte aanbod aan studenten moet er mogelijk voor 

andere oplossingen gekozen worden. Bijvoorbeeld door chatsessies met studenten te organiseren. 

In de opmaak mag er naast tekst ook gebruik gemaakt worden van plaatjes video, geluid etc. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een verkennende of een verdiepende activiteit in het 

kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie. De activiteit kan meerwaarde krijgen door deze 

ook te zien als mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, in dit geval t.b.v. het meelopen met een student 

op opleiding. 
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Motivatiebrief en presenteren van jezelf  (E-18) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo, eventueel ook derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Deze activiteit zou twee keer voor kunnen komen. De eerste keer bij de profielkeuze. Leerlingen kunnen hier 
in een dergelijke brief hun keuze motiveren/verduidelijken/verklaren. 
De tweede keer zou in havo-5 plaats kunnen vinden als voorbereiding op een intake-gesprek bij een HBO-
instelling. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Met de decaan of de mentor wordt de motivatiebrief voorbereid. Bepaalde punten moeten in de 

motivatiebrief terugkomen. Deze worden nog afgestemd met de Hogeschool Utrecht. Vervolgens gaat de 

leerling in gedachte het gesprek voeren met de intakemedewerker van de Hogeschool. Wat kan een 

medewerker allemaal vragen van je en komen deze punten ook terug in je motivatiebrief? 

Het eindgesprek is in feite de reflectie op al hetgeen eerder is ondernomen in het kader van LOB en 

vastgelegd in of opgenomen in het portfolio/de autobiografie. De opdracht moet gericht zijn op het bewust 

maken van een keuze ten aanzien van het vervolg op de havojaren. 

Elke leerling maakt een poster met daarop informatie over: 

- wat de leerling het volgend jaar gaat doen; 

- wat nodig is om dat succesvol uit te voeren; 

- de motieven waarom de leerling dat wil gaan doen; 

- wat de activiteit van het volgende jaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling (beroep, 

persoonlijkheid, etc.). 

De leerlingen hangen de overzichten (al dan niet met naam) in de klas op en leerlingen kunnen elkaar 

daarover vragen stellen (of aangeven op wie dit overzicht waarschijnlijk van toepassing is als er geen namen 

staan vermeld). 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Het opstellen van een motivatiebrief betrekt alle loopbaancompetenties bij de activiteit. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven verantwoordt de leerling de keuze van de opleiding en komen de vragen aan de orde 

hoe de leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe toont de 

motivatiebrief het commitment van de leerling. 
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Verantwoordingsgesprek decaan/mentor VO-school  (E-19) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerling voert een eindgesprek over LOB en de ontwikkeling van de eigen loopbaancompetenties met de 
decaan of mentor. Het gesprek wordt door de leerling voorbereid aan de hand van een leidraad (bijvoorbeeld 
opdrachten in dedecaan.net) en met behulp van het portfolio/de autobiografie. De motivatiebrief t.b.v. de 
hogeschool en de voorbereiding op de startmeter vormen een onderdeel van het eindgesprek. 
Aan de orde komen ook de cognitieve vaardigheden en eventueel tekort daaraan (startmeter). 

De decaan of mentor moet op de hoogte zijn van de inhoud van een startgesprek dat plaats vindt op een 

hogeschool. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het eindgesprek is in feite de reflectie op al hetgeen eerder is ondernomen in het kader van LOB en is 

vastgelegd in het portfolio/de autobiografie.  

 

 
Loopbaancompetenties: 
Het eindgesprek met decaan of mentor betrekt alle loopbaancompetenties bij het gesprek. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven wordt de keuze van de opleiding besproken en komen de vragen aan de orde hoe de 

leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe is het eindgesprek het 

moment waarop de gesprekspartner het commitment van de leerling kan vaststellen. 
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Startgesprek Hogeschool Utrecht  (E-20) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor startende (eerstejaars) studenten in het leerjaar één hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Elke aankomende student wordt na aanmelding in Studielink uitgenodigd voor een startgesprek voor de 

opleiding van zijn/haar keuze.  

 

De leerling/student bereidt zich op het startgesprek voor door het schrijven van een motivatiebrief en het 

beschikbaar maken (t.b.v. het gesprek) van onderdelen van het portfolio uit het voortgezet onderwijs. Indien 

gewenst en mogelijk kan de vo-school de leerling voorbereiden op het schrijven van de motivatiebrief en op 

het eindgesprek. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Opstellen van een motivatiebrief mede op basis van het aangelegde portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Het opstellen van een motivatiebrief betrekt alle loopbaancompetenties bij de activiteit. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven verantwoordt de leerling de keuze van de opleiding en komen de vragen aan de orde 

hoe de leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe toont de 

motivatiebrief het commitment van de leerling. Het intakegesprek bouwt hierop voort. 
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Studentvoorlichters van de Hogeschool Utrecht  (E-21) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde, vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Studenten leveren een bijdrage bij diverse activiteiten van het keuzeproces: 

1 Studenten HBO geven voorlichting aan leerlingen Havo 4 en 5; 
2 Leerlingen havo 4 en 5 lopen mee met studenten HBO; 
3 Leerlingen havo 5 geven voorlichting aan leerlingen havo 3 bij keuze profiel; 
4 Voorlichtingscarrousel waarbij verschillende ouders hun beroep presenteren. 

De activiteiten worden hier niet nader omschreven, maar zijn elk opgenomen bij de desbetreffende activiteit. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Zie voor de reflectieopdrachten de desbetreffende activiteit. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Zie de desbetreffende activiteit. 
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Bijlage 1  Format om een LOB-activiteit in het arrangement te beschrijven 
 

 
Titel van de activiteit:  

 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende groepen): 

□ leerlingen 
□ studenten 
□ docenten 
□ mentoren 

□ loopbaanbegeleiders 
□ decanen 
□ management 
□ ouders 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende leerjaren): 

□ brugklas/havo 1 
□ havo 2 
□ havo 3 
□ havo 4 

□ havo 5 
□ hbo 1 
□ hbo 2 

Bij welke fase van het studiekeuzeproces hoort 
deze activiteit met name? 

□ oriëntatie 
□ verkennen 
□ verdiepen 

□ knoop doorhakken 
□ committeren 

Beschrijving van de activiteit in maximaal 100 
woorden: 

 
 
 

 
Wat is de beoogde uitkomst van de activiteit? 
 

In algemene zin: 

In  concrete zin: 
 

Op welk(e) loopbaancompetentie(s) heeft de 
beschreven activiteit betrekking? 
 

loopbaancompetentie herkenbaar als 
□ kwaliteitenreflectie  

□ motievenreflectie  

□ werkexploratie  
□ loopbaansturing  
□ netwerken  

Bij welke instantie ligt het initiatief tot 
uitvoering? 

□ havo  □ hbo  □ bedrijf 

Welke medewerkers zijn bij de uitvoering 
betrokken? 

havo hbo 
□ docenten 
□ mentoren  
□ decanen  
□ schoolleiders  
□ ondersteunend personeel  

□ docenten 
□ slb-ers  
□ decanen  
□ management  
□ ondersteunend personeel  

 
Wat is de rol van de betrokkenen? 
 

Wat is de rol van de leerlingen of studenten? 
 
 
 

Wat is de rol van de havo-medewerkers? 
 
 
 

 
Wat is de rol van hbo-medewerkers? 
 

 

Welke externe partijen, anders dan vo of hbo, 
zijn bij de uitvoering betrokken? En wat is hun 
rol? 
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Zijn ouders betrokken? Zo ja wat is dan hun rol? 
 

 

Zijn er alumni/beroepsbeoefenaars  
betrokken? Zo ja wat is hun rol? 

 
 
 

Zijn studenten betrokken? Zo ja wat is dan  hun 
rol? 

 
 
 

Met welke (school)vakken/profiel maakt deze 
activiteit verbinding? 

 
 
 

Met welke hieraan voorafgaande LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Met hierop welke volgende LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Op welke manier reflectie (leerling), evaluatie (organisatie) en borging (leerlingen en organisatie) plaats? 
 

Op welke manier wordt het reflecteren van 
leerlingen bij deze activiteit ingericht? 

 
 
 

Op welke wijze wordt de activiteit 
geëvalueerd?  

□ resultaat 
□ organisatie 
□ inzet betrokkenen 
□ expertise betrokkenen 

Op welke wijze wordt de activiteit (kwalitatief 
en kwantitatief) geborgd in de organisatie? 

 
 
 

Hoe wordt de samenwerking havo-hbo 
geëvalueerd, bijgesteld en geborgd? 

 
 
 

 
Aandachtspunten m.b.t. de planning, de kosten en de tijdsinvestering bij deze activiteit: 
 

Planning: 
 
 

Capaciteit (max. en min. aantal deelnemers) 
 
 

Tijdsinvestering: (Actoren splitsen en ook uren 
van leerlingen en studenten weergeven) 

 
 

Kosten:  
(Specificeren) 

 
 

 

 
 



 
 
 

LOB-arrangement 
 
 

Groningen 
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Groningen 
 

 

 
 
LOB-arrangement van de Hanzehogeschool Groningen, Dr. Aletta Jacobs College, H.N. 
Werkman College, Hogeland College, Ubbo Emmius 
 

In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en 

ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een 

hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams 

gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale 

samenwerking havo-hbo. 

Vijf LOB-ontwikkelteams (kortweg Lobots) zijn in 2012 van start gegaan en hebben in de loop van een viertal 

bijeenkomsten elk een LOB-arrangement samengesteld. Dat proces heeft dus vijf LOB-arrangementen 

opgeleverd waarvan er één, het arrangement van het LOB-ontwikkelteam Groningen, voor u ligt. 

 

De vijf arrangementen zijn verschillend, maar hebben toch ook veel overeenkomsten. Voor een deel is dat het 

gevolg van de uitgangspunten waarmee de Lobots aan het werk gegaan zijn. De uitgangspunten waren de 

volgende: 

- Het arrangement vormt een doorlopende leerroute vanaf havo 1 tot en met hbo-jaar 2. 

- Het arrangement maakt duidelijk op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties van de leerling. 

- Het arrangement betrekt waar mogelijk leerlingen, studenten, ouders actief bij de activiteit. Met “actief” 

wordt beoogd dat de leerling/student niet als consument een activiteit ondergaat, maar zo veel mogelijk 

een actieve lerende rol vervult. 

- In het arrangement worden mogelijkheden zo veel mogelijk benut om daadwerkelijke samenwerking tussen 

havo- en hbo-instellingen te realiseren. 

 

Al werkende weg bleken de Lobots op meer punten overeenkomsten te ontwikkelen. Zuivere 

voorlichtingsactiviteiten zijn doorgaans wel in het arrangement opgenomen, maar vormen niet de hoofdlijn van 

het arrangement. De hoofdlijn wordt gevormd door activiteiten die de leerling bij zijn ontwikkeling tot student 

en beroepsbeoefenaar helpen en stimuleren om zelf sturing te kunnen geven aan zijn loopbaan. De 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties bleek voor de deelnemers aan de Lobots een dragend thema. 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk bleek de wens om vanaf de start van het arrangement toe te werken 

naar een concreet doel en de stappen daarheen vast te leggen. Dat concrete doel werd voor de Lobots de start 

in het HBO, vormgegeven in een studiestartgesprek, intakegesprek o.i.d. En met vastleggen bedoelden de 

Lobots een portfolio, een autobiografie o.i.d. waaruit de leerling zelf de informatie t.b.v. het 

studiestartgesprek zou kunnen halen. 

Ten derde ontwikkelde zich in de Lobots een opvatting om de leerling bij voorkeur zélf en actief te laten 

werken aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties.  
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De Lobot Groningen heeft net als de andere Lobots een arrangement ontwikkeld van leerjaar 1 havo tot en met 

leerjaar 2 hbo. De rode draad wordt verwoord als Bewustwording van het werkende leven en actieve 

horizonverruiming. De opgenomen activiteiten dragen bij aan de bewustwording van het toekomstig leren en 

werken en wel door actieve horizonverruiming. Reflectie vindt plaats met behulp van reflectie- en 

verwerkingsopdrachten die worden opgenomen in het portfolio/de autobiografie. 

De nadruk van de activiteiten ligt in de Lobot Groningen in de bovenbouw havo. In verschillende activiteiten 

wordt daadwerkelijk samengewerkt, vaak door de inzet van studenten. 

 

Het LOB-arrangement richt zich op leerlingen. De uitvoering van het arrangement veronderstelt de invulling 

van bepaalde voorwaarden. Voor de samenwerking tussen de Hanzehogeschool en de VO-scholen zijn dat 

bepaalde activiteiten, gericht op management, decanen en docenten. De management- en 

decanenuitwisselingsactiviteiten vloeien onder andere voort deel uit van het ‘platform Aansluiting’. Viermaal 

per jaar vindt een bijeenkomst van het Platform Aansluiting plaats, een bijeenkomst van 2,5 uur in september, 

december, maart en juni. Aan het Platform Aansluiting vo-hbo nemen 20 vo-scholen deel. De scholen worden 

tijdens de bijeenkomsten vertegenwoordigd door decanen en/of teamleiders (havo). De Hanzehogeschool 

Groningen zit het platform voor.  

Het Platform Aansluiting vo-hbo wil niet alleen door kennisdeling, maar ook door het uitvoeren van activiteiten 

de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, i.c. de Hanzehogeschool 

Groningen verbeteren/optimaliseren. 

Gespreksonderwerpen en activiteiten zijn (onder meer): 

- Op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het onderwijs en de 

consequenties hiervan voor de aansluiting. 

- Organiseren van studiemiddagen 

- Initiëren van voor aansluiting relevante projecten 

- Deelname aan werkgroepen en het gebruikmaken van de activiteiten/producten van deze werkgroepen, 

zoals: 

- deelname aan docentuitwisselingen,  

- deelname aan themabijeenkomsten, 

- gebruikmaken van de Leidraad Beoordeling Profielwerkstukken, 

- gebruikmaken van het Opdrachtenboekje LOB, 

- gebruikmaken van het boekje Warme overdracht. 

- Meedenken over de aansluitings- en voorlichtingsactiviteiten van de Hanzehogeschool Groningen.  

Een jaarlijkse activiteit die vanuit het platform wordt ondernomen is het opleveren van schooldossiers aan 

vertegenwoordigers van het toeleverend onderwijs waarmee zij kunnen zien hoe hun oud-leerlingen het doen. 

Deze informatie bevat gegevens over: 
- instroomcijfer, 
- propedeuseresultaat, 
- uitval eerste jaar, 
- gerealiseerde studielast in het eerste jaar, 
- deelname aan studiekeuze- en voorlichtingsactiviteiten. 

De cijfers worden steeds afgezet tegen het gemiddelde van de Hanzehogeschool Groningen. 

 

Het voorliggende LOB-arrangement is de eerste versie, nog niet door de scholen in zijn totaliteit uitgevoerd. 

Het arrangement zal nog door de scholen moeten worden geadopteerd en mogelijk worden lege plekken nog 

ingevuld. Zo zou de rol van ouders meer aandacht kunne krijgen. Op dit moment verzorgt de Hanzehogeschool 

Groningen op open dagen en op locatie (in de vo-school) voorlichting aan ouders. Verder betrekken van ouders 

bij de ontwikkeling van loopbaancompetenties lijkt binnen het arrangement kansrijk. Al met al goede 

uitgangspunten voor verdere activiteiten van het LOB-ontwikkelteam Groningen. 
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Marinka Kuijpers, loopbaancompetenties 
 

In haar boek "Breng beweging in je loopbaan" (2005) onderscheidt Marinka Kuijpers een vijftal loopbaan-

competenties die van belang zijn voor het verkrijgen van waardevol werk. Hieronder haar samenvatting. 

 

Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het 

gaat om bewustwording van wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je 

nodig hebt om prettig te kunnen werken. 

 

Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je wel en niet kunt en hoe je dit inzicht kunt gebruiken in je 

loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, competenties, vaardigheden, etc. en je kunt feedback vragen 

aan anderen over je kwaliteiten. 

 

Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en van de mogelijkheden om te veranderen 

van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de 

normen en waarden die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in 

dat werk voorkomen. 

 

Loopbaansturing: Het plannen en beïnvloeden van je leren en werken. Je maakt keuzes, je onderzoekt de 

consequenties van die keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je werk aan te laten sluiten bij 

jouw kwaliteiten en motieven. 

 

Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling. 

Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden 

en om feedback te krijgen op je eigen functioneren. 

 

Een filmpje van de auteur waarin zij de loopbaancompetenties toepast op de wereld van leerlingen en 

studenten is te vinden op www.leerloopbanen.nl. 

 

 

 
  

http://www.leerloopbanen.nl/
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Groningen 
 

 

 

 

 
Bewustwording van het werkende leven en actieve horizonverruiming. 

 

 
 

 

Activiteiten waarin wordt samengewerkt door havo- en hbo-instellingen zijn groen aangegeven. 

Tussen vierkante haken staat het leerjaar aangegeven dat de Lobotdeelnemers voor uitvoering van die 

activiteit voor ogen hebben. 

 

G-01 [1]  Aanmaken van een portfolio 

G-02 [1]  Dagje mee naar het werk (dichtbij) 

G-03 [2]  Reflectiegesprek over vakken 

G-04 [2,3]  Dagje mee naar het werk (veraf) 

G-05 [3,1,2] The real game 

G-06 [3,4,5] Kwaliteitenspel 

G-07 [3]  Profielkeuzedag 

G-08 [3]  Check the bizz 

G-09 [3]  Interview bovenbouwleerling 

G-10 [3]  Beroepsvoorlichting door ouders 

G-11 [4,5,1] Open dag 

G-12 [4]  Havo-4 carrousel 

G-13 [4]  Hanze Xperience 

G-14 [4,5]  Terugkomdag oud-leerlingen 

G-15 [5]  Masterclasses 

G-16 [5]  Ondersteuning profielwerkstuk 

G-17 [5]  Meeloopdag(en) HBO 

G-18 [5]  Beroepenvoorlichting door beroepsbeoefenaars 

G-19 [5]  Studentvoorlichters 

G-20 [5]  Eindgesprek en motivatie 

G-21 [5]  Intake-arrangement en nieuwe selectiegesprekken 

G-22 [hbo1,2] Heroriëntatie studiekeuze 
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Twee ordeningen van het arrangement 
 

 

Tijdens hun school- en opleidingstijd worden havoleerlingen en studenten binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem vier keer voor een beslissing geplaatst die van grote betekenis is voor hun verdere loopbaan. 

De eerste is de keuze van een middelbare school, de tweede is de keuze van het profiel, de derde de keuze 

van een vervolgopleiding en de vierde de invulling van het werkend leven na de opleiding. 

Binnen het LOB-arrangement speelt de eerste geen rol en staat de vierde op grote afstand. Het tweede en 

derde beslissingsmoment maken deel uit van het LOB-arrangement. 

 

De activiteiten binnen het arrangement kunnen op verschillende wijzen worden geordend. Een daarvan is 

ordening in de tijd: welke activiteiten passen goed in welk leerjaar. Een tweede ordening is die naar oriëntatie 

van de activiteit: richt deze zich in de eerste plaats op de schoolvakken en profielkeuze (het tweede 

beslissingsmoment), op de opleidingskeuze (het derde beslissingsmoment) of op het werk- en beroepenveld 

(het terrein waar het uiteindelijk om gaat)? 

 

Hierna worden twee ordeningen weergegeven. In het eerste kader staan de activiteiten geordend in de tijd. In 

het tweede kader staan deze geordend naar oriëntatie. In de buitenste (groene) ring staan de activiteiten die 

vooral gericht zijn op kennismaken met het werk- en beroepenveld. In de (blauwe) ring daarbinnen staan de 

activiteiten die vooral gericht zijn op kennismaken met en oriëntatie op het opleidingsveld. De (paarse) ring 

daarbinnen bestaat uit activiteiten die in de eerste plaats zijn gericht op de profielkeuze. In het midden staan 

activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op reflectie op de loopbaancompetenties. 

 

Idealiter heeft elk van de activiteiten naast zijn hoofdoriëntatie ook verbinding met de ring(en) daarbuiten. 

 

Het arrangement hierna geeft samenvattende beschrijvingen van de verschillende activiteiten. Het 

arrangement is te downloaden vanaf de site van het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad, www.lob-vo.nl.  
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Leerjaar -> 
(havo/hbo) 1 2 3 4 5 T 1 2 

 

Portfolio of 

autobiografie 

aanmaken 

Dagje mee 

naar het werk 

The real 

game 

Hanze 

Xperience 
Open dag  

Heroriëntatie 

studiekeuze 

Heroriëntatie 

studiekeuze 

 
Dagje mee 

naar het werk 

Reflectie-

gesprek over 

vakken 

Kwaliteiten-

spel 
Open dag 

Ondersteu-

ning profiel-

werkstuk 

   

 
The real 

game 

The real 

game 

Profielkeuze-

dag(deel) 

Havo-4 

carrousel 
Meeloopdag    

   
Check the 

bizz 

Terugkomdag 

oud-leer-

lingen 

Intake-

arrangement 
   

   Profielkeuze 
Kwaliteiten-

spel 

Kwaliteiten-

spel 
   

   

Interview 

bovenbouw-

leerling 

 Masterclasses    

     
Beroepen-

voorlichting 
   

     
Studie-

voorlichting 
   

     

Eindgesprek 

mentor, 

decaan 

   

     
Intakegesprek 

HBO 
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The real 

game 
Beroepen 

Dagje mee 

naar werk 
   

  
Master-

classes 

Terugkomdag 

oud-

leerlingen 

Opleidingen Open dag 
Ondersteu-

ning pws 
  

 
Student-

voorlichters 
  Vakken 

Reflectie over 

vakken 
 

Meeloopdag 

HBO 
 

Beroepen-

voorlichting 

door werkers 

   
Aanmaken 

portfolio 
 

Profielkeuze-

dag 

Intake-

arrangement 

Check the 

Bizz 

Beroepen Opleidingen Vakken 
Kwaliteiten-

spel 

Ik en mijn 

loopbaan-

compe-

tenties 

Eindgesprek 

mentor, 

decaan 

Vakken Opleidingen Beroepen 

Beroepen-

voorlichting 

door ouders 

   
Intake-

gesprek 
 

Interview 

bovenbouw-

leerling 

Heroriëntatie 

studiekeuze 

Havo-4 

carrousel 

    Vakken   
Hanze 

Xperience 
 

    Opleidingen     

    Beroepen     
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Ambities van de scholen 

 

X: activiteiten die door de scholen worden uitgevoerd 

A: activiteiten die behoren tot de ambities van de school – de betrokken Lobotdeelnemer zou deze activiteit 

graag in de school ingevoerd zien 
 

  Hogeland 

College 

Werkman 

College 

Ubbo 

Emmius 

Aletta 

Jacobs 

Hanze-

hogeschool 

G-01 Portfolio X A X   

G-02 Dagje mee naar het werk X X A   

G-03 Reflectiegesprek vakken X X X   

G-04 Dagje mee naar het werk veraf   A   

G-05 The real game   A   

G-06 Kwaliteitenspel   X   

G-07 Profielkeuzedag X X   X 

G-08 Check the bizz  X    

G-09 Interview bovenbouwer X X/A    

G-10 Beroepsvoorlichting door ouders X X/A    

G-11 Open dag X X X  X 

G-12 Havo-4 carrousel  X   X 

G-13 HanzeXperience X X X  X 

G-14 Terugkomdag oud-leerlingen X X X  X 

G-15 Masterclasses  X X  X/A 

G-16 Profielwerkstuk met LOB-component A A X  X/A 

G-17 Meeloopdag A X X  X 

G-18 
Beroepenvoorlichting door 

beroepsbeoefenaars 
X X X   

G-19 Studentvoorlichters X X X  X 

G-20 Eindgesprek en motivatie X X/A X   

G-21 Intake-arrangement en motivatie     X 

G-22 Heroriëntatie     X 
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Aanmaken van een portfolio/autobiografie  (G-01) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen maken tijdens een mentoruur een portfolio aan waarin zij tijdens hun schoolcarrière van alles op 
LOB-gebied kunnen bijhouden. Dit portfolio/deze autobiografie kan teksten bevatten, verslagen, maar ook 
beeldmateriaal, filmpjes, e.d. 
Het portfolio/de autobiografie wordt aangemaakt in de brugklas en gevuld in de loop van de schooljaren. 
 
Het portfolio is bedoeld om het reflecteren op LOB en de loopbaancompetenties te stimuleren en staat in het 
kader van het voorbereiden op het eindgesprek op de school en het (optionele) intakegesprek op een hbo-
instelling. Inhoudelijk vult de leerling de pagina met LOB-activiteiten. 
De leerling houdt zelf het portfolio bij en kan t.z.t. de gewenste onderdelen eruit halen t.b.v. <bijvoorbeeld> 
motivatiebrief, eindgesprek en intakegesprek. 

 

De leerling maakt dus gebruik van deze LOB-activiteit bij alle andere, latere activiteiten. 

 

De activiteit moet de eerste keer gepaard gaan met een inhoudelijke vulling. Hiervoor kan de volgende Lob-

activiteit uit het arrangement gebruikt worden (G-02). Praktisch laat men dan het portfolio inrichten nadat 

deze activiteit is uitgevoerd. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het portfolio, de autobiografie vormt de basis voor de reflectie en het toewerken naar de keuze voor een 

opleiding en het latere werkveld. Het portfolio wordt bij voorkeur zó ingericht dat het interessant voor de 

leerling is om informatie te verzamelen met het oog op het toekomstig studeren. Op verschillende/drie 

momenten kan of moet de leerling gebruik maken van hetgeen verzameld is: bij de verantwoording van de 

profielkeuze, bij de voorbereiding van het eindgesprek met de decaan en bij het (optionele) intakegesprek. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het aanmaken van een portfolio levert op zich geen bijdrage aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. 

Het gebruik van het portfolio in een later stadium draagt daar wel aan bij. 
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Dagje mee naar het werk  (G-02) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas gaan een dag mee naar het werk van één van de ouders of andere volwassene naar 
eigen keuze, volgen zo veel mogelijk deze persoon bij de werkzaamheden en voeren enkele gesprekjes met 
andere werknemers op basis van vragen die zij vooraf in samenwerking met de klas/mentor hebben 
geformuleerd. Leerlingen doen verslag van het bezoek in een van de mentorlessen volgens een format, 
opgesteld door de decaan. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
Leerlingen bereiden het bezoek voor door met de volwassene afspraken te maken. Leerlingen stellen tijdens 
het bezoek ook (vooraf bedachte) vragen aan onbekende werknemers. In feite houdt de leerling een 
voorgestructureerd interview. In de mentorles worden leerlingen gestimuleerd na te denken en te vertellen 
over de vraag wat hen al dan niet boeit aan het werk van degene die zij hebben bezocht, en wat hen verrast 
heeft aan het werk van de ouder(s)/volwassene(n) en van andere werknemers (‘waarom heb je dit beroep 
uitgekozen, zou dit ook iets voor jou zijn en waarom dan wel of niet?). 
Ten behoeve van het portfolio/autobiografie werkt de leerling het interview uit en legt de leerling de 
antwoorden op deze vragen vast. Als het maar even mogelijk is, legt de leerling ook op andere dan tekstuele 
wijze een verslag vast, bijvoorbeeld door foto’s op te nemen of info van een website die het werk nader 
toelicht. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit raakt aan de vraag wat de leerling in een bepaald beroep al dan niet boeit (motievenreflectie) en 

laat de leerling kennis maken op een onderzoekende wijze met de wereld van het beroep (werkexploratie). 
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Reflectiegesprek over vakken  (G-03) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Tijdens het tweede brugjaar (dakpanklas havo-atheneum of mavo-havo) gaan de medewerkers in gesprek met 
leerlingen. Het doel is om door middel deze gesprekken de leerlingen bewust te maken van het belang van 
een bepaald vak voor zijn of haar “dromen”. Het gesprek is er tevens op gericht om de leerlingen bewust te 
maken van het belang van een bepaald vak in verband met een eventuele keuze van dat vak in havo 3. 
Het gesprek is gericht op de volgende vragen: 
- Wat verwachtte je bij een bepaald vak? 
- Welke onderdelen van het vak vind je leuk en welke minder leuk? 
- In welke onderdelen van het vak ben je goed en in welke onderdelen minder goed? 
- Denk je het vak nodig te hebben voor je toekomst? 
- Heb je bij soortgelijke vakken dezelfde problemen of juist niet? 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De activiteit verwacht van de leerling zowel voorafgaand als achteraf (na het gesprek) actie. 

De leerling zou kunnen vastleggen: 
- wat zijn/haar goede en slechte kanten zijn bij een bepaald vak; 
- waar hij/zij aan moet werken om succesvol(ler) te zijn in het vak; 
- of hij/zij het vak nodig denkt te hebben; 
- of een bepaald onderwijstype/vakkenpakket een optie is of niet; 
- waar het volgens een docent aan schort. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De LOB-activiteit raakt vooral aan kwaliteiten- en motievenreflectie. 
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Dagje mee naar het werk  (G-04) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede of derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de tweede of derde klas gaan een dag mee naar het werk van een volwassene naar eigen keuze 
op wat grotere afstand van de directe familie, volgen zo veel mogelijk deze persoon bij de werkzaamheden en 
voeren enkele gesprekjes met andere werknemers op basis van vragen die zij vooraf in samenwerking met de 
klas/mentor hebben geformuleerd. Leerlingen doen verslag van het bezoek in een van de mentorlessen 
volgens een format, opgesteld door de decaan. 
De activiteit volgt op die in de brugklas en verlegt de oriëntatie op de beroepenwereld. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In de mentorles worden leerlingen gestimuleerd na te denken en te vertellen over de vraag wat hen al dan 
niet boeit aan het werk van degene die zij hebben bezocht, en wat hen verrast heeft aan het werk van degene 
die zij hebben gevolgd en van andere werknemers. Het is goed om zo mogelijk via degene die wordt gevolgd 
ook met enkele andere werkenden te spreken. 
In hun portfolio/autobiografie legt de leerling de antwoorden op deze vragen vast. Als het maar even mogelijk 
is, legt de leerling ook op andere dan tekstuele wijze een verslag vast, bijvoorbeeld door foto’s op te nemen 
of info van een website die het werk nader toelicht. Het fotoverslag toont wat wel en niet aantrekkelijk is aan 
het beroep en wat de leerling de leukste en de minste leuke situatie aan het werk vindt. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit raakt aan de vraag wat de leerling in een bepaald beroep al dan niet boeit (motievenreflectie) en 

laat de leerling kennis maken op een onderzoekende wijze met de wereld van het beroep (werkexploratie). 
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The real game  (G-05) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. Elementen uit the real game kunnen als 

losse activiteiten worden ingezet voor leerlingen in de brugklas of tweede klas. 

 

 

De activiteit 
 

 
The REAL Game is een rollenspel waarin de leerlingen het leven van een volwassene ervaren. De rol kent 
aspecten als inkomen, gevolgde vooropleiding, aantal werkuren per week, werkervaring, breed inzetbare 
vaardigheden, aantal vakantiedagen. Vanuit deze aspecten beleven de leerlingen aan den lijve zaken als 
inkomensverschillen, het verschil tussen bruto en netto inkomen, statusverschillen, het verschil in 
vooropleiding, de vraag waarom je zou werken, burgerschap en de betekenis van ‘geld’. In het spel ervaren 
leerlingen de keuzes die je maakt in je loopbaan en die van invloed zijn op je inkomen, je vrije dagen, je 
status etc. 
De leerlingen voeren de opdrachten in het spel uit, meestal in groepjes. Sommige opdrachten voeren zij 
alleen uit, maar dan volgt een groepsdiscussie. De leerlingen worden in vrijwel iedere opdracht voor keuzes 
gesteld en worden daarna geconfronteerd met de gevolgen van hun keuzes. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Nadat de leerlingen het spel hebben gespeeld en er een klassikale evaluatie heeft plaatsgevonden, schrijven 
de leerlingen een beargumenteerd verslag over de ideale baan en welke opleiding daarbij hoort. Zij 
motiveren hun keuze. Zij verwerken de uitkomsten van het spel op ontwikkelingsvragen: welke rol speelde je 
in het spel; was deze rol door jou zelf uitgekozen; paste deze rol bij jou; waar ben je goed in; wat kun je al 
en wat zou je nog willen ontwikkelen? 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze LOB-activiteit raakt aan kwaliteitenreflectie (welke eigenschappen passen bij welk beroep), 

motievenreflectie (wat vind ik zelf wel en niet leuk, interessant aan een beroep) en werkexploratie (in de zin 

van samen met de klas enige oriëntatie op werk- en beroepenveld uitvoeren). 
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Kwaliteitenspel (G-06) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. Het spel is ook bruikbaar voor leerlingen in 

de vierde of vijfde klas havo en in de eerste leerjaren hbo. 

 

 

De activiteit 
 

 
Het spel bevat 70 kaarten met prettige eigenschappen en 70 kaarten met onprettige eigenschappen. Je kunt 
het spel met pubers soms beter alleen spelen met de prettige eigenschappen. Je verspreidt de kaarten over 
tafeltjes en laat iedereen 6-8 kwaliteiten opschrijven die bij hem/haar passen. Vervolgens worden de kaarten 
allemaal op een stapel gelegd in het midden van de kring. 
Iedereen pakt er om beurten één af en geeft die aan een leerling waarvan hij denkt dat die het beste bij 
hem/haar past en zegt erbij waarom. Past de kaart bij niemand dan komt hij op een aparte stapel. 
Aan het einde kijk je wie de meeste kaarten heeft en of de kaarten die je gekregen hebt overeenkomen met 
de eigenschappen die je zelf al gekozen had. 
 
 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 

Leerlingen maken foto’s van de kaarten die zij hebben ontvangen (of, bij een andere uitvoering, hebben 

uitgekozen), slaan de foto’s op in hun portfolio en schrijven er een kort commentaar of bijschrift bij. In dat 

bijschrift legt de leerling uit waarom deze eigenschappen/kwaliteiten van belang zijn voor de eigen 

toekomst. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De leerling oriënteert zich op de variëteit aan eigenschappen en legt, afhankelijk van de invulling van de 

activiteit, een relatie met de wereld van het werk. Daarmee concentreert de activiteit zich op 

kwaliteitenreflectie. 
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Profielkeuzedag  (G-07) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Presentatieopdracht rond profielkeuze, vervolgopleidingen en beroepsperspectieven. De leerlingen worden 

per klas in groepjes verdeeld, naar interesse voor een profiel. Elke groep zorgt voor een presentatie aan 

medeleerlingen (en eventueel ouders/verzorgers). In de presentatie staan de volgende onderdelen op de 

agenda: inhoud van het profiel, uitleg over nieuwe vakken, inhoud van al bekende vakken en de werkwijze in 

de Tweede Fase, opleidingsmogelijkheden in het HBO en loopbaanmogelijkheden. 

De leerlingen organiseren de presentaties zelf, zorgen voor de uitnodigingen en de catering. Leerlingen 

kunnen voor het verzamelen van informatie een beroep doen op oud-leerlingen (havo) en hbo-studenten. 

 

De leerling wordt zich zodoende bewust van de consequenties van een bepaalde profielkeuze. Hij heeft een 

beeld van de vakspecifieke en algemene vaardigheden, die gevraagd worden in het profiel. Hij weet welke 

opties een keuze voor vervolgopleidingen open laat. De leerling is zich bewust van de mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt. De leerling kan een bewustere profielkeuze maken. 
 
Zo mogelijk toevoegen: speeddaten met bovenbouwers en een meeloopdag in een bedrijf. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 

De leerling beschrijft in een verslag wat de presentatie heeft opgeleverd en voert daarover later een gesprek 

met de mentor en/of decaan. Onderwerpen zijn de volgende:  
- Aan welke informatie heb je iets gehad? 
- Wat was je van plan te kiezen? 
- Is die keuze ook veranderd? 
- Wat ga je kiezen en waarom? 
De leerling legt de presentatie vast in het portfolio. 
 
 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is weliswaar afgeleid van de 

wereld van het werk, maar exploreert niet de werkelijkheid van het beroep. De leerling verdiept zich verder 

in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. 
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Check the Bizz  (G-08) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Het Ondernemerstrefpunt (OTP) Groningen organiseert in samenwerking met het VO en de Hanzehogeschool 
een bedrijfsoriëntatieactiviteit. Leerlingen gaan op basis van interessegebieden op bezoek bij twee 
instellingen in die twee interessegebieden. De start van de bijeenkomst vindt plaats op een locatie van de 
Hanzehogeschool. De activiteit wordt georganiseerd voor scholen die participeren in het OTP. Scholen die niet 
aan het OTP gelieerd zijn betalen 12,50 per leerling. 
 
Leerlingen maken zodoende (voor het eerst) kennis met de Hanzehogeschool en bezoeken twee bedrijven met 
hbo-functies. Zij krijgen enig zicht op hbo-beroepen in het eigen interessegebied, en een bredere blik op 
werksoorten terwijl zij volop in het profielkeuzeproces zitten. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In de mentorles kijken leerlingen terug op de activiteit. Leerlingen maken in drietallen een filmpje van twee 
minuten waarin het bezochte bedrijf aan klasgenoten gepresenteerd kan worden. Het filmpje wordt 
opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Afhankelijk van de reflectieopdracht is deze activiteit vooral gericht op werkexploratie of (ook) op 

kwaliteiten- en motievenreflectie, mogelijk ook op loopbaansturing (welke stappen zijn nodig om het beroep 

uit te kunnen oefenen). Voor een deel van de leerlingen zal deze activiteit vooral een verkennende activiteit 

zijn, voor anderen – als de meeloopdag aansluit bij hun eigen beroepsperspectief - mogelijk een verdiepende. 

In de gesprekken die de mentor voert kan rekening gehouden worden met deze fase-indeling. 
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Interview bovenbouwleerling  (G-09) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de 3e klas havo bereiden een interview voor en nemen dat ook af van een leerling uit de 
bovenbouw. Deze leerling volgt een profiel dat ook het beoogde profiel is van de 3e klasser. Dit interview 
moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten minimaal de verschillende profielspecifieke vakken aan bod 
komen, de positieve kanten maar ook waar problemen of moeilijkheden zitten. Studiebelasting, dagelijkse 
schoolpraktijk, manier van werken (PTA), planning e.d. Zowel de vragen als een verslag van het interview 
worden in het portfolio opgenomen. 
 
Leerlingen bereiden in de klas het interview voor en leggen dit voor goedkeuring voor aan de mentor. 
Vervolgens houden ze het interview (gedurende minimaal een kwartier) met een leerling uit de bovenbouw. 
Daarna verwerkt de leerling alles in een betoog en volgt er via een zelf te kiezen methode reflectie in de 
mentorles. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
De leerling schrijft als verwerkingsopdracht een betoog van 250 woorden op basis van de interviewresultaten 

waarin de leerling duidelijk maakt waarom hij zich wel of niet geschikt acht voor een bepaald profiel. De 

leerling legt dit betoog vast in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op kwaliteiten- en motievenreflectie. De opdracht is gericht op 

opleidingsexploratie (hier: profiel). De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven met 

het concrete doel van de profielkeuze voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat deze activiteit 

voor de meeste leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de loopbaanfasering, voor anderen 

staat de activiteit meer in het kader van verdiepen. 
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Beroepsvoorlichting door ouders  (G-10) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Ouders/verzorgers van leerlingen worden uitgenodigd om onder een les of tijdens een andersoortige 
bijeenkomst te vertellen over hun beroep. 
Aan de orde komen: werkzaamheden, tijdsinvestering, vooropleiding, vaardigheden die men nodig heeft etc., 
eventuele ervaringen rond LOB. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling bereidt vijf vragen voor die deze aan de ouder wil stellen m.b.t. de genoemde onderwerpen. De 

leerling geeft de verkregen antwoorden weer in een fotocollage en presenteert dit tijdens een mentorles. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op werkexploratie met reflectie op de eigen kwaliteiten en motieven op het 

tweede plan. De aard van de vragen en de gesprekken leent zich tevens om de competentie loopbaansturing 

te verkennen. Wat heeft iemand nodig om te bereiken wat hij is geworden? 
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Open dag  (G-11) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo en eerstejaarsstudenten hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Op twee data per jaar, meestal in maart en november, hebben alle voltijdopleidingen van de 

Hanzehogeschool Groningen open dag op locatie. Twee weken voor de open dag komt het programma van de 

dag op internet te staan, met de tijdstippen van voorlichtingsronden. Zo kan de aanstaande student een 

dagplanning maken. Ook ter plekke worden de programma’s uitgereikt en wordt algemene informatie 

verstrekt. Er zijn twee ouderpresentaties; in de ochtend en in de middag. Ook is er een workshop  

“studiekeuze”. Bij de opleidingen zijn docenten en studenten aanwezig, leerlingen kunnen er boeken en 

presentaties inkijken en vragen stellen over de stagemogelijkheden en specialisaties. 

Zo maken leerlingen kennis met (studeren in) het HBO en krijgen zij informatie over blackboard, ECT’s, stage, 

roosters, eigen verantwoordelijkheid, het curriculum, Groningen als studentenstad en de voorzieningen bij de 

Hanzehogeschool Groningen en de faciliteiten bij de opleidingen. 
 
Studenten wijzen de bezoekende leerlingen de weg op de campus, zij ontvangen bezoekers bij voorlichtingen. 
Studenten verzorgen voorlichtingen en presentaties aan ouders en leerlingen. Zij geven toelichting over de 
vakken, de gebruikte boeken, over het werkveld en over de stagemogelijkheden. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In zijn portfolio legt de leerling antwoorden vast op de volgende vragen. Antwoorden kunnen deels bestaan 
uit beeldmateriaal. 
Beschrijf wat je hebt gedaan, gezien of gehoord tijdens de Open Dag.Wat vind je van deze informatie die je 
hebt gekregen? Welke antwoorden heb je gekregen op je vragen? Wat heeft het bezoek je opgeleverd? 
Wat is nu je volgende stap in je zoektocht naar de juiste opleiding/vervolgkeuze?  

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie en loopbaansturing. Voor veel leerlingen zal deze activiteit vooral 

een verkennende activiteit zijn. 
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Havo-4 carrousel  (G-12) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Drie keer per jaar gaan leerlingen uit havo-4 in carrouselvorm op bedrijfsbezoek. Leerlingen kiezen bedrijven 

op basis van interesse. Na twee bedrijfsbezoeken lopen ze de derde keer met een stagiair van het HBO mee. 

Zodoende geven studenten voorlichting over studie en werk op hun derdejaars stageplek. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
De leerling maakt een fotocollage van de stageplek. In de eerstvolgende mentorles houdt de leerling een 

presentatie waarin de leerling uitlegt wat hem wel en niet aansprak op de stageplek. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werk- en opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht richt zich 

daarnaast op motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een oriënterende of 

een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie. De activiteit 

kan wat betreft de loopbaancompetenties uitgebreid worden met netwerken, namelijk door de contacten met 

de hbo-studenten vast te houden en met de competentie loopbaansturing, gezien de tip die de leerlingen aan 

zichzelf geven. 
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HanzeXperience  (G-13) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De Hanzehogeschool organiseert al jaren een grootschalige oriëntatieactiviteit voor havo-4 leerlingen.  Eerst 
een komische inleiding met serieuze ondertoon en daarna een twee uur durende workshop bij een cluster van 
opleidingen. In totaal doen ruim 2500 leerlingen mee aan deze activiteit. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Op school valt de reflectie uiteen in twee delen. De motivatie voor keuzes wordt vooraf in de mentorles 

besproken in groepjes. De schriftelijke motivatie wordt opgenomen in het portfolio. 

Na afloop vergelijkt de leerling de motivatie en verwachting met wat de leerling heeft gezien en ervaren. In 

dezelfde groepen of in een speeddateronde informeren de leerlingen elkaar. Zo mogelijk bespreekt de 

leerling ook in een individueel gesprek met de mentor wat de HanzeXperience hem heeft gebracht m.b.t. de 

studiekeuze en legt de leerling dit vast in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

oriënterende of een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van 

werkexploratie. 
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Terugkomdag oud-leerlingen  (G-14) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en/of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De oud-leerlingenvoorlichting wordt een maal per jaar georganiseerd.  Alle oud-leerlingen die examen gedaan 
hebben gedurende het vorig schooljaar of het jaar ervoor (afhankelijk van de keuze van de school) worden per 
brief en/of per e-mail uitgenodigd om een middag terug te komen naar school om te vertellen over hun 
opleiding. VO-leerlingen kiezen welke gesprekken zij willen bijwonen (al of niet verplicht) en kunnen luisteren 
en vragen stellen. 
Zo horen VO-leerlingen van studenten hoe een opleiding in elkaar zit en hoe het studeren door een student 
beleefd wordt. Het is dus meer een subjectief ervaringsverhaal dan feitelijke voorlichting. 
De decanen nodigen de oud-leerlingen uit. Ze maken een overzicht van wie er komen en inventariseren in de 
klassen vragen waar de vierde- en/of vijfdeklassers willen gaan luisteren. 
Op de dag zelf worden de oud-leerlingen ontvangen en toegesproken, ze geven de voorlichting en daarna is er 
gelegenheid om na te praten. Vooral napraten met een of meer medewerkers van de school is 
aanbevelingswaardig. De activiteit kan ook goed benut worden om meer of minder informeel de kwaliteit van 
de school, met name op LOB-gebied te evalueren. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In de mentorles of in een vakles beantwoorden de leerlingen de vraag of deze activiteit hen verder heeft 
geholpen. Zij geven daarbij aan of de opleiding waar zij informatie over hebben verkregen bij hem/haar zou 
passen qua capaciteiten, interesses en vaardigheden. Ze schrijven een kort evaluatieverslagje en nemen 
daarin op hoe zij het pad naar hun toekomst willen schetsen, met obstakels en helpers. Zij nemen in het 
verslagje een afbeelding op die volgens hen daarbij het best aansluit. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit raakt aan werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie en door de reflectieopdracht ook aan  

kwaliteitenreflectie en motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

verkennende of een verdiepende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van 

werkexploratie. De activiteit kan wat betreft de loopbaancompetenties uitgebreid worden met netwerken, 

namelijk door de contacten met de hbo-studenten vast te houden en met de competentie loopbaansturing, 

gezien de tip die de leerlingen aan zichzelf geven. 
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Masterclasses  (G-15) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en/of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Tweemaal per jaar organiseert de Hanzehogeschool een dag lang masterclasses voor leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs. Vooralsnog worden deze masterclasses alleen bij Techniek aangeboden. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling presenteert de resultaten aan de medeleerlingen en legt de presentatie vast in het portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit raakt aan werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie en door de reflectieopdracht ook aan  

kwaliteitenreflectie en motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

verdiepende activiteit in het kader van opleidingsexploratie of staat in het kader van knoop doorhakken. De 

activiteit kan wat betreft de loopbaancompetenties uitgebreid worden met netwerken, namelijk door de 

contacten met de hbo-studenten vast te houden en met de competentie loopbaansturing, gezien de tip die de 

leerlingen aan zichzelf geven. 
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Ondersteuning profielwerkstuk  (G-16) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Als onderdeel van het eindexamen maakt de havoleerling in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs een 
profielwerkstuk. Hierbij doet de leerling een onderzoek naar een onderwerp of thema, dat hij/zij zelf 
uitgekozen heeft en schrijft daar een werkstuk over. Het onderwerp/thema kan betrekking hebben op één vak 
of meerdere vakken binnen het profiel. De leerling wordt zowel getoetst op de theoretische verdieping als 
vaardigheden zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en 
presenteren. Vaak vindt er op scholen een presentatie-avond van de profielwerkstukken plaats. 
 
Bovenstaande aanpak van het PWS is sterk inhoudelijk gericht. Scholen die kiezen voor een vakinhoudelijke 
benadering van het PWS kunnen daaraan een LOB-component toevoegen. Het profielwerkstuk wordt 
inhoudelijk en procesmatig beoordeeld; de leerling krijgt vervolgens een LOB-opdracht waar het PWS aan ten 
grondslag ligt. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Voor leerlingen die het profielwerkstuk een inhoudelijke invulling hebben gegeven zonder een directe relatie 

met het opleidings- en werkveld kan de volgende verwerkingsopdracht t.b.v. het portfolio (en het latere 

startgesprek) bruikbaar zijn. Schrijf een verantwoording van je profielwerkstuk voor de hbo-opleiding die je 

wilt volgen. Neem daarin het volgende op: tien regels over de inhoud van het profielwerkstuk; tien regels 

waarom de keuze van het onderwerp wel of juist niet past bij je vervolgopleiding en/of het werkveld; tien 

regels waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit vraagt aan de leerling vooral om te reflecteren op de relatie inhoud – opleiding – werk en draagt 

daarmee met name bij aan motievenreflectie. 
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Meeloopdag HBO  (G-17) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 
 
Aspirant-studenten bezoeken gedurende een dagdeel hun mogelijk toekomstige vervolgopleiding/studie. Ze 
melden zich hiervoor vrijwillig en vooraf aan. Ze volgen een hoor- en een werkcollege die representatief zijn 
voor de studie en hebben ‘een rondetafelgesprek’ met toekomstige medestudenten van ¾ uur. Ter 
voorbereiding hierop hebben ze op een lijst hun vragen aangegeven en opgestuurd. Het betreft vragen over: 
aanmelding en toelatingseisen, het studieprogramma, de colleges en werkvormen, de studiebelasting en het 
BSA, de begeleiding, het rendement, het werkveld en persoonlijke vragen over de ervaring van de student 
zelf. Ook maken de leerlingen alvast kennis met docenten en studenten en met elkaar en proeven zij de sfeer 
van de opleiding. 
De aspirant-student maakt zodoende kennis met de ins en outs van zijn mogelijk toekomstige 
vervolgopleiding. Door het volgen van verschillende colleges ervaart hij wat de vakken inhouden, krijgt hij een  
beter beeld van het toekomstig beroep, meer duidelijkheid over wat hij van de opleiding kan verwachten en 
of de opleiding hem/haar past. Naast het doel reflectie op de studiekeuze, draagt deze activiteit ook bij aan 
het verkrijgen van binding met de toekomstige opleiding. 
De leerlingen melden zichzelf van tevoren aan en sturen vragen op. Ze doen actief mee aan de colleges en 
‘het rondetafelgesprek’. De leerlingen gaan beter nadenken over hun studiekeuze. 
De studenten geven ‘acte de présence’ van hun opleiding, geven eerlijk voorlichting en antwoord op de 
vragen van de leerlingen. Ze begeleiden de leerlingen en stellen hen op hun gemak. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Samen met de andere bezoekers van de meeloopdag (in een groep van maximaal tien studenten) heeft de 
deelnemer een gesprek over de studie onder leiding van een student (laagdrempelig en uitwisseling van 
ervaringen). 

Voor het portfolio legt de leerling een antwoord op de volgende vragen vast: 

Waarom heb je gekozen voor de meeloopdag van deze opleiding en voor deze hogeschool? Passen de 

ervaringen bij je verwachtingen van deze opleiding? In hoeverre zijn je verwachtingen uitgekomen?  

Denk bijvoorbeeld aan de studie zelf, de lessen, het beroepsperspectief, je medestudenten, de werkvormen, 

enz.). Hoe zag het programma van de dag eruit? Wat vond je van de leerstof (leuk of niet, makkelijk of 

moeilijk)? Hoe vond je de hogeschool? Zie je jezelf hier studeren? Waarom wel/niet? Zou je deze studie 

willen doen of niet? Waarom wel of niet?  

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op kwaliteiten- en motievenreflectie. Voor een deel van de leerlingen zal deze activiteit 

vooral een verkennende activiteit zijn, voor anderen – als de meeloopdag aansluit bij hun eigen 

beroepsperspectief - mogelijk een verdiepende. 
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Beroepenvoorlichting door beroepsbeoefenaars  (G-18) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De beroepenvoorlichting is een evenement, georganiseerd door ongeveer tien VO-scholen samen in Groningen. 
Er worden, verdeeld over drie avonden, ongeveer 75 beroepsbeoefenaars uitgenodigd om (vrijwillig) wat te 
komen vertellen over hun beroep.  De nadruk ligt hier niet op de opleiding, maar op de beroepspraktijk.  Wat 
doet iemand zoal gedurende een werkdag? 
Leerlingen van klas 4 en 5 kunnen hiervoor inschrijven en met of zonder ouders de presentaties bijwonen. 
Een werkgroep van de decanenkring nodigt ieder jaar weer alle beroepsmensen uit om een avond te komen 
praten over hun beroep. Zij zorgen voor alle communicatie, ook met de andere scholen die aan het 
programma meedoen. Verder zorgen ze ervoor dat de leerlingen uitgenodigd worden en zich aanmelden via de 
speciaal opgezette website. 
De leerlingen geven zich via de website op om één, twee of drie avonden deel te nemen aan de 
beroepenvoorlichting. Ze kunnen samen met hun ouders deelnemen.  

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

De leerling vraagt zich af of dit beroep bij hem/haar zou passen qua capaciteiten, interesses en 

vaardigheden. De leerling schrijft een kort evaluatieverslagje waarin deze in ieder geval opneemt wat de 

invloed op het denken is geweest (vinden de leerling en zijn ouders hetzelfde?). Een andere werkvorm: maak 

kaartjes van de beroepen, kies en verklaar je keuze. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Naast stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werkexploratie, leent de activiteit zich 
goed voor het ontwikkelen van de loopbaancompetentie netwerken. 
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Studentvoorlichters  (G-19) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Op een avondbijeenkomst met eindexamenleerlingen en hun ouders geven studievoorlichters en/of studenten 
voorlichting over het HBO, het studentenleven, het eerste jaar, de ervaringen met de overstap havo-hbo. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Na afloop vindt een eindgesprek met de mentor plaats of een groepsgesprek. Ook individuele gesprekken emt 

ouders, medeleerlingen en mentor zijn mogelijk. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een verkennende of een verdiepende activiteit in het 

kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie. De activiteit kan meerwaarde krijgen door deze 

ook te zien als mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, in dit geval t.b.v. het meelopen met een student 

op opleiding. 
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Eindgesprek decaan/mentor (G-20) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerling voert met de decaan of met de mentor een eindgesprek over LOB en de ontwikkeling van de eigen 
loopbaancompetenties. Het gesprek wordt door de leerling voorbereid aan de hand van een leidraad 
(bijvoorbeeld opdrachten in dedecaan.net) en met behulp van het portfolio/de autobiografie. Onderdeel van 
het eindgesprek vormt de voorbereiding op het intakegesprek/startgesprek op de hogeschool, bijvoorbeeld 
door de eigen motivatie onder woorden te brengen. 
Aan de orde komen ook de cognitieve vaardigheden en eventueel tekort daaraan (startmeter). 

De decaan/mentor moet vanzelfsprekend op de hoogte zijn van de inhoud van een startgesprek dat plaats 

vindt op een hogeschool. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In het eindgesprek reflecteert de leerling op het LOB-proces en staat hij stil bij het bewust maken van een 

keuze ten aanzien van het vervolg op de havojaren. 

Elke leerling maakt een poster met daarop informatie over: 

- wat de leerling het volgend jaar gaat doen; 

- wat nodig is om dat succesvol uit te voeren; 

- de motieven waarom de leerling dat wil gaan doen; 

- wat de activiteit van het volgende jaar bijdraagt aan de verdere ontwikkeling (beroep, 

persoonlijkheid, etc.). 

De leerlingen hangen de overzichten (al dan niet met naam) in de klas op en leerlingen kunnen elkaar 

daarover vragen stellen (of aangeven op wie dit overzicht waarschijnlijk van toepassing is als er geen namen 

staan vermeld). 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het eindgesprek met decaan of mentor betrekt alle loopbaancompetenties bij het gesprek. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven wordt de keuze van de opleiding besproken en komen de vragen aan de orde hoe de 

leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe is het eindgesprek het 

moment waarop de gesprekspartner het commitment van de leerling kan vaststellen. 
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Intake-arrangement en nieuwe selectiegesprekken  (G-21) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Het intakearrangement bestaat uit ‘een briefing’, een digitaal intakeformulier en een uitnodiging voor een 

gesprek (face-to-face ofwel telefonisch). 

Het intakegesprek is opgebouwd aan de hand van een aantal indicatoren op basis waarvan een advies 

uitgebracht kan worden met betrekking tot een ‘match’ dan wel een ‘mis match’ tussen aanmelder 

(aspirantstudent) en opleiding: algemene gegevens (naam, adres, geslacht, leeftijd, nationaliteit), 

persoonlijke omstandigheden (thuissituatie, eventuele functionele beperkingen), vooropleiding (duur en 

studieresultaten uit het verleden, cijfers van Engels, Nederlands en wiskunde), oriëntatie op opleiding 

(studiekeuze top 3, bijwonen voorlichtingsactiviteiten en raadplegen voorlichtingsmiddelen), 

studievaardigheden, competenties en persoonlijkheidskenmerken, geschreven motivatie in eigen 

bewoordingen en initiatief tot contact.  

Aan de orde komen de verwachtingen van de aspirantstudent ten aanzien van de opleiding en vice versa, hoe 

gemotiveerd de student is voor de opleiding, de vraag naar behoefte aan extra studieondersteuning of juist 

aan extra uitdaging. 

 

De voorbereiding binnen het havo ligt in het opbouwen van een LOB-portfolio en het opstellen van een 

motivatietekst. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Voor het eindgesprek met de mentor schrijft de leerling in ca. 250 woorden de motivatie voor de gekozen 

opleiding op. De leerling besteedt hierbij aandacht aan wat de leerling van de studie weet, wat hem hierin 

aanspreekt, wat hij denkt dat het toekomstig beroep inhoudt en waarom hij denkt dat dat bij hem past. In 

het eindgesprek bespreek de mentor deze motivatie voor de toekomstige studie. 

De leerling baseert de motivatietekst mede op basis van het aangelegde portfolio en betrekt er de eventuele 

eisen m.b.t. het intakegesprek bij. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het opstellen van een motivatiebrief betrekt alle loopbaancompetenties bij de activiteit. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven verantwoordt de leerling de keuze van de opleiding en komen de vragen aan de orde 

hoe de leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe toont de 

motivatiebrief het commitment van de leerling. Het intakegesprek bouwt hierop voort. 
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Heroriëntatie op de studiekeuze  (G-22) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor studenten in het eerste of tweede jaar hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 

De cursus staat open voor studenten uit alle leerjaren die overwegen te stoppen, reeds zijn gestopt of 

twijfelen aan het beroepenveld waarin ze terecht komen. Uiteraard ook voor de NBSA-studenten. De cursus 

bestaat uit vier dagdelen verdeeld over vier weken: grofweg twee lessen over de studenten zelf (uitgebreid 

wie ben je, wat wil je en wat kan je). Er doen maximaal vijftien studenten mee. Er worden verschillende 

werkvormen aangeboden: inspiratiespel, icares test, competentielijst, etc. Veel huiswerk. Tijdens les drie 

wordt de stand van zaken opgemaakt en van daaruit worden beroepenvelden en mogelijke studies bestudeerd. 

In les vier wordt de studie bepaald, dan wel een realistisch actieplan opgesteld. 

Zo is het doel van deze activiteit om door de tijd te nemen voor een onderzoek naar de competenties en 

interesses de studenten een weldoordachte nieuwe studiekeuze te laten maken. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Door middel van een werkboek, groepsgesprekken, testen en groepsopdrachten. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Op grond van reflectie op kwaliteiten en motieven vindt een heroriëntatie van de opleidingskeuze plaats. 
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Bijlage 1  Format om een LOB-activiteit in het arrangement te beschrijven 
 

 
Titel van de activiteit:  

 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende groepen): 

□ leerlingen 
□ studenten 
□ docenten 
□ mentoren 

□ loopbaanbegeleiders 
□ decanen 
□ management 
□ ouders 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende leerjaren): 

□ brugklas/havo 1 
□ havo 2 
□ havo 3 
□ havo 4 

□ havo 5 
□ hbo 1 
□ hbo 2 

Bij welke fase van het studiekeuzeproces hoort 
deze activiteit met name? 

□ oriëntatie 
□ verkennen 
□ verdiepen 

□ knoop doorhakken 
□ committeren 

Beschrijving van de activiteit in maximaal 100 
woorden: 

 
 
 

 
Wat is de beoogde uitkomst van de activiteit? 
 

In algemene zin: 

In  concrete zin: 
 

Op welk(e) loopbaancompetentie(s) heeft de 
beschreven activiteit betrekking? 
 

loopbaancompetentie herkenbaar als 
□ kwaliteitenreflectie  

□ motievenreflectie  

□ werkexploratie  
□ loopbaansturing  
□ netwerken  

Bij welke instantie ligt het initiatief tot 
uitvoering? 

□ havo  □ hbo  □ bedrijf 

Welke medewerkers zijn bij de uitvoering 
betrokken? 

havo hbo 
□ docenten 
□ mentoren  
□ decanen  
□ schoolleiders  
□ ondersteunend personeel  

□ docenten 
□ slb-ers  
□ decanen  
□ management  
□ ondersteunend personeel  

 
Wat is de rol van de betrokkenen? 
 

Wat is de rol van de leerlingen of studenten? 
 
 
 

Wat is de rol van de havo-medewerkers? 
 
 
 

 
Wat is de rol van hbo-medewerkers? 
 

 

Welke externe partijen, anders dan vo of hbo, 
zijn bij de uitvoering betrokken? En wat is hun 
rol? 
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Zijn ouders betrokken? Zo ja wat is dan hun rol? 
 

 

Zijn er alumni/beroepsbeoefenaars  
betrokken? Zo ja wat is hun rol? 

 
 
 

Zijn studenten betrokken? Zo ja wat is dan  hun 
rol? 

 
 
 

Met welke (school)vakken/profiel maakt deze 
activiteit verbinding? 

 
 
 

Met welke hieraan voorafgaande LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Met hierop welke volgende LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Op welke manier reflectie (leerling), evaluatie (organisatie) en borging (leerlingen en organisatie) plaats? 
 

Op welke manier wordt het reflecteren van 
leerlingen bij deze activiteit ingericht? 

 
 
 

Op welke wijze wordt de activiteit 
geëvalueerd?  

□ resultaat 
□ organisatie 
□ inzet betrokkenen 
□ expertise betrokkenen 

Op welke wijze wordt de activiteit (kwalitatief 
en kwantitatief) geborgd in de organisatie? 

 
 
 

Hoe wordt de samenwerking havo-hbo 
geëvalueerd, bijgesteld en geborgd? 

 
 
 

 
Aandachtspunten m.b.t. de planning, de kosten en de tijdsinvestering bij deze activiteit: 
 

Planning: 
 
 

Capaciteit (max. en min. aantal deelnemers) 
 
 

Tijdsinvestering: (Actoren splitsen en ook uren 
van leerlingen en studenten weergeven) 

 
 

Kosten:  
(Specificeren) 

 
 

 
 



 
 
 

LOB-arrangement 
 
 

Oost 
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Oost 
 

 

 
 
Lob-arrangement van de Saxion Hogeschool, Christelijk Lyceum Apeldoorn, CSG De 
Heemgaard, Het Assink Lyceum, Isendoorn College 
 

 

 

In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en 

ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maken steeds een 

hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams 

gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale 

samenwerking havo-hbo. 

Vijf LOB-ontwikkelteams (kortweg Lobots) zijn in 2012 van start gegaan en hebben in de loop van een viertal 

bijeenkomsten elk een LOB-arrangement samengesteld. Dat proces heeft dus vijf LOB-arrangementen 

opgeleverd waarvan er één, het arrangement van het LOB-ontwikkelteam Oost voor u ligt. 

 

De vijf arrangementen zijn verschillend, maar hebben toch ook veel overeenkomsten. Voor een deel is dat het 

gevolg van de uitgangspunten waarmee de Lobots aan het werk gegaan zijn. De uitgangspunten waren de 

volgende: 

- Het arrangement vormt een doorlopende leerroute vanaf havo 1 tot en met hbo-jaar 2. 

- Het arrangement maakt duidelijk op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties van de leerling. 

- Het arrangement betrekt waar mogelijk leerlingen, studenten, ouders actief bij de activiteit. Met “actief” 

wordt beoogd dat de leerling/student niet als consument een activiteit ondergaat, maar zo veel mogelijk 

een actieve lerende rol vervult. 

- In het arrangement worden mogelijkheden zo veel mogelijk benut om daadwerkelijke samenwerking tussen 

havo- en hbo-instellingen te realiseren. 

 

Al werkende weg bleken de Lobots op meer punten overeenkomsten te ontwikkelen. Zuivere 

voorlichtingsactiviteiten zijn doorgaans wel in het arrangement opgenomen, maar vormen niet de hoofdlijn van 

het arrangement. De hoofdlijn wordt gevormd door activiteiten die de leerling bij zijn ontwikkeling tot student 

en beroepsbeoefenaar helpen en stimuleren om zelf sturing te kunnen geven aan zijn loopbaan. De 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties bleek voor de deelnemers aan de Lobots een dragend thema. 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk bleek de wens om vanaf de start van het arrangement toe te werken 

naar een concreet doel en de stappen daarheen vast te leggen. Dat concrete doel werd voor de Lobots de start 

in het HBO, vormgegeven in een studiestartgesprek, intake o.i.d. En met vastleggen bedoelden de Lobots een 

portfolio, een autobiografie o.i.d. waaruit de leerling zelf de informatie t.b.v. het studiestartgesprek zou 

kunnen halen. 

Ten derde ontwikkelde zich in de Lobots een opvatting om de leerling bij voorkeur zélf en actief te laten 

werken aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties.  
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De Lobot Oost heeft net als de andere Lobots een arrangement ontwikkeld van leerjaar 1 havo tot en met 

leerjaar 2 hbo. De rode draad wordt verwoord als Loopbaanbewust worden door ervaringen op te doen. De 

Lobot Oost kiest voor activiteiten in het arrangement waarin leerlingen in de loop van de havoleerjaren 1 tot 

en met 5 de wereld van studie en beroep meemaken, ingebed in een LOB waarbij de leerlingen gestimuleerd 

worden om uit te vinden wat deze ervaringen met hen doen (door middel van reflectie- en 

verwerkingsopdrachten, gesprekken en een portfolio of autobiografie). Het studiekeuzegesprek als 

scharnierpunt tussen vo en hbo is daarin het concrete doel om naar toe te werken en is het startpunt voor de 

SLB-activiteiten van Saxion. 

Hoewel het arrangement start in de brugklas van de havo, ligt de nadruk van de activiteiten waarbij Saxion 

betrokken is in de Lobot Oost op de derde, vierde en vijfde klas in relatie tot de latere opleidingskeuze in klas 

5, die binnen afzienbare termijn voor 1 mei zal moeten plaatsvinden. De nadruk lijkt meer te liggen op 

exploratie van het opleidings- dan van het werkveld; exploratie van het werkveld is een afgeleide. Lobot Oost 

gaat uit van een studiekeuzeproces dat niet jaargroepgebonden is. Daarmee staan de activiteiten open voor 

meerdere jaargroepen. In verschillende activiteiten wordt daadwerkelijk samengewerkt, vaak door de inzet 

van studenten. 

Op drie momenten in de schoolloopbaan van de leerling, en dus in het LOB-arrangement staat de leerling stil 

bij zijn eigen LOB-ontwikkeling en verantwoordt de leerling die ontwikkeling, overigens zonder dat daaraan 

een beoordeling is verbonden. Schematisch zien die stappen er zo uit: 

 

 
 

 

 

Het voorliggende LOB-arrangement is de eerste versie en wordt nog niet door de scholen in zijn totaliteit 

uitgevoerd. Het arrangement zal nog door de scholen moeten worden geadopteerd en mogelijk worden lege 

plekken nog ingevuld. Een wens is de ontwikkeling van een ‘loopbaanontwikkelplan’, waarin de leerling op 

gezette tijden antwoorden formuleert op vragen als ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waar ga ik naar toe, 

wie heb ik daarvoor nodig’. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van een doorlopende lob-slb-lijn. Een andere 

wens in dit LOB-ontwikkelteam is het ter hand nemen van de professionalisering van mentoren (en docenten) 

op het vlak van de loopbaanbegeleiding. Zij zijn immers de professionals die in het merendeel van de gevallen 

de gesprekken met de leerlingen voeren. Tenslotte is een aandachtspunt de rol van de ouders. De Lobot Oost 

richt zich weliswaar ook op het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van loopbaancompetenties, maar er 

liggen nog kansen om dat verder uit te bouwen. Al met al goede uitgangspunten voor verdere activiteiten van 

het LOB-ontwikkelteam Oost. 

  

opbouw portfolio 
en doorlopend 

LOB-activiteiten 

verantwoording 
profielkeuze 

eindgesprek 
mentor/decaan  

verantwoording 
studiekeuze 

startgesprek 
HBO 
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Marinka Kuijpers, loopbaancompetenties 
 

In haar boek "Breng beweging in je loopbaan" (2005) onderscheidt Marinka Kuijpers een vijftal loopbaan-

competenties die van belang zijn voor het verkrijgen van waardevol werk. Hieronder haar samenvatting. 

 

Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het 

gaat om bewustwording van wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je 

nodig hebt om prettig te kunnen werken. 

 

Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je wel en niet kunt en hoe je dit inzicht kunt gebruiken in je 

loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, competenties, vaardigheden, etc. en je kunt feedback vragen 

aan anderen over je kwaliteiten. 

 

Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en van de mogelijkheden om te veranderen 

van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de 

normen en waarden die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in 

dat werk voorkomen. 

 

Loopbaansturing: Het plannen en beïnvloeden van je leren en werken. Je maakt keuzes, je onderzoekt de 

consequenties van die keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je werk aan te laten sluiten bij 

jouw kwaliteiten en motieven. 

 

Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling. 

Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden 

en om feedback te krijgen op je eigen functioneren. 

 

Een filmpje van de auteur waarin zij de loopbaancompetenties toepast op de wereld van leerlingen en 

studenten is te vinden op www.leerloopbanen.nl. 

 

 

 
  

http://www.leerloopbanen.nl/
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Oost 
 

 

 

 

 
Loopbaanbewust worden door ervaringen op te doen. 

 

 
 

 

Activiteiten waarin wordt samengewerkt door havo- en hbo-instellingen zijn groen aangegeven. 

Tussen vierkante haken staat het leerjaar aangegeven dat de Lobotdeelnemers voor uitvoering van die 

activiteit voor ogen hebben. 

 

O-01 [1]  Aanmaken van een portfolio 

O-02 [1,2]  Ouderavond over loopbaanbewustzijn 

O-03 [1,2]  Visionboard onderbouw 

O-04 [2]  Dagje mee naar het werk 

O-05 [3]  Profielkeuzedag (extern)  

O-06 [3]  Profielkeuzelessen  

O-07 [3]  Interne Profieloriëntatiedagen 

O-08 [3,4,5] Open dag 

O-09 [3,4,5] Beroepenvoorlichting 

O-10 [3,4,5] Oud-leerlingenavond 

O-11 [4,5]  Visionboard bovenbouw 

O-12 [4,5]  Bezoek leerlingen aan Saxion 

O-13 [4,5]  Masterclass Mens(en)Werk 

O-14 [4,5]  Masterclass Business&Economie 

O-15 [4,5]  Profielwerkstuk met LOB-component  

O-16 [4,5]  Meeloopdagen 

O-17 [4,5]  Proefstudeerdag 

O-18 [4,5]  Studie try outs 

O-19 [5,T] Masterclass studiekeuze 

O-20 [T,hbo1] Saxion Oriëntatieproject 

O-21 [5,hbo1,2] Studeren met Succes 

O-22 [5]  Eindgesprek decaan 

O-23 [1]  Intake HBO 

O-24 [MD]  Contact havo-hbo over uitval en switch 

O-25 [hbo1,2] SLB-leerlijn 
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Twee ordeningen van het arrangement 
 

 

Tijdens hun school- en opleidingstijd worden havoleerlingen en studenten binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem vier keer voor een beslissing geplaatst die van grote betekenis is voor hun verdere loopbaan. 

De eerste is de keuze van een middelbare school, de tweede is de keuze van het profiel, de derde de keuze 

van een vervolgopleiding en de vierde de invulling van het werkend leven na de opleiding. 

Binnen het LOB-arrangement speelt de eerste geen rol en staat de vierde op grote afstand. Het tweede en 

derde beslissingsmoment maken deel uit van het LOB-arrangement. 

 

De activiteiten binnen het arrangement kunnen op verschillende wijzen worden geordend. Een daarvan is 

ordening in de tijd: welke activiteiten passen goed in welk leerjaar. Een tweede ordening is die naar oriëntatie 

van de activiteit: richt deze zich in de eerste plaats op de schoolvakken en profielkeuze (het tweede 

beslissingsmoment), op de opleidingskeuze (het derde beslissingsmoment) of op het werk- en beroepenveld 

(het terrein waar het uiteindelijk om gaat)? 

 

Hierna worden twee ordeningen weergegeven. In het eerste kader staan de activiteiten geordend in de tijd. In 

het tweede kader staan deze geordend naar oriëntatie. In de buitenste (groene) ring staan de activiteiten die 

vooral gericht zijn op kennismaken met het werk- en beroepenveld. In de (blauwe) ring daarbinnen staan de 

activiteiten die vooral gericht zijn op kennismaken met en oriëntatie op het opleidingsveld. De (paarse) ring 

daarbinnen bestaat uit activiteiten die in de eerste plaats zijn gericht op de profielkeuze. In het midden staan 

activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op reflectie op de loopbaancompetenties. 

 

Idealiter heeft elk van de activiteiten naast zijn hoofdoriëntatie ook verbinding met de ring(en) daarbuiten. 

 

Het arrangement hierna geeft samenvattende beschrijvingen van de verschillende activiteiten. Het 

arrangement is te downloaden vanaf de site van het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad, www.lob-vo.nl.  
 

 

  

http://www.lob-vo.nl/
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Leerjaar -> 
(havo/hbo) 1 2 3 4 5 T 1 2 

 
Portfolio 

aanmaken 
Dagje mee 

naar het werk 
Profielkeuze-

dag 
Bezoek 
Saxion 

Profielwerk-
stuk met 

LOB-
component 

Masterclass 
studiekeuze 

SLB-leerlijn SLB-leerlijn 

 Visionboard Visionboard 
Profielkeuze-

lessen 
Studie try-

outs 
Studie try-

outs 
Oriëntatie-

project 
  

   
Profieloriën-
tatiedagen 

Masterclass 
Mens(en)Werk 

Masterclass 
Mens(en)Werk 

   

    
Masterclass 
Business & 
economie 

Masterclass 
Business & 
economie 

   

   Open dag Open dag Open dag    

   
Beroepen-

voorlichting 
Beroepen-

voorlichting 
Beroepen-

voorlichting 
   

    
Meeloop-

dagen 
Meeloop-

dagen 
   

    
Proefstu-
deerdag 

Proefstu-
deerdag 

   

   
Oud-leer-

lingenavond 
Oud-leer-

lingenavond 
Oud-leer-

lingenavond 
   

    Visionboard Visionboard    

 
Ouderavond 
loopbaan-

competenties 

Ouderavond 
loopbaan-

competenties 
 

Ouderavond 
loopbaan-

competenties 

Eindgesprek 
mentor/ 
decaan 

   

     
Ouderavond 
loopbaan-

competenties 
   

     
Masterclass 
studiekeuze 

Masterclass 
studiekeuze 

  

     
Studeren met 

Succes 
 

Studeren met 
Succes 

Studeren met 
Succes 

     Intake HBO    
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    Beroepen 
Dagje mee 

naar het werk 
   

   
Studeren met 

Succes 
Opleidingen 

Bezoek 

Saxion 

Masterclass 

Mens(en)Werk 
  

    Vakken 
Profiel-

keuzedag 
 

Masterclass 

Business & 

Economie 

Beroepen-

voorlichting 

 

Havo-hbo-

contact over 

switch en 

uitval 

  
Portfolio 

aanmaken 
Visionboard 

Profiel-

keuzelessen 
Open dag  

Beroepen Opleidingen Vakken Intake HBO 

Ik en mijn 

loopbaan-

compe-

tenties 

Eindgesprek 

decaan 
Vakken Opleidingen Beroepen 

 
Oriëntatie-

project 
  SLB-leerlijn  IPOD 

PWS met 

LOB-

component 

 

 
Masterclass 

studiekeuze 
  Vakken   

Meeloop-

dagen 
 

   
Studie try-

outs 
Opleidingen 

Oud-

leerlingen-

avond 

Proefstu-

deerdagen 
  

    Beroepen     
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Ambities van de scholen 

 

X: activiteiten die door de scholen worden uitgevoerd 

A: activiteiten die behoren tot de ambities van de school – de betrokken Lobotdeelnemer zou deze activiteit 

graag in de school ingevoerd zien 
 

 

  Christelijk 

Lyceum 

De 

Heemgaard 

Het 

Assink 
Isendoorn Saxion 

O-01 Aanmaken van een portfolio A X X X X 

O-02 
Ouderavond over 

loopbaanbewustzijn 
 A X X X 

O-03 Visionboard onderbouw X A A X X 

O-04 Dagje mee naar het werk A X X X X 

O-05 Profielkeuzedag (extern) X X A X  

O-06 Profielkeuzelessen X X X X  

O-07 Interne Profieloriëntatiedagen X  X X  

O-08 Open dag X X X X X 

O-09 Beroepenvoorlichting X A X X X 

O-10 Oud-leerlingenavond A A A A X 

O-11 Visionboard bovenbouw X A A X  

O-12 Bezoek leerlingen aan Saxion X X X X X 

O-13 Masterclass Mens(en)Werk     X 

O-14 Masterclass Business&Economie    X  

O-15 Profielwerkstuk met LOB-component  X A A  

O-16 Meeloopdagen X X X X X 

O-17 Proefstudeerdag X X X X X 

O-18 Studie try outs X X X X X 

O-19 Masterclass studiekeuze  X   X 

O-20 Saxion Oriëntatieproject     X 

O-21 Studeren met Succes   X X X 

O-22 Eindgesprek decaan X X X X  

O-23 Intake HBO X   X X 

O-24 
Contact havo-hbo over uitval en 

switch 
A A A X X 

O-25 SLB-leerlijn     X 
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Aanmaken van een portfolio/autobiografie  (O-01) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Een portfolio is een digitaal systeem waarin de leerling zijn eigen LOB activiteiten bijhoudt en zijn reflecties 
in verzamelt. De leerling is eigenaar van zijn deel van dit systeem en kan rechten toekennen aan decaan, 
mentor, ouders of toekomstige  SLB-er voor de showcase. De leerling/student maakt het portfolio aan in de 
brugklas en neemt dit systeem zijn gehele (studie)loopbaan met zich mee. 
 
Leerlingen maken tijdens een mentoruur een digitaal portfolio aan waarop zij tijdens hun schoolcarrière van 
alles op LOB-gebied kunnen bijhouden. Dit portfolio (of autobiografie) kan teksten bevatten, verslagen, maar 
ook beeldmateriaal, filmpjes, e.d.  
 
Het portfolio is bedoeld om het reflecteren op LOB en de loopbaancompetenties te stimuleren en staat in het 
kader van het voorbereiden op het eindgesprek op de school en het startgesprek op een hbo-instelling. 
Inhoudelijk vult de leerling de pagina met LOB-activiteiten en (indien de school daar aandacht voor heeft) de 
beheersing van specifieke hbo-competenties. 
 
De leerling is eigenaar van het portfolio (de autobiografie) en  houdt zelf de pagina bij en kan t.z.t. de 
gewenste elementen eruit halen t.b.v. motivatiebrief, eindgesprek en studiestartgesprek. Vakdocenten, 
decaan, mentor dagen de leerling op gezette tijden uit om uit te leggen waarom iets is opgenomen in het 
portfolio.  

 

De activiteit moet de eerste keer gepaard gaan met een inhoudelijke vulling. Hiervoor kan de volgende Lob-

activiteit uit het arrangement gebruikt worden (O-02). Praktisch laat men dan het portfolio inrichten nadat 

deze activiteit is uitgevoerd. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht:  

Het portfolio, de autobiografie vormt de basis voor de reflectie en het toewerken naar het 

studiestartgesprek. Het portfolio wordt bij voorkeur zó ingericht dat het interessant voor de leerling is om 

informatie te verzamelen met het oog op het toekomstig startgesprek. Op drie momenten kan of moet de 

leerling gebruik maken van hetgeen verzameld is: bij de verantwoording van de profielkeuze, bij de 

voorbereiding van het eindgesprek met de decaan/mentor en bij het studiestartgesprek. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Het aanmaken van een portfolio levert op zich geen bijdrage aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. 

Het gebruik van het portfolio in een later stadium draagt daar wel aan bij. 
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Ouderavond over loopbaancompetenties, onderbouw  (O-02) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor ouders van leerlingen in de brugklas of tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
In deze workshop wordt ingegaan in op het studiekeuzeproces van het kind en de rol die de ouder daarin 
speelt. Aan bod komen de werking van het puberbrein, de keuzeproblematiek en verschillende cases. In een 
interactieve sessie leren ouders hoe ze de drijfveren van hun kinderen beter kunnen herkennen om zo het 
gesprek aan te kunnen gaan. Van belang is dat ouders eerst terugkijken naar hun eigen ervaringen en vandaar 
uit hun eigen verwachtingen herkennen en erkennen. 
Daarnaast worden er veel concrete tips gegeven. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Hoe zit het 
studiekeuzeproces in elkaar? Waarom is het maken van een studiekeuze zo ingewikkeld? Waar is aanvullende 
informatie te vinden en hoe ga je daarmee om (websites, keuze-testen)? Als leidraad bij deze workshop 
gebruiken we een model waarin het studie-keuzeproces in fasen wordt opgedeeld. We bespreken het 
herkennen van deze fasen en hoe je als ouder hierbij de meest gewenste houding kunt aannemen. 
Het is van belang om deze activiteit te herhalen en tenminste drie maal in de leerjaren havo 1-5 uit te 
voeren. Het onderwerp zelf kan wisselen, gekoppeld worden aan een van de andere leerlingactiviteiten (bijv. 
meeloopdag met ouders, profielkeuzedag) en kan ook een vorm krijgen waarin leerlingen ervaringen aan de 
ouders presenteren. 
Na de workshop heeft de ouder handvatten om zijn/haar kind zo goed mogelijk te begeleiden bij het maken 
van een studiekeuze en begrijpen dat hun eigen ervaringen en verwachtingen invloed kunnen hebben op die 
begeleiding. Ouders krijgen daartoe een reader mee met opdrachten die ze samen met hun kind kunnen 
maken, een overzicht van te gebruiken hulpmiddelen en achtergrond informatie t.a.v. de thema's die aan de 
orde zijn gekomen. 
Leerlingen zijn niet direct bij de workshop betrokken. Indien mogelijk worden zij daar wel bij betrokken. Wel 
worden zij later sowieso betrokken door samen met ouders bezig te zijn met de verstrekte opdrachten. Er kan 
ook gekozen worden om de bijeenkomst te splitsen, zodat ouders tussendoor opdrachten met hun kind moeten 
doen en dat kunnen bespreken, met een evaluatie in de volgende bijeenkomst. Gaat de ouder met een kind in 
een hoger leerjaar (4,5,6,)  aan de gang met opdrachten, dan kun je ervoor kiezen om ook de leerlingen later 
te vragen hoe ze e.e.a. ervaren hebben:  zowel inhoudelijk aangaande de opdrachten, maar ook wat betreft 
het voeren van een dialoog over dit thema met zijn/haar ouders. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 
 
Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
De activiteit is niet in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen, zodat geen reflectie- of verwerkingsopdracht 
is opgenomen. Voor het gesprek en nagesprek met de ouders zijn de volgende vragen bruikbaar: 

Hoe loopbaancompetent bent u, voelt u zich? Kunt u de loopbaancompetenties herkennen in het verhaal van 

uw zoon of dochter als hij/zij vertelt over zijn/haar studiekeuze(proces)? Welke inschatting heeft u over de 

ontwikkeling van loopbaancompetenties van uw zoon of dochter? Wat zou u naast deze avond en materialen 

verder nodig hebben/willen ontvangen van onze school bij het ondersteunen van uw zoon/dochter ten 

behoeve van de studiekeuze? Wat zou u willen/kunnen bijdragen aan de studiekeuze van onze leerlingen? 

(voorlichting over uw baan geven, dagje mee naar het werk etc.?) Kunt u aan uw kind terugvertellen hoe een 

studiekeuze (proces, fasen, competenties etc.) gemaakt wordt? 
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Visionboard onderbouw  (O-03) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen maken een “Visionboard” waarin ze laten zien wat ze zouden willen bereiken als ze 25 zijn. Ze 
geven hun dromen weer in foto’s, plaatjes, krantenkoppen of andere teksten. Op het visionboard verzamelen 
ze minimaal 25 items. Hoe ziet de omgeving er uit, wat doe ik voor werk, welke hobby’s heb ik, waar ben ik 
lid van of welke dingen vind ik belangrijk. Hoe is de droomtoekomst?  Ik ben.. Ik kan… ik zal… 
 
De leerling mag zich op creatieve manier uiten om een beeld te maken en te krijgen van zijn toekomst. 
Doordat de leerling het eindresultaat bespreekt met een medeleerling, zijn ouder en de mentor komt er 
reflectie en meer inzicht over zijn persoonlijkheid, waarden en motieven. De organisatie en de bespreking van 
het visionboard ligt bij de mentor. De teamleider verzorgt de inplanning in de jaaragenda. De decaan kan het 
visionboard gebruiken bij de gesprekken met de leerlingen over de profielkeuze. 
 
Deze activiteit kan twee maal worden uitgevoerd. In de onderbouw gaat het dan om vragen als “wie ben ik”, 
“wat kan ik”, “wat wil ik”, “waar wil ik naartoe”. In de bovenbouw om werkvelden, werksoorten, opleidingen 
en beroepen.  
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Door het zelf vormgeven van de visionboard zal de leerling keuzes moeten maken. Het traject wordt ingeleid 
met een introductie en vragenlijsten waar de leerlingen antwoord op moeten geven voor ze beginnen. De 
leerling bespreekt het visionboard na met een medeleerling, een ouder, de mentor en de decaan en neemt 
het uiteindelijk op in het portfolio. Uiteindelijk beschrijft de leerling een aanvulling op de volgende zin: 
“Het is mij door deze opdracht duidelijk geworden dat ………………..” 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De LOB-activiteit stimuleert het denken in termen van kwaliteiten- en motievenreflectie (wat denk je te 

kunnen en wat spreekt je aan), maar gaat in deze fase niet in op de vraag of de kwaliteiten en motieven ook 

daadwerkelijk passen bij de uitgekozen beroepen. Tegelijkertijd krijgt de leerling enig zicht op het werkveld 

(werkexploratie), echter zonder concrete ervaring. De beelden van dat werkveld kunnen dus in hoge mate 

gekleurd zijn door onrealistische voorstellingen. De activiteit is dus bedoeld om bij de leerling interesse te 

wekken voor de denkactiviteiten die onder de bedoelde loopbaancompetenties vallen en valt zodoende in de 

oriëntatiefase. 
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Dagje mee naar het werk  (O-04) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen vanaf de tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen gaan één dag mee naar het werk van een bekende volwassene. Zij bepalen zelf met wie zij een 
dag willen meelopen. Dit kan met een ouder zijn of met een andere bekende. Dit om te ervaren wat werken 
in de ruimste zin van het woord betekent. Na afloop maken zij een verslag van deze ervaring. De mentor 
bespreekt dit daarna klassikaal. Zij mogen desgewenst het verslag ook presenteren voor de klas en de mentor.  
Een ervaring buiten de school waarbij de leerling een beeld krijgt van werk en een werkomgeving. Indien de 
verslagen aan de klas gepresenteerd worden is er ook de mogelijkheid om te leren van de ervaringen van 
anderen. Naast de ervaring buiten de school gaat de leerling deze ervaring reflecteren op zichzelf en zijn 
toekomst. Dit geeft hem een breder beeld van zichzelf naast zijn schoolprestaties.  
Leerlingen regelen zelf met welke beroepsbeoefenaar ze meelopen. De vrije keuze houdt ook in dat het niet 
perse werk hoeft te zijn dat zij ambiëren, maar kan ook met de persoon te maken hebben of met een 
bedrijf/organisatie. 
Leerlingen maken een verslag m.b.v. bijvoorbeeld op A4, powerpoint of prezi. Daarvoor maken ze zelf een 
keuze. Als de leerlingen dit met de mentor besluiten, presenteren zij hun werkstuk voor de klasgenoten. 
Anders wordt door de mentor in ieder geval een gesprek in de klas na afloop van de ervaring gearrangeerd om 
ervaringen te delen. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Het reflecteren wordt gestimuleerd door het meelopen met een direct bekende, die hierover ook in gesprek 
met de leerling zal gaan en door het maken van een verslag volgens bepaalde richtlijnen. 
De leerling verzorgt een presentatie (ervaringsbetoog, waarin eigen mening ook meegenomen wordt) en 
bespreekt de activiteit met de mentor na. 
De leerling legt de ervaringen vast in een vorm naar keuze, bijvoorbeeld een fotocollage, powerpoint, prezi, 
A4tje. 
 

 

Loopbaancompetenties: 
De LOB-activiteit raakt vooral aan kwaliteiten- en motievenreflectie (welke kwaliteiten en eigenschappen heb 

passen bij een bepaald beroep). Tegelijkertijd krijgt de leerling enig zicht op het werkveld (werkexploratie). 
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Profielkeuzedag (extern)  (O-05) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen uit de derde klas krijgen tijdens de profielkeuzedagen voorlichting over de vakken die ze in de 
bovenbouw gaan kiezen. Daarnaast is er een leerlingenforum van examenleerlingen die vertellen over hun 
eigen profielkeuze en hoe dat is bevallen. Ten slotte worden studenten uitgenodigd vanuit verschillende 
richtingen in het hbo. Zij vertellen globaal over welke studies er zijn binnen de betreffende richting en over 
het studentenleven.  
De leerlingen krijgen zo de gelegenheid om over de grenzen van de derde klas heen kijken; wat is er allemaal 
te kiezen en te doen in de bovenbouw en vooral ook na de havo? Tevens krijgen de leerlingen krijgen een goed 
beeld van wat de vakken in de bovenbouw inhouden, een globaal beeld van welke studies er zijn en hoe het is 
om in de bovenbouw te zitten of om te studeren. 
De derdeklassers kiezen van welke vakken ze een voorlichting willen bijwonen. Vooraf wordt een rooster 
gemaakt. 
De decaan legt contact met de bovenbouw-docenten die de voorlichting verzorgen en zorgt voor de indeling 
van de docenten. De decaan legt tevens contact met de examenleerlingen die in het forum zitting nemen, 
verzorgt het contact met het hbo en vraagt van verschillende studierichtingen afgevaardigden. Tenslotte 
begeleidt de decaan de gang van zaken op de profielkeuzedagen zelf. 
Studenten vertellen over hun opleiding en hun studiekeuzeproces en krijgen de gelegenheid te netwerken met 
andere studenten en (evt.) oude school. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Elke leerling maakt een mindmap en bespreekt deze in duo's. Aanwijzingen door de mentor dat het gesprek 
gaat over kwaliteiten en motieven (in leerlingwoorden). Samen formuleren mentor en leerling conclusies en 
vervolgstappen. De mindmap met conclusies komt in het portfolio. Het hbo draagt bij aan mogelijke 
voorzetting van contact met (eventueel) betrokken hbo studenten (netwerken). Zij bijlage voor een 
werkblad. 

Voor de hand ligt dat in de mindmap het volgende zichtbaar wordt: Welke kwaliteiten, talenten, 

vaardigheden, eigenschappen horen bij  de verschillende profielen? Vind jij dat jijzelf over bovenstaande 

zaken beschikt en/of wil je deze kwaliteiten ontwikkelen? Welk profiel past het best bij jouw interesse? 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven (kwaliteiten- en motievenreflectie) met 

het concrete doel van de profielkeuze (werkexploratie) voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat 

deze activiteit voor de meeste leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de 

loopbaanfasering. 
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Profielkeuzelessen  (O-06) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De profielkeuzelessen worden voorafgegaan door een informatieavond voor de ouders van de leerlingen. 
Tussen de herfstvakantie en kerstvakantie verzorgt de decaan bovenbouw vijf à zes klassikale lessen die de 
leerlingen voorbereiden op een profielkeuze. Na afloop wordt een voorlopige keuze gemaakt voor een van de 
havoprofielen. Op basis van het portfolio van deze lessen en de prognoses van de docenten wordt door de 
decaan een individueel gesprek met iedere leerling gevoerd om eventuele twijfel weg te nemen en samen te 
kijken of de keuze haalbaar is. In april volgt dan de definitieve keuze door de leerling. 
Het is van belang om ervoor te zorgen dat de leerling vanuit verschillende perspectieven (menstype, 
keuzestijl, kwaliteiten, motieven, wereld van arbeid, wereld van vervolgonderwijs, vakken) kan kijken om een 
gefundeerde keuze op basis van verstand en gevoel te maken. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
Leerlingen maken opdrachten en testen via www.dedecaan.net. Zij leren meerdere manieren om de keuze te 
benaderen, op zichzelf te reflecteren en om met elkaar en thuis te overleggen. Leerlingen doen actief mee 
aan de lessen en hierdoor ontstaat een cv op dedecaan.net dat gedurende de bovenbouw met hen meereist. 
De praktische lessen worden afgerond met een individueel gesprek tussen leerling en decaan. 

Laat de leerlingen een verbinding leggen met ervaringen bij de LOB(-achtige) activiteiten in jaar 1 en 2 (kan 

ook in het kader van lessen zijn geweest, bv een excursie, of een project). 

In het portfolio doen ze verslag van het gesprek met de decaan: leukste vak (motievenreflectie), 

makkelijkste vak (kwaliteiten), mogelijke koppeling met beroepen en hoe verder. 

Voor de hand ligt dat in de mindmap het volgende zichtbaar wordt: Welke kwaliteiten, talenten, 

vaardigheden, eigenschappen horen bij  de verschillende profielen? Vind jij dat jijzelf over bovenstaande 

zaken beschikt en/of wil je deze kwaliteiten ontwikkelen? Welk profiel past het best bij jouw interesse? 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven (kwaliteiten- en motievenreflectie) met 

het concrete doel van de profielkeuze (werkexploratie) voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat 

deze activiteit voor de meeste leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de 

loopbaanfasering. 

 

 
 
  

http://www.dedecaan.net/
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Interne Profieloriëntatiedagen  (O-07) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen uit de derde klas krijgen tijdens de profielkeuzedagen voorlichting over de vakken die ze in de 
bovenbouw gaan kiezen. Daarnaast is er een leerlingenforum van examenleerlingen die vertellen over hun 
eigen profielkeuze en hoe dat is bevallen. Ten slotte worden studenten uitgenodigd vanuit verschillende 
richtingen in het hbo. Zij vertellen globaal over welke studies er zijn binnen de betreffende richting en over 
het studentenleven. Leerlingen krijgen zo de gelegenheid om te onderzoeken of de verwachtingen over het 
vak kloppen en ervaren hoe het is om met dit vak bezig te zijn. Tevens kijken de leerlingen verder vooruit dan 
de vierde en vijfde klas en ontwikkelen zodoende verder het besef dat wat zij nu kiezen, van invloed is op wat 
zij later willen en kunnen doen. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
De praktische lessen en het forum zorgen voor een werkelijke ervaring. De leerlingen kunnen vragen stellen 
aan de bovenbouwdocent en aan studenten. Ze overleggen de ervaring met omgeving (ouder, klasgenoot, 
mentor, docent) en in het gesprek met de decaan. 
Afhankelijk van eerdere (andere) voorbereidingen op de profielkeuze kan de verwerkingsopdracht worden 
opgezet. Een meer eenvoudige verwerkingsopdracht is aan het eind als bijlage opgenomen. Een 
verwerkingsopdracht die een zwaarder beroep doet op de reflectieve vaardigheden staat hierna. 
Leerlingen formuleren per vak plussen en minnen en maken hiervan een mindmap, plaatsen deze in het 

portfolio en nemen deze mee naar het gesprek met decaan of mentor. Voor de hand ligt dat in de mindmap 

het volgende zichtbaar wordt: Welke kwaliteiten, talenten, vaardigheden, eigenschappen horen bij  de 

verschillende profielen? Vind jij dat jijzelf over bovenstaande zaken beschikt en/of wil je deze kwaliteiten 

ontwikkelen? Welk profiel past het best bij jouw interesse? 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven (kwaliteiten- en motievenreflectie) met 

het concrete doel van de profielkeuze (werkexploratie) voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat 

deze activiteit voor de meeste leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de 

loopbaanfasering. 
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Open dag   (O-08) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en/of vijfde klas havo, eventueel derde klas. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in 4 en 5 havo krijgen verlof om open dagen te bezoeken. In het LOB-programma zijn per leerjaar 
minimaal twee voorlichtingsactiviteiten naar eigen keuze opgenomen waarbij ervaringen worden opgedaan. 
Logisch is om te starten met het bezoeken van open dagen om zich te oriënteren op de wereld van het hoger 
onderwijs. De leerling kiest zelf de ervaring en maakt hiervoor een planning, een vragenlijst en na afloop een 
verslag. De mentor leest en beoordeelt de verslagen en tijdens de LOB-gesprekken reflecteert hij met de 
leerling op deze ervaringen/aanpak/verslagen. Een wens is dat er lezingen gegeven worden over de vraag 
“wat is studeren in het HBO” en dergelijke thema’s. 
 
De leerlingen zullen een plan van aanpak moeten maken, zich eventueel van te voren inschrijven bij het HO 
en ze moeten indien nodig verlof aanvragen op de VO-school. Ter plekke zijn de leerlingen vooral bezig met 
waarnemen en vragen stellen, om zo een juist beeld te krijgen dat hen inzicht geeft in de te maken keuze. Na 
afloop maken ze een reflectieverslag. Hiervoor is een mogelijk format aangereikt. 
Studenten zijn vaak op open dagen veelvuldig aanwezig om uit eigen hand ervaringen te vertellen, meestal 
samen met een of meer docenten. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
De zelfgekozen voorlichting op locatie zorgt voor een werkelijke ervaring. De leerlingen kunnen zelf vorm 
geven aan hun oriëntatie en kunnen daarmee nadenken over nieuwe hulpvragen om tot een besluit te komen. 
Door in verslag of gesprek met mentor te reflecteren leren ze inzien wat voor hen kritische factoren zijn om 
een studie wel of niet te kiezen. Ze bespreken de ervaring met omgeving (ouder, klasgenoot, mentor, 
docent) en met de decaan. 
In zijn portfolio legt de leerling antwoorden vast op de volgende vragen. Antwoorden kunnen deels bestaan 
uit beeldmateriaal. 
Beschrijf eens wat je hebt gedaan, gezien of gehoord tijdens de Open Dag? 
Wat vind je van deze informatie die je hebt gekregen? 
Welke antwoorden heb je gekregen op je vragen? Wat heeft het bezoek je opgeleverd? 
Wat is nu je volgende stap in je zoektocht naar de juiste opleiding/vervolgkeuze?  

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie en loopbaansturing. 
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Beroepenvoorlichting  (O-09) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo, eventueel ook voor derde en/of vijfde 
klas havo. 

 

 

De activiteit 
 

 
De school heeft (in november) een middag tijdens schooltijd op het programma waar externen hun beroep 
komen toelichten voor in ieder geval alle leerlingen uit 4havo (verplicht) en enkele leerlingen uit 3havo en 
5havo (vrijblijvend). De leerlingen mogen van te voren drie voorlichters uitzoeken waarbij ze willen 
inschrijven op een intekenlijst. Na afloop maken ze een verslag voor hun LOB-dossier/portfolio. 
De decanen regelen met hun netwerk en medewerking van ouders een brede groep voorlichters die naar 
school komen om over het beroep voor te lichten. De mentoren laten de leerlingen keuzes maken en 
intekenen, en bespreken de voorlichting voor. Welke zaken wil je weten, welke inhoudelijke vragen kun je 
stellen? 
Alle docenten zijn gastheer of –vrouw bij de voorlichting en zijn aanwezig bij de voorlichting van de aan hun 
toegewezen voorlichter.  
Leerlingen kiezen zelf drie voorlichtingen waar ze bij aanwezig willen zijn. Zij zijn actief aanwezig bij de 
voorlichting en maken na afloop een verslag. Desgewenst kunnen de leerlingen nog een meeloopdag regelen 
met de voorlichter. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  

De leerling maakt een verslag waarin hij de volgende zaken verwerkt. Hoe heb jij je voorbereid? Had je zin 

de beroepenavond? Welke beroepen heb je gezien? Waren dit ook de beroepen waar jij je voor had 

ingeschreven? Welk beeld had je op voorhand van dit beroep? Is dit beeld uitgekomen? Waardoor wel/niet? 

Heb je zicht op de bijbehorende opleidingen die bij de beroepen die je gezien hebt horen? Welke kwaliteiten 

heb jij nodig om dit beroep uit te oefenen? Welke drijfveer had die persoon om zijn beroep te doen? Beschik 

jij over deze drijfveer/wil je die ontwikkelen? Herken jij jezelf in de motieven van de beroepsbeoefenaar? 

Wat zijn de belangrijkste taken van de beroepsbeoefenaars? Spreken deze taken jou aan? 

 

Een meer open opdracht is de volgende: 

Leerlingen maken een schoolkrant waarin leerlingen in tweetallen de hen meest aansprekende beroepen 

verwerken in een interview, advertentie, profiel, ‘mijn toekomst’ etc. Elke leerling verwerkt zijn aandeel in 

het portfolio en geeft aan wat hij hierna gaat doen. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op werkexploratie met reflectie op de eigen kwaliteiten en motieven op het 

tweede plan. De aard van de vragen en de gesprekken leent zich tevens om de competentie loopbaansturing 

te verkennen. Wat heeft iemand nodig om te bereiken wat hij is geworden? Wat is de volgende stap? 
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Oud-leerlingenavond  (O-10) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo en voor eerste- en tweedejaars 
studenten. De activiteit kan ook voor leerlingen in de derde klas havo worden ingezet, bijvoorbeeld in 

combinatie met leerlingen uit hogere leerjaren. 

 

 

De activiteit 
 

 
Oud-leerlingen (1e of 2e jaars) komen terug naar hun oude school om met de leerlingen te spreken over hun 
opleiding, over studeren in het algemeen en hun eigen studiekeuzeproces. De leerlingen mogen een aantal 
opleidingen uitkiezen en door middel van speeddaten (of eventueel ook een blinddate) gaan de leerlingen 
langs de studenten. Na afloop is er voor de oud-leerlingen een gezellig samenzijn, een soort reünietje. 
De leerlingen kunnen toetsen of hun beeld van de opleiding klopt met wat de studenten hen vertellen. De 
studenten houden binding met hun oude school en kunnen als een soort buddy’s fungeren. 
 
Praktisch zou deze avond goed kunnen samenvallen met bijvoorbeeld een kennismakingsavond met ouders en 
mentoren.  
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
De leerling beschrijft zijn TOP-ervaring (beargumenteerd) van de avond en een TIP voor zichzelf voor een 

volgende stap. De leerling levert deze in bij de mentor en/of de decaan. De leerling bespreekt de ervaring in 

ieder geval met een van deze functionarissen. In latere gesprekken met de decaan kan het verslag opnieuw 

aan de orde komen.  

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit raakt aan werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie en door de reflectieopdracht ook aan  

kwaliteitenreflectie en motievenreflectie. De activiteit kan wat betreft de loopbaancompetenties uitgebreid 

worden met netwerken, namelijk door de contacten met de hbo-studenten vast te houden en met de 

competentie loopbaansturing, gezien de tip die de leerlingen aan zichzelf geven. 
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Visionboard bovenbouw  (O-11) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen maken een “Visionboard” waarin ze laten zien wat ze zouden willen bereiken als ze 25 zijn. Ze 
geven hun dromen weer in foto’s, plaatjes, krantenkoppen of andere teksten. Op het visionboard verzamelen 
ze minimaal 25 items. Hoe ziet de omgeving er uit, wat doe ik voor werk, welke hobby’s heb ik, waar ben ik 
lid van of welke dingen vind ik belangrijk. Hoe is de droomtoekomst?  Ik ben.. Ik kan… ik zal… 
 
De leerling mag zich op creatieve manier uiten om een beeld te maken en te krijgen van zijn toekomst. 
Doordat de leerling het eindresultaat bespreekt met een medeleerling, zijn ouder en de mentor komt er 
reflectie en meer inzicht over zijn persoonlijkheid, waarden en motieven. De organisatie en de bespreking van 
het visionboard ligt bij de mentor. De teamleider verzorgt de inplanning in de jaaragenda. De decaan kan het 
visionboard gebruiken bij de gesprekken met de leerlingen over de toekomstige studiekeuze. 
 
Deze activiteit kan twee maal worden uitgevoerd. In de onderbouw gaat het dan om vragen als “wie ben ik”, 
“wat kan ik”, “wat wil ik”, “waar wil ik naartoe” leidend tot profielkeuze. In de bovenbouw om werkvelden, 
werksoorten, opleidingen en beroepen.  
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Door het zelf vormgeven van de visionboard zal de leerling keuzes moeten maken. Het traject wordt ingeleid 
met een introductie en vragenlijsten waar de leerlingen antwoord op moeten geven voor ze beginnen. De 
leerling bespreekt het visionboard na met een medeleerling, een ouder, de mentor en de decaan en neemt 
het uiteindelijk op in het portfolio. In het geval de leerling ook een Visionboard in de onderbouw maakte, is 
daarop terugkijken onderdeel van de opdracht. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op werkexploratie met reflectie op de eigen kwaliteiten en motieven. De 

gesprekken kunnen leiden tot loopbaansturing:  Wat is mijn volgende stap? 
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Bezoek aan Saxion: Studeren in het hbo  (O-12) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Doel van het bezoek aan de Hogeschool Saxion is kennismaken en inzicht krijgen in vervolgopleidingen die 
gerelateerd zijn aan het gekozen profiel. Tijdens dit bezoek krijgen de leerlingen voorlichting over studeren 
in het HBO en gaan praktisch aan de slag in de vorm van het volgen van enkele workshops. 

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zich voorbereiden, intekenen op een of meer workshops, opdrachten 

op locatie uitvoeren en een evaluatie uitvoeren. 
Studenten geven de leerlingen een realistisch beeld van de mogelijkheden die worden geboden, informeren, 
presenteren en evalueren. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
Mondeling ter plaatse en schriftelijk. Achteraf geven de leerlingen aan welke informatie het belangrijkst was 
of het meeste inzicht gaf. Ook formuleren zij vragen die zij achteraf nog hadden willen stellen en hoe ze de 
antwoorden gaan vinden. Het geheel wordt opgenomen in het portfolio.  
 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie en zo mogelijk op loopbaansturing. De activiteit is, afhankelijk van 

het uitvoeringstijdstip een oriënterende of een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie. 

 

 
 
  



LOB-arrangement Oost, pagina 21 
 

 

Masterclass Mens(en)Werk (O-13) 
 

 
Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 
 
Om leerlingen die ‘iets met mensen’ willen te helpen met kiezen heeft Saxion samen met vo-docenten de 
masterclass ‘Mens(en)Werk’ ontworpen. Tijdens deze masterclass laten Saxion opleidingen de docent en de 
leerlingen zien en ervaren wát je allemaal ‘met mensen’ kunt doen. Naast het leerlingengedeelte bestaat de 
masterclass uit een mentorengedeelte. In twee trainingen krijgen de vo-docenten handvatten om de 
ervaringen van de masterclass toe te passen in hun rol als mentor. Hiertoe zet de participerende vo-school 
professionaliseringsuren van de docent in. Per school kunnen maximaal 16 leerlingen en 2 docenten 
deelnemen. 
 
De masterclass bestaat uit een bijeenkomst op de eigen school in januari, vier bijeenkomsten in de periode 
februari-maart bij Saxion en een afsluitende opdracht op de eigen school. De Saxion bijeenkomsten zijn 
afwisselend in Deventer en Enschede bij vier academies met ‘mensgerichte’ opleidingen. De eigen school 
zorgt ervoor dat de leerling deze middagen vrij geroosterd zijn, zodat zij aan de masterclass mee kunnen 
doen. De leerlingen hebben gesolliciteerd bij hun mentor om mee te mogen doen. De opdrachten maken de 
leerlingen op school en op Saxion. Daarnaast is het belangrijk om thuis over de opdrachten door te praten, zo 
mogelijk met familie of kennissen die ook ‘iets met mensen’ doen. 
In een hoorcollege (luisteren) krijg de leerling informatie over de professionals die bij de fictieve familie 
Meten ‘over de vloer’ komen. In een werkcollege (oefenen) gaat de leerling de geleerde theorie uitproberen. 
In het praktijkdeel (doen) helpt de leerling zelf de denkbeeldige familieleden bij het oplossen van de 
verschillende problemen. Studenten spelen een belangrijke rol bij de uitvoering. 
De Mens(en)Werk mentor begeleidt de leerling tijdens de gehele masterclass, stimuleert de leerling tot 
actieve participatie en het thuis bespreken van het geleerde. Tijdens de leerling bijeenkomsten bij Saxion 
participeert de docent zo veel mogelijk en krijgt al doende zelf ook inzicht in de verschillen tussen de 
beroepen. De leerling sluit de masterclass af met een verwerkingsopdracht, vastgelegd in een LOB-plan. 
 
 
Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 
 
Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
De leerling vult zowel aan het begin en als aan het eind van de Saxionbijeenkomsten een keuzethermometer 
in. Vervolgens voert de leerling op de eigen school een afsluitende opdracht uit met als doel het onder 
woorden brengen van de ervaringen. Dit kan bijvoorbeeld een praatje zijn voor havo-3 in het kader van de 
profielkeuze of een bijdrage aan een ouderavond. Daarnaast maakt de leerling samen met de eigen mentor 
op grond van de ervaringen en de uitkomsten van de keuze thermometer een vervolgplan (LOB-plan): wat ga 
ik in klas 5 ondernemen om een knoop te kunnen doorhakken (bv meeloopdag op opleiding of 
beroepsbeoefenaar). 
 
 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie (sector). De verwerkingsopdracht richt zich daarnaast op 
motieven- en kwaliteitenreflectie. De activiteit is voor de leerling een oriënterende, verkennende of verdiepende 
activiteit en moet sturing geven aan het kiezen van vervolgactiviteiten in het kader van LOB (loopbaansturing). Ook 
netwerken behoort tot de mogelijkheden. 
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Masterclass Business&Economie  (O-14) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde (eventueel vierde) klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Maximaal twaalf leerlingen, met het vak economie of M&O, per school (totale capaciteit Saxion 120 
leerlingen), geselecteerd door de vo-economiedocent, nemen deel aan de materclass van september tot 
februari, ca. twee uur per week, werkend aan twee opdrachten waarin de overeenkomsten en verschillen van 
de economische beroepen en opleidingen ervaren worden. De vo-economiedocent begeleidt de leerlingen op 
de vo-school en is zo mogelijk ook aanwezig op het hbo. De opdrachten monden voor de leerlingen uit in het 
profielwerkstuk (of in een LOB-opdracht). De presentaties en jurering vinden plaats op Saxion. De activiteit is 
onderdeel van het curriculum van de vo-school. 
Leerlingen gaan actief aan de slag; het onderwijs is een krachtige leeromgeving, praktijkgestuurd. Er zijn 
diverse samenwerkingsopdrachten. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Leerlingen werken aan een reële opdracht van een bedrijf en kiezen een taak die bij hun interesse aansluit. 

Het resultaat is tevens het profielwerkstuk, dat gepresenteerd wordt aan het bedrijf.  

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit is in de eerste plaats werkexploratie (sector/opleiding). Door verschillende kanten van de sector 

business en economie te ervaren bestaat de mogelijkheid tot motieven- en kwaliteitenreflectie. De langdurige 

contacten met hbo-docenten en het bedrijf geeft een mogelijkheid tot netwerken. 
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Profielwerkstuk met LOB-component  (O-15) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Deze activiteit is ervoor bedoeld om leerlingen de kans te bieden het profielwerkstuk (PWS) te gebruiken om 

zich te oriënteren op hun vervolgstudie of de sector waarin ze denken werkzaam te willen zijn. Het PWS 

onderzoek richt zich op de mogelijke (verwante) studierichtingen. Het onderzoek behelst een volledige 

oriëntatie op de studierichting, verwante opleidingen, mogelijk Studie try-outs. Leerlingen volgen colleges, 

hebben contact met HBO-studenten en waar mogelijk docenten. Een deel van het onderzoek richt zich ook op 

“het werk” na de studie, kansen bij bedrijven, vervolg studies, stages, trainees, etc. Doel is een volwaardig 

toekomst beeld te krijgen van de HBO-opleidingskeuze, het vervolg en werk. 
Bij de oriëntatie kunnen bedrijven of contactpersonen worden geconsulteerd. Zelfs een korte PWS-stage bij 
het HBO of bedrijf zou onderdeel kunnen uitmaken van het PWS. 
 
Bovenstaande aanpak van het PWS is sterk LOB-gericht. Scholen die kiezen voor een vakinhoudelijke 
benadering van het PWS kunnen daaraan een LOB-component toevoegen. Het profielwerkstuk wordt 
inhoudelijk en procesmatig beoordeeld; de leerling krijgt vervolgens een LOB-opdracht waar het PWS aan ten 
grondslag ligt. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Voor leerlingen die het profielwerkstuk een inhoudelijke invulling hebben gegeven zonder een directe relatie 

met het opleidings- en werkveld kan de volgende verwerkingsopdracht t.b.v. het portfolio (en het latere 

startgesprek) bruikbaar zijn. Schrijf een verantwoording van je profielwerkstuk voor de hbo-opleiding die je 

wilt volgen. Neem daarin het volgende op: tien regels over de inhoud van het profielwerkstuk; tien regels 

waarom de keuze van het onderwerp wel of juist niet past bij je vervolgopleiding en/of het werkveld; tien 

regels waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit vraagt aan de leerling vooral om te reflecteren op de relatie inhoud – opleiding – werk en draagt 

daarmee met name bij aan motievenreflectie. 
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Meeloopdagen  (O-16) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Een aanstaande student kan zich op een meeloopdag oriënteren en verdiepen (ervaren) op de opleiding van 
zijn keuze. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht: 

Vooraf beschrijft de leerling antwoorden op de volgende vragen: 

Waarom wil je naar de meeloopdag van deze opleiding? 

Waarom heb je gekozen voor deze hogeschool voor een meeloopdag? 

Wat zijn je verwachtingen van deze opleiding? Denk bijvoorbeeld aan de studie zelf, de lessen, het 

beroepsperspectief, je medestudenten, de werkvormen, enz.). 

 

Achteraf beschrijft de leerling antwoorden op de volgende vragen: 

Hoe zag het programma van de dag eruit?  

Wat vond je van de leerstof (leuk of niet, makkelijk of moeilijk)?  

Hoe vond je de hogeschool? Zie je jezelf hier studeren? Waarom wel/niet?  

In hoeverre zijn je verwachtingen uitgekomen?  

Zou je deze studie willen doen of niet? Waarom wel of niet?  

  
 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 
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Proefstudeerdag  (O-17) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en/of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Een aanstaande student kan zich op een proefstudeerdag oriënteren en verdiepen (ervaren) op de opleiding 
van zijn keuze. 
Deze proefstudeerdagen worden speciaal georganiseerd voor aanstaande studenten, het zijn verkleinde 
versies van de studie-try-outs in de regio. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
De leerling maakt in het Lob-programma een mindmap van de activiteit en geeft daarin aan wat deze 

ervaring heeft gedaan met het keuzeproces en waardoor dat komt. In de mindmap geeft de leerling de 

belangrijkste bevindingen met steekwoorden aan en legt deze via lijnen de verbinding tussen de 

steekwoorden. De mindmap wordt opgenomen in het portfolio. 

  

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 
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Studie try-outs  (O-18) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en/of vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Een aanstaande student kan zich door middel van een Studie Try-Out verdiepen (ervaren) op een opleiding, of 
op aanpalende opleidingen van zijn keuze. In de regio is deze activiteit opgezet door Linx en studie try-outs 
zijn er bij Saxion, Edith Stein en ArtEZ. 
Deze studie try-outs beslaan meerdere middagen waar leerlingen werken aan opdrachten, met eventueel 
huiswerk, om er achter te komen of ze deze studie echt willen en ze kunnen enkele studies met grote overlap 
met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld “Jouw rol in de financiële wereld”. Na afloop ontvangen ze een 
certificaat, als zij aan alles hebben meegedaan. 
Leerlingen hebben eerder meestal al een open dag van de opleiding(en) bezocht. Zij melden zich aan via 
website voor half oktober. Data en programma staan vast voor periode eind oktober tot en met half 
december. 
Leerlingen maken vooraf een lijstje met vragen waar ze antwoord op willen krijgen. 
Studenten werken met HBO-docenten mee aan de Studie try-outs, zij “laten hun gezicht zien”, beantwoorden 
vragen. 

  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
De leerling maakt een mindmap, bespreekt deze met de mentor, studiebegeleider of decaan en levert deze in 

bij de decaan of mentor. De mindmap wordt tevens opgenomen in het portfolio. In de mindmap toont de 

leerling in ieder geval wat de ervaring heeft gedaan met de (voorlopige) keuze en waaraan dat effect te 

danken is. In de mindmap geeft de leerling de belangrijkste bevindingen met steekwoorden aan en legt deze 

via lijnen de verbinding tussen de steekwoorden. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 
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Masterclass studiekeuze  (O-19) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in een tussenperiode tussen vijf havo en het eerste hbo-jaar. 
 

 

De activiteit 
 

 
De Masterclass Studiekeuze is een kortdurend studiekeuze programma gericht op het maken van een 
(hernieuwde) studiekeuze. In een korte periode van een aantal weken volgen de deelnemers twee 
bijeenkomsten en maken aanvullend daaraan opdrachten. 
In dit programma komen alle fasen en activiteiten van de loopbaancompetenties in het kort aan de orde. 
Iedereen kiest binnen dezelfde structuur zijn eigen weg om het studiekeuzeproces inhoud en vorm te geven. 
Voorafgaand is er een intake en ontvangen de deelnemers vooropdrachten. Tijdens het minitraject ontvangen 
de deelnemers digitale coaching en het proces wordt afgesloten met een individueel coachingsgesprek. 
De deelnemers zijn jongeren tijdens of na mbo 4, havo 5 of vwo 6, of studenten die zich opnieuw willen 
oriënteren na het starten van een (of meerdere) opleidingen in het HO. 
Uitgangspunten zijn: 
- aansluiting bij de belevingswereld van de deelnemer; 
- de verantwoordelijkheid t.a.v. keuzes maken ligt bij de deelnemer; 
- kiezen is een levenslang proces; 
- kiezen op basis van praktijkervaring. 
 
De loopbaancompetenties liggen als basis onder het programma en aanpak van de begeleiding. 
 
Dit programma kan gevolgd worden in een tussenjaar of als aanvulling op LOB tijdens de VO-jaren of op SLB 
tijdens de HBO-jaren voor studiestakers. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Reflecteren is een rode draad in het korte programma, elke activiteit kent een reflectiemoment en er is 
aandacht voor reflectie tijdens de coaching en er is een klein aantal specifieke opdrachten.  
 

 
Loopbaancompetenties: 

Alle loopbaancompetenties worden aangesproken. 
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Saxion Oriëntatieproject (O-20) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in een tussenperiode tussen vijf havo en het eerste hbo-jaar. 
 

 

De activiteit 
 

 
Het Saxion Oriëntatieproject is gericht op het maken van een (hernieuwde) studiekeuze. In vier maanden 
doorlopen de deelnemers tijdens een parttime programma alle fasen en activiteiten van de 
loopbaancompetenties. Ze ondersteunen elkaar bij dit proces waarbij iedereen binnen een zelfde structuur 
zijn eigen weg kiest en keuzes maakt om dat proces inhoud en vorm te geven. Naast de groepsbijeenkomsten, 
worden de deelnemers ook individueel gecoacht. 
De deelnemers zijn jongeren die bewust kiezen voor een tussenjaar na mbo 4, havo 5 of vwo 6, of die zich 
opnieuw willen oriënteren na het starten van een (of meerdere) opleidingen in het HO, variërend van 
eerstejaars tot en met vierdejaars (of met afgeronde bachelor). 
Uitgangspunten zijn: 
- aansluiting bij de belevingswereld van de deelnemer; 
- de verantwoordelijkheid t.a.v. keuzes maken ligt bij de deelnemer; 
- kiezen is een levenslang proces; 
- kiezen op basis van praktijkervaring. 
 
De loopbaancompetenties liggen als basis onder het programma en aanpak van de begeleiding. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
Reflecteren is een rode draad in het gehele programma, elke activiteit kent een reflectiemoment en er is 

een doorlopende reflectielijn met specifieke reflectieopdrachten. 

  

 

Loopbaancompetenties: 
Ontwikkelen van alle loopbaancompetenties vormt onderdeel van deze activiteit. 
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Studeren met Succes (SMS) module  (O-21) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in havo 5 en studenten hbo in leerjaar 1 of 2. 
 

 

De activiteit 
 

 
De module Studeren met succes (SMS) komt voort uit ervaringen van een teamleider binnen Saxion. De 
methode wordt toegepast bij studenten in het HBO die hieraan behoefte hebben. Aangezien studenten 
aangaven hier veel baat bij te hebben, en hier zelfs eerder iets aan zouden hebben gehad, is er een proefpilot 
gestart met examenleerlingen uit 5 havo en 6 vwo, op vrijwillige basis. 
In 8 wekelijkse sessies van 100 minuten werkt een kleine groep leerlingen (maximaal 12) onder begeleiding 
van een coach aan gedrag en gewoonten die wel of geen succes veroorzaken bij het studeren. Dit gebeurt via 
gastlessen (bijvoorbeeld over kernkwadranten, cirkel van invloed, planningsvaardigheden, feedback geven en 
ontvangen) en het boek van Sean Covey, ‘Zeven eigenschappen die jou succesvol maken’. Leerlingen krijgen 
meer zicht op gedrag en hun gewoonten en leren hier ook keuzes in maken. De module is niet specifiek voor 
slechter presterende leerlingen maar wel voor leerlingen die er meer uit willen halen om later met succes aan 
een studie te beginnen. 
Doelstellingen van de module zijn het ontwikkelen van meer eigen verantwoordelijkheid op de 
studieresultaten, meer zelfsturing en een beter zelfbeeld bij het maken van loopbaankeuzes. 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht:  

De leerlingen maken aan het eind een persoonlijke statement en presenteren die aan de rest van de groep. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit is vooral gericht op het versterken van inzicht in kwaliteiten en motieven. 
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Eindgesprek decaan/mentor VO-school  (O-22) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerling voert een eindgesprek over LOB en de ontwikkeling van de eigen loopbaancompetenties met de 
decaan of mentor. Het gesprek wordt door de leerling voorbereid aan de hand van een leidraad (bijvoorbeeld 
opdrachten in dedecaan.net) en met behulp van het portfolio/de autobiografie. De motivatiebrief t.b.v. de 
hogeschool en de voorbereiding op de startmeter vormen een onderdeel van het eindgesprek. 
Aan de orde komen ook de cognitieve vaardigheden en eventueel tekort daaraan (startmeter). 

De decaan of mentor moet op de hoogte zijn van de inhoud van een startgesprek dat plaats vindt op een 

hogeschool. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht: 
Het eindgesprek is in feite de reflectie op al hetgeen eerder is ondernomen in het kader van LOB en 

vastgelegd in of opgenomen in het portfolio/de autobiografie. De leerling voert voorafgaande aan het 

gesprek een bushalteopdracht uit: waar sta je op dit moment; waar wil je naar toe; wat zijn de twee 

eerstvolgende stappen die je moet gaan nemen? 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het eindgesprek met decaan of mentor betrekt alle loopbaancompetenties bij het gesprek. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven wordt de keuze van de opleiding besproken en komen de vragen aan de orde hoe de 

leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe is het eindgesprek het 

moment waarop de gesprekspartner het commitment van de leerling kan vaststellen. 
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Intake Saxion Hogeschool  (O-23) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor startende (eerstejaars) studenten in hbo-leerjaar 1. 
 

 

De activiteit 
 

 

Elke aankomende student wordt na aanmelding in Studielink uitgenodigd voor de Intake voor de opleiding van 

zijn of haar keuze. Er zijn verschillende vormen van een Intake, maar het doel is steeds dat de leerling inzicht 

geeft in zijn of haar studiekeuzekwaliteiten en -motieven om samen vast te stellen of de wederzijdse 

verwachtingen kloppen. Dat kan door het invullen van een digitale vragenlijst, door het schrijven van een 

motivatiebrief, etc. De intake eindigt met een studiekeuzeadviesgesprek met een studieloopbaanbegeleider. 

Het idee is dat de student, indien nodig, de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt die ervoor moeten 

zorgen dat hij een soepele start van de opleiding zal kunnen maken.  

 

De leerling/student bereidt zich zo mogelijk op de intake voor door het schrijven van een motivatiebrief en 

het beschikbaar maken (t.b.v. het gesprek) van onderdelen van het portfolio uit het voortgezet onderwijs. 

Indien gewenst en mogelijk kan de vo-school de leerling voorbereiden op het schrijven van een motivatiebrief 

en door het voeren van een eindgesprek met de leerling. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Opstellen van een verantwoording mede op basis van het aangelegde portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het opstellen van een motivatiebrief betrekt alle loopbaancompetenties bij de activiteit. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven verantwoordt de leerling de keuze van de opleiding en komen de vragen aan de orde 

hoe de leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe toont de 

motivatiebrief het commitment van de leerling. De intake bouwt hierop voort. 
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Contact havo-hbo over uitval en switch  (O-24) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor decanen en management havo en hbo en studenten hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 
HBO-instellingen verzamelen systematisch de studievoortgang van studenten en rangschikken dat per 
‘toeleverende VO-school’. Indien er toestemming is van de student worden de studieresultaten van de student 
systematisch teruggekoppeld naar de school waar hij/zij vandaan komt.  
Dit alles zou overigens ook door de student zelf kunnen gebeuren via een standaard format en bijbehorende 
opdracht die gerelateerd is aan het SLB-programma van de opleidingen bij Saxion. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Studenten geven bij hun oude VO-school aan hoe het vervolg van hun opleiding in het HBO verloopt en geven 
daarbij aan wat de kritische succes- of faalfactoren zijn bij de opleiding die men gekozen heeft. De volgende 
opdracht kan daarbij behulpzaam zijn:  
 
Terugblik op je studiekeuze: Brief aan je decaan/mentor/opvolgers 
Je middelbare school wil graag weten hoe het met jou en je studie gaat. Wat zou je hun willen laten weten? 
1. Welke opleiding volg je momenteel? Aan welke hogeschool? 
2. Hoe bevalt deze opleiding jou?  
3. Sluit deze opleiding aan op je interesses en motieven? 
4. Heb je goed contact met je medestudenten en docenten? 
5. Sluit deze opleiding aan bij je kwaliteiten, capaciteiten en vaardigheden en haal je alle studiepunten die 
je kon halen tot nu toe? 
7. Heb je goed contact met je medestudenten en docenten? 
8. Wat zijn jouw succes- en baalfactoren in je huidige opleiding? 
9. Welk cijfer zou jij je studiekeuze willen geven? 
10. Hoe kijk je terug op je studiekeuzeproces? 

a. Is dit de studie die je voor ogen had, toen je je middelbare school verliet? 
b. Om welke redenen heb je voor deze opleiding gekozen? 
c. Vind je deze terug in de opleiding? 
d. Wat waren voor jou, als je terugkijkt, de meest belangrijke zaken bij het kiezen van een studie? 
e.  Heb jij je oriëntatie op je studiekeuze goed aangepakt? 
f. Heb je ondersteuning gehad/ervaren hierbij? 
g. Wie heeft/hebben daar een belangrijke rol in gespeeld? 

Zou je voorlichting willen geven over de inhoud van je studie en over je studiekeuzeproces aan je opvolgers? 
Hoe zou je dat aanpakken? 
 

 

Loopbaancompetenties: 
Studenten reflecteren op motieven en kwaliteiten. 
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SLB-leerlijn (O-25) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor studenten in het eerste, tweede, derde en vierde jaar hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Een SLB-leerlijn bestaat uit een samenhangend geheel (een arrangement) van activiteiten in en buiten de 
opleiding, met als doel om alle loopbaancompetenties te ontwikkelen tot het niveau van een beginnend 
beroepsbeoefenaar die in staat is zijn weg te vinden tijdens de opleiding en de een goede start kan maken 
met zijn loopbaan die in overeenstemming is met zijn levensloopwensen. 
Er is aandacht voor de keuzemomenten in de opleiding (major, minor, stage afstuderen). Er is aandacht voor 
studievoortgang en er is aandacht voor individuele ontwikkelpunten ten gevolge van deficiënties en 
excelleren. 
Een SLB-leerlijn heeft belangrijke dwarsverbanden met de overige leerlijnen en levert een bijdrage aan de 
persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student. 
Per activiteit, per jaar, per fase en per student is er aandacht voor telkens dezelfde stappen; wat wil ik, wat 
kan ik, waar wil ik naar toe en hoe kan ik dit aan aanpakken en hoe ga ik dit aanpakken (alle 
loopbaancompetenties). De SLB-leerlijn bestaat uit een duidelijke (jaar)structuur met daar binnen 
keuzemogelijkheden voor de student. Keuzemogelijkheden binnen de SLB-leerlijn en binnen de andere leerlijn 
is een voorwaarde om iemand eigen regie te laten nemen, zodat de student binnen de kaders zijn eigen 
interesses kan accentueren en zijn eigen professionele profiel kan ontwikkelen en neerzetten. 
Als aanpalend thema is er ook aandacht voor leercompetentieontwikkeling. 
 
Elke activiteit binnen een SLB-leerlijn draag bij aan het SLB-proces en legt afwisselende accenten in de 
ontwikkeling van de loopbaancompetenties en de verschillende fasen van de opleiding. 
 
(Bovenstaande geldt ook voor VO- LOB leerlijn, dan uiteraard gericht op de keuzemomenten van het VO) 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht:  
Reflecteren is een vast onderdeel van het geheel en zal in de vorm van reflectie op activiteiten en 

meningsvorming gericht zijn. 
 

 
Loopbaancompetenties: 
Het ontwikkelen van loopbaancompetenties is een integraal onderdeel van de SLB-leerlijn. 

 

 
 
  



LOB-arrangement Oost, pagina 34 
 

Bijlage 1  Format om een LOB-activiteit in het arrangement te beschrijven 
 

 
Titel van de activiteit:  

 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende groepen): 

□ leerlingen 
□ studenten 
□ docenten 
□ mentoren 

□ loopbaanbegeleiders 
□ decanen 
□ management 
□ ouders 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende leerjaren): 

□ brugklas/havo 1 
□ havo 2 
□ havo 3 
□ havo 4 

□ havo 5 
□ hbo 1 
□ hbo 2 

Bij welke fase van het studiekeuzeproces hoort 
deze activiteit met name? 

□ oriëntatie 
□ verkennen 
□ verdiepen 

□ knoop doorhakken 
□ committeren 

Beschrijving van de activiteit in maximaal 100 
woorden: 

 
 
 

 
Wat is de beoogde uitkomst van de activiteit? 
 

In algemene zin: 

In  concrete zin: 
 

Op welk(e) loopbaancompetentie(s) heeft de 
beschreven activiteit betrekking? 
 

loopbaancompetentie herkenbaar als 
□ kwaliteitenreflectie  

□ motievenreflectie  

□ werkexploratie  
□ loopbaansturing  
□ netwerken  

Bij welke instantie ligt het initiatief tot 
uitvoering? 

□ havo  □ hbo  □ bedrijf 

Welke medewerkers zijn bij de uitvoering 
betrokken? 

havo hbo 
□ docenten 
□ mentoren  
□ decanen  
□ schoolleiders  
□ ondersteunend personeel  

□ docenten 
□ slb-ers  
□ decanen  
□ management  
□ ondersteunend personeel  

 
Wat is de rol van de betrokkenen? 
 

Wat is de rol van de leerlingen of studenten? 
 
 
 

Wat is de rol van de havo-medewerkers? 
 
 
 

 
Wat is de rol van hbo-medewerkers? 
 

 

Welke externe partijen, anders dan vo of hbo, 
zijn bij de uitvoering betrokken? En wat is hun 
rol? 
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Zijn ouders betrokken? Zo ja wat is dan hun rol? 
 

 

Zijn er alumni/beroepsbeoefenaars  
betrokken? Zo ja wat is hun rol? 

 
 
 

Zijn studenten betrokken? Zo ja wat is dan  hun 
rol? 

 
 
 

Met welke (school)vakken/profiel maakt deze 
activiteit verbinding? 

 
 
 

Met welke hieraan voorafgaande LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Met hierop welke volgende LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Op welke manier reflectie (leerling), evaluatie (organisatie) en borging (leerlingen en organisatie) plaats? 
 

Op welke manier wordt het reflecteren van 
leerlingen bij deze activiteit ingericht? 

 
 
 

Op welke wijze wordt de activiteit 
geëvalueerd?  

□ resultaat 
□ organisatie 
□ inzet betrokkenen 
□ expertise betrokkenen 

Op welke wijze wordt de activiteit (kwalitatief 
en kwantitatief) geborgd in de organisatie? 

 
 
 

Hoe wordt de samenwerking havo-hbo 
geëvalueerd, bijgesteld en geborgd? 

 
 
 

 
Aandachtspunten m.b.t. de planning, de kosten en de tijdsinvestering bij deze activiteit: 
 

Planning: 
 
 

Capaciteit (max. en min. aantal deelnemers) 
 
 

Tijdsinvestering: (Actoren splitsen en ook uren 
van leerlingen en studenten weergeven) 

 
 

Kosten:  
(Specificeren) 
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Bijlage 2   Evaluatieformulier Profielkeuzedagen – havo3 
 

[om praktische redenen is hier de invulruimte voor leerlingen beperkt gehouden] 

 

Ik wil graag van jullie weten wat jullie van de profielkeuzedagen vonden. Hoe hebben jullie het ervaren, wat 

hebben jullie eraan gehad? Met jullie antwoorden kan ik verbeteringen aanbrengen in de organisatie van de pk-

dagen voor volgend jaar en verder. Wil je daarom de volgende vragen beantwoorden met daarbij een motivatie 

en het formulier direct weer inleveren bij je mentor? Alvast bedankt! 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………. Klas: ……………………………………… 

 

Geef hieronder aan per vakkenvoorlichting die je hebt bezocht, wat je ervan vond. 
 
Voorlichting vakken Cijfer 

(van 1-10) 
Vertel hierbij wat je vond van de uitleg over het vak, hoe 
moeilijk of makkelijk het vak je lijkt en waarom je het wel of 
niet gaat kiezen volgend jaar. 

 

1. ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

2. ……………………………………… 

 

  

 

 

3. ……………………………………… 

 

  

 

 

4. ……………………………………… 

 

  

 

5. ……………………………………… 

 

  

 

6. ……………………………………… 

 

  

 
Wil je hieronder aangeven wat je van de overige voorlichtingen vond? Motiveer steeds je antwoord. Dus niet 
alleen antwoorden met ‘goed’ of ‘niet goed’, maar geef ook aan waarom je iets goed of niet goed vond en of 
de voorlichting heeft geholpen bij je profielkeuze.  
 
7. Kun je hieronder uitleggen wat je vond van het leerlingenforum? En in welke mate heeft het je geholpen 

bij je profielkeuze? 
8. Wat vond je van de presentatie van de HAN over het keuzeproces? En in welke mate heeft het je geholpen 

bij je profielkeuze? 
9. Wat vond je van de presentatie over techniek van Saxion? En in welke mate heeft het je  geholpen bij je 

profielkeuze? 
10. Wat vond je van de quiz over techniek van Saxion? En in welke mate heeft het je geholpen bij je 

profielkeuze? 
11. Heb je nog andere opmerkingen over de profielkeuzedagen? Zijn er dingen die beter kunnen of die je juist 

goed vond? Dan kun je deze hieronder kwijt. 
 
Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage 3   verslag Open dag 
 
[om praktische redenen is hier de invulruimte voor leerlingen beperkt gehouden] 
 
 
Naam leerling:   ……………………………………………………………………………………………..……………  
Klas:       ………………       Mentor: …………………………………………………………………………………… 
 

Vooraf 
Welke Open Dag wil je bezoeken? 
Naam ROC/Hogeschool/Universiteit:  
Datum Open Dag: 
Wat is je reden om deze Open Dag te bezoeken? 
 
Bedenk van tevoren op welke vragen je antwoord wil hebben. Schrijf deze vragen op het verslagformulier. Een 
aantal voorbeeldvragen vind je hier. 

 
• Wat zijn de toelatingseisen? Kun je op één of andere manier toch worden toegelaten als je niet aan de 

eisen voldoet? 
• Is er een loting?  
• Wat zijn de specialisaties en wat kun je hiermee? 
• Bevat de studie een of meer stages? In welk jaar? Hoe lang duurt zo’n stage?  
• Hoeveel eerstejaars vallen af en waar ligt dat aan? 
• Kun je tijdens je studie naar het buitenland? 
• Wat kun je doen als er problemen zijn? (Bijvoorbeeld met studeren, studiefinanciering, kamer vinden 

of privéproblemen) 
 

En bedenk er zelf nog een paar. 

Welke vragen ga je in ieder geval stellen? 

 

Achteraf 
Beschrijf eens wat je hebt gedaan, gezien of gehoord tijdens de Open Dag? 
Wat vind je van deze informatie die je hebt gekregen? 
Welke antwoorden heb je gekregen op je vragen? Wat heeft het bezoek je opgeleverd? 
Wat is nu je volgende stap in je zoektocht naar de juiste opleiding/vervolgkeuze?  
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Bijlage 4   Verslag  Meeloopdag 
 
[om praktische redenen is hier de invulruimte voor leerlingen beperkt gehouden] 

 

 

Naam:   ………………………………………………………………… Datum activiteit: ……-……-………….... 

Klas:       ………………       Mentor: ……………………………………………………………………………………. 

Te bezoeken hogeschool: …………………………………………………………………………………………….. 

Te bezoeken opleiding: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Vooraf 
 

Waarom wil je naar de meeloopdag van deze opleiding? 

Waarom heb je gekozen voor deze hogeschool voor een meeloopdag? 

Wat zijn je verwachtingen van deze opleiding? 

Denk bijvoorbeeld aan de studie zelf, de lessen, het beroepsperspectief, je medestudenten, de werkvormen, 

enz.) 

Achteraf 
 

Hoe zag het programma van de dag eruit?  
Wat vond je van de leerstof (leuk of niet, makkelijk of moeilijk)?  

Hoe vond je de hogeschool? Zie je jezelf hier studeren? Waarom wel/niet?  

In hoeverre zijn je verwachtingen uitgekomen?  

Zou je deze studie willen doen of niet? Waarom wel of niet?  



 
 
 

LOB-arrangement 
 
 

Rotterdam 
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Rotterdam 
 

 

 
LOB-arrangement van de Hogeschool Rotterdam, C.S.G. Calvijn Vreewijk, Cosmicus 
College, Farelcollege Ridderkerk, Krimpenerwaard College, Lentiz Reviuslyceum 
 

 

In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en 

ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een 

hogeschool en vier à vijf havo-afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogde de VO-raad een 

bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo. Daartoe werd in de vijf LOB-ontwikkelteams 

gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijk LOB-arrangement: een voorbeeld van regionale 

samenwerking havo-hbo. 

Vijf LOB-ontwikkelteams (kortweg Lobots) zijn in 2012 van start gegaan en hebben in de loop van een viertal 

bijeenkomsten elk een LOB-arrangement samengesteld. Dat proces heeft dus vijf LOB-arrangementen 

opgeleverd waarvan er één, het arrangement van het LOB-ontwikkelteam Rotterdam voor u ligt. 

 

De vijf arrangementen zijn verschillend, maar hebben toch ook veel overeenkomsten. Voor een deel is dat het 

gevolg van de uitgangspunten waarmee de Lobots aan het werk gegaan zijn. De uitgangspunten waren de 

volgende: 

- Het arrangement vormt een doorlopende leerroute vanaf havo 1 tot en met hbo-jaar 2. 

- Het arrangement maakt duidelijk op welke wijze een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van de 

loopbaancompetenties van de leerling. 

- Het arrangement betrekt waar mogelijk leerlingen, studenten, ouders actief bij de activiteit. Met “actief” 

wordt beoogd dat de leerling/student niet als consument een activiteit ondergaat, maar zo veel mogelijk 

een actieve lerende rol vervult. 

- In het arrangement worden mogelijkheden zo veel mogelijk benut om daadwerkelijke samenwerking tussen 

havo- en hbo-instellingen te realiseren. 

 

Al werkende weg bleken de Lobots op meer punten overeenkomsten te ontwikkelen. Zuivere 

voorlichtingsactiviteiten zijn doorgaans wel in het arrangement opgenomen, maar vormen niet de hoofdlijn van 

het arrangement. De hoofdlijn wordt gevormd door activiteiten die de leerling bij zijn ontwikkeling tot student 

en beroepsbeoefenaar helpen en stimuleren om zelf sturing te kunnen geven aan zijn loopbaan. De 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties bleek voor de deelnemers aan de Lobots een dragend thema. 

Een tweede gemeenschappelijk kenmerk bleek de wens om vanaf de start van het arrangement toe te werken 

naar een concreet doel en de stappen daarheen vast te leggen. Dat concrete doel werd voor de Lobots de start 

in het HBO, vormgegeven in een studiestartgesprek, intakegesprek o.i.d. En met vastleggen bedoelden de 

Lobots een portfolio, een autobiografie o.i.d. waaruit de leerling zelf de informatie t.b.v. het 

studiestartgesprek zou kunnen halen. 

Ten derde ontwikkelde zich in de Lobots een opvatting om de leerling bij voorkeur zélf en actief te laten 

werken aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties.  
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De Lobot Rotterdam heeft net als de andere Lobots een arrangement ontwikkeld van leerjaar 1 havo tot en met 

leerjaar 2 hbo. De rode draad is reflectie en bewustwording op het toekomstig werken en leren door via het 

permanente gesprek en een portfolio (autobiografie) toe te werken naar studiestartgesprekken. Het 

concrete doel is dus het toewerken naar een bewuste studiekeuze en een succesvol studiestartgesprek in het 

HBO. Eerdere activiteiten in het arrangement staan alle in het licht van een succesvolle overstap naar het HBO. 

Die activiteiten dragen bij aan de bewustwording van het toekomstig leren en werken. Reflectie vindt plaats 

met behulp van reflectie- en verwerkingsopdrachten die worden opgenomen in het portfolio/de autobiografie. 

De nadruk van de activiteiten ligt in de Lobot Rotterdam in de bovenbouw havo. In verschillende activiteiten 

wordt daadwerkelijk samengewerkt, vaak door de inzet van studenten. 

 

Het voorliggende LOB-arrangement is de eerste versie, nog niet door de scholen in zijn totaliteit uitgevoerd. 

Het arrangement zal nog door de scholen moeten worden geadopteerd en mogelijk worden lege plekken nog 

ingevuld. Ouders spelen in dit arrangement nog een beperkte rol als participanten in het loopbaanproces, 

althans voor zover de school daar het initiatief in neemt. Hun rol zou nog versterkt kunnen worden. Al met al 

goede uitgangspunten voor verdere activiteiten van het LOB-ontwikkelteam Rotterdam. 

 

 
 
Marinka Kuijpers, loopbaancompetenties 
 

In haar boek "Breng beweging in je loopbaan" (2005) onderscheidt Marinka Kuijpers een vijftal loopbaan-

competenties die van belang zijn voor het verkrijgen van waardevol werk. Hieronder haar samenvatting. 

 

Motievenreflectie: Het nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor je eigen loopbaan. Het 

gaat om bewustwording van wat je werkelijk belangrijk vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je 

nodig hebt om prettig te kunnen werken. 

 

Kwaliteitenreflectie: Het nadenken over wat je wel en niet kunt en hoe je dit inzicht kunt gebruiken in je 

loopbaan. Je reflecteert op je eigenschappen, competenties, vaardigheden, etc. en je kunt feedback vragen 

aan anderen over je kwaliteiten. 

 

Werkexploratie: Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en van de mogelijkheden om te veranderen 

van werk. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waarden overeenkomen met de 

normen en waarden die in dat werk gelden en waarin jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in 

dat werk voorkomen. 

 

Loopbaansturing: Het plannen en beïnvloeden van je leren en werken. Je maakt keuzes, je onderzoekt de 

consequenties van die keuzes en gaat daadwerkelijk acties ondernemen om je werk aan te laten sluiten bij 

jouw kwaliteiten en motieven. 

 

Netwerken: Contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling. 

Je kunt netwerkcontacten gebruiken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden 

en om feedback te krijgen op je eigen functioneren. 

 

Een filmpje van de auteur waarin zij de loopbaancompetenties toepast op de wereld van leerlingen en 

studenten is te vinden op www.leerloopbanen.nl. 

 

 
  

http://www.leerloopbanen.nl/
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Lob-arrangement Lob-ontwikkelteam Rotterdam 
 

 

 

 

 
Reflectie en bewustwording op het toekomstig werken en leren door via het 
permanente gesprek en een portfolio (autobiografie) toe te werken naar 
studiestartgesprekken. 

 

 
 

 

Activiteiten waarin wordt samengewerkt door havo- en hbo-instellingen zijn groen aangegeven. 

Tussen vierkante haken staat het leerjaar aangegeven dat de Lobotdeelnemers voor uitvoering van die 

activiteit voor ogen hebben. 

 

R-01 [1]  Aanmaken van een portfolio 

R-02 [1]  Dagje mee naar het werk (dichtbij) 

R-03 [1]  Ken je kwaliteiten 

R-04 [2]  Dagje mee naar het werk (veraf) 

R-05 [2]  Beroepenkwartet 

R-06 [3]  LOB in het vak 

R-07 [3]  Voorlichting over nieuwe vakken in de tweede fase 

R-08 [3]  Voorlichting over profielen en beroepen door de Hogeschool Rotterdam 

R-09 [3]  Ouderavond profielkeuze 

R-10 [3]  Verantwoording profielkeuze 

R-11 [3,4,5] Studie- en beroepenmarkt 

R-12 [3,4,5] Keuzeweb dedecaan.net 

R-13 [4,5]  Aansluitingsmodule HBO 

R-14 [4,5]  Interscholaire 

R-15 [4,5]  Meeloopdag beroep 

R-16 [4,5]  Open dag 

R-17 [5]  Voorlichtingsavond havo-5 

R-18 [5]  Profielwerkstuk met LOB-component 

R-19 [5]  Proefstuderen 

R-20 [5]  Kies bewust 

R-21 [5]  Studieloopbaancoach 

R-22 [5]  Uitgebreide meeloopdag 

R-23 [5]  Eindgesprek decaan of mentor (inclusief motivatiebrief) 

R-24 [1]  Startgesprek HBO (inclusief motivatiebrief) 
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Twee ordeningen van het arrangement 
 

 

Tijdens hun school- en opleidingstijd worden havoleerlingen en studenten binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem vier keer voor een beslissing geplaatst die van grote betekenis is voor hun verdere loopbaan. 

De eerste is de keuze van een middelbare school, de tweede is de keuze van het profiel, de derde de keuze 

van een vervolgopleiding en de vierde de invulling van het werkend leven na de opleiding. 

Binnen het LOB-arrangement speelt de eerste geen rol en staat de vierde op grote afstand. Het tweede en 

derde beslissingsmoment maken deel uit van het LOB-arrangement. 

 

De activiteiten binnen het arrangement kunnen op verschillende wijzen worden geordend. Een daarvan is 

ordening in de tijd: welke activiteiten passen goed in welk leerjaar. Een tweede ordening is die naar oriëntatie 

van de activiteit: richt deze zich in de eerste plaats op de schoolvakken en profielkeuze (het tweede 

beslissingsmoment), op de opleidingskeuze (het derde beslissingsmoment) of op het werk- en beroepenveld 

(het terrein waar het uiteindelijk om gaat)? 

 

Hierna worden twee ordeningen weergegeven. In het eerste kader staan de activiteiten geordend in de tijd. In 

het tweede kader staan deze geordend naar oriëntatie. In de buitenste (groene) ring staan de activiteiten die 

vooral gericht zijn op kennismaken met het werk- en beroepenveld. In de (blauwe) ring daarbinnen staan de 

activiteiten die vooral gericht zijn op kennismaken met en oriëntatie op het opleidingsveld. De (paarse) ring 

daarbinnen bestaat uit activiteiten die in de eerste plaats zijn gericht op de profielkeuze. In het midden staan 

activiteiten die in de eerste plaats gericht zijn op reflectie op de loopbaancompetenties. 

 

Idealiter heeft elk van de activiteiten naast zijn hoofdoriëntatie ook verbinding met de ring(en) daarbuiten. 

 

Het arrangement hierna geeft samenvattende beschrijvingen van de verschillende activiteiten. Het 

arrangement is te downloaden vanaf de site van het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad, www.lob-vo.nl.  
 

 

  

http://www.lob-vo.nl/
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Leerjaar -> 
(havo/hbo) 1 2 3 4 5 T 1 2 

 
Portfolio of 

autobiografie 

aanmaken 

Dagje mee 

naar het werk 

Voorlichting 

nieuwe 

vakken 

Inter-

scholaire 

Voorlichtings-

avond ouders 

HBO 

 Startgesprek 

HBO 
 

 Dagje mee 

naar het werk 
Beroepen-

kwartet 

Voorlichting 

profielen en 

beroepen 

Aansluitings-

module hbo 

Inter-

scholaire 
   

 Ken je 

kwaliteiten 
 Ouderavond 

profielkeuze 

Opleidingen- 

en beroepen-

markt 

Aansluitings-

module hbo 
   

   
Opleidingen- 

en beroepen-

markt 

Lob in de 

vakken 
Meeloopdag   Meeloopdag 

   Lob in de 

vakken 
Keuzeweb 

Opleidingen- 

en beroepen-

markt 

   

   

Keuzeweb, 

eindgespr 

decaan 

 
Lob in de 

vakken 
   

     

Keuzeweb, 

eindgesprek 

decaan 

   

     

Profiel-

werkstuk en 

LOB 

   

     Kies bewust    

     
Proef-

studeren 
   

     

Hbo-Studie-

loopbaan-

coach 
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   Lob in de 

vakken 
Beroepen 

Beroepen- 

kwartet 
   

  Uitgebreide 

meeloopdag 
 Opleidingen  

Studieloop-

baancoach 

HBO 

  

 
Voorlichtings-

avond ouders 

door hbo 
  Vakken 

Voorlichting 

nieuwe 

vakken 

 Aansluitings-

module HBO 
 

  Ouderavond 

profielkeuze 
 

Portfolio of 

autobiografie; 

keuzeweb 

  

Opleidingen- 

en beroepen-

markt 

Opleidingen- 

en beroepen-

markt 

Beroepen Opleidingen Vakken 
Ken je 

kwaliteiten 

Ik en mijn 

loopbaan-

compe-

tenties 

Eindgesprek 

decaan 
Vakken Opleidingen Beroepen 

 Keuzeweb   Startgesprek 

HBO 
 

Voorlichting 

profielen en 

beroepen 

HBO 

Voorlichting 

profielen en 

beroepen 

HBO 

Voorlichting 

profielen en 

beroepen 

HBO 

 
Profiel-

werkstuk en 

LOB 

 Keuzeweb Vakken   Interscholaire  

  Kies bewust  Opleidingen  Proef-

studeren 
  

    Beroepen     
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Ambities van de scholen 
 

 

X: activiteiten die door de scholen worden uitgevoerd 

A: activiteiten die behoren tot de ambities van de school – de betrokken Lobotdeelnemer zou deze activiteit 

graag in de school ingevoerd zien 
 

 

  Calvijn 

Vreewijk 
Cosmicus Farel 

Krimpener-

waard 

Lentiz 

Revius 

Hogeschool 

Rotterdam 

R-01 Portfolio A A X/A A X  

R-02 Dagje mee naar het werk  A     

R-03 Reflectiegesprek vakken A A X A X  

R-04 Dagje mee naar het werk veraf  A     

R-05 Beroepenkwartet X A   X  

R-06 LOB in het vak A A X A X  

R-07 Voorlichting vakken X X X X X  

R-08 
Voorlichting profielen en 

beroepen 
X X X X X X 

R-09 Ouderavond profielkeuze X X X A X X 

R-10 Verantwoording profielkeuze X A X A X  

R-11 Studie- en beroepenmarkt A  X X X X 

R-12 Keuzeweb X X X A X  

R-13 Aansluitingsmodule HBO A A X/A A  A 

R-14 Interscholaire X X X X X  

R-15 Meeloopdag beroep  X     

R-16 Open dag X X    X 

R-17 
Voorlichtingsavond Havo 5 

(ouders) 
A X X A X  

R-18 
Profielwerkstuk met LOB-

component 
 A    X 

R-19 Proefstuderen X X X X X X 

R-20 Kies bewust A    X X 

R-21 Studieloopbaancoach   X X  X 

R-22 Uitgebreide meeloopdag A A X A X A 

--- 
Motivatiebrief (onderdeel van 

eindgesprek en startgesprek) 
A A A A X  

R-23 Eindgesprek mentor/decaan X X A A X  

R-24 Startgesprek HBO A  X A X  
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Aanmaken van een portfolio/autobiografie  (R-01) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen maken tijdens een mentoruur een eigen “facebookachtige of linkedin-achtige” pagina aan waarop 
zij tijdens hun schoolcarrière van alles op LOB-gebied kunnen bijhouden. Deze pagina kan teksten bevatten, 
verslagen, maar ook beeldmateriaal, filmpjes, e.d. De pagina wordt aangemaakt in de brugklas en gevuld in 
de loop van de schooljaren. 
 
De pagina is bedoeld om het reflecteren op LOB en de loopbaancompetenties te stimuleren en staat in het 
kader van het voorbereiden op het eindgesprek op de school en het startgesprek op een hbo-instelling. 
Inhoudelijk vult de leerling de pagina met LOB-activiteiten en (indien de school daar aandacht voor heeft) de 
beheersing van specifieke hbo-competenties. 
 
De leerling houdt zelf de pagina bij en kan t.z.t. de gewenste elementen eruit halen t.b.v. motivatiebrief, 
eindgesprek en studiestartgesprek. 

 

De leerling maakt dus gebruik van deze LOB-activiteit bij alle andere, latere activiteiten. 

 

De activiteit moet de eerste keer gepaard gaan met een inhoudelijke vulling. Hiervoor kan de volgende Lob-

activiteit uit het arrangement gebruikt worden (R-02). Praktisch laat men dan het portfolio inrichten nadat 

deze activiteit is uitgevoerd. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het portfolio, de autobiografie vormt de basis voor de reflectie en het toewerken naar het 

studiestartgesprek. Het portfolio wordt bij voorkeur zó ingericht dat het interessant voor de leerling is om 

informatie te verzamelen met het oog op het toekomstig startgesprek. Op drie momenten kan of moet de 

leerling gebruik maken van hetgeen verzameld is: bij de verantwoording van de profielkeuze, bij de 

voorbereiding van het eindgesprek met de decaan en bij het studiestartgesprek. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Het aanmaken van een portfolio levert op zich geen bijdrage aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. 

Het gebruik van het portfolio in een later stadium draagt daar wel aan bij. 
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Dagje mee naar het werk  (R-02) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas gaan een dag mee naar het werk van één van de ouders of andere volwassene naar 
eigen keuze, volgen zo veel mogelijk deze persoon bij de werkzaamheden en voeren enkele gesprekjes met 
andere werknemers op basis van vragen die zij vooraf in samenwerking met de klas/mentor hebben 
geformuleerd. Leerlingen doen verslag van het bezoek in een van de mentorlessen volgens een format, 
opgesteld door de decaan. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerlingen krijgen als reflectieopdracht: “maak een powerpointpresentatie over het dagje mee naar het 
werk en wat je daar hebt gedaan”. Deze ppt presenteren de leerlingen in de les. 
In de mentorles worden leerlingen gestimuleerd na te denken en te vertellen over de vraag wat hen al dan 
niet boeit aan het werk van degene die zij hebben bezocht, en wat hen verrast heeft aan het werk van de 
ouder(s)/volwassene(n) en van andere werknemers. 
In hun portfolio/autobiografie legt de leerling de antwoorden op deze vragen vast. Als het maar even 
mogelijk is, legt de leerling ook op andere dan tekstuele wijze een verslag vast, bijvoorbeeld door foto’s op 
te nemen of info van een website die het werk nader toelicht. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit raakt aan de vraag wat de leerling in een bepaald beroep al dan niet boeit (motievenreflectie) en 

laat de leerling kennis maken op een onderzoekende wijze met de wereld van het beroep (werkexploratie). 
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Ken je kwaliteiten  (R-03) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de brugklas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Het spel bevat een set kaarten met positieve eigenschappen. De kaarten worden op een tafel verspreid met 
de eigenschappen zichtbaar. 
 
Activiteit 1 
Leerlingen zoeken ieder vier eigenschappen die goed bij henzelf passen. De leerling maakt zo mogelijk een 
foto van het groepje eigenschappen. Leerlingen zoeken eigenschappen die volgens hen passen bij het beroep 
dat zij in activiteit R-02 hebben beschreven. De leerling maakt zo mogelijk een foto van dat groepje 
eigenschappen. 
 
Activiteit 2 
Leerlingen zoeken in groepjes eigenschappen die passen bij het beroep van docent. Leerlingen leggen (per 
groepje) hun keuze uit. 
 
De eerste activiteit leent zich goed voor herhaling een jaar later en vergelijking met hetgeen is vastgelegd in 
het portfolio. 
  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Bij activiteit 1: 
1. De leerling maakt een foto van de eigenschappen, en zet er een kort commentaar of bijschrift bij; 

de verwerkingsopdracht wordt in het portfolio opgeslagen. 
2. Een jaar later wordt dit herhaald met schriftelijk commentaar; de verwerkingsopdracht wordt in het 

portfolio opgeslagen.  

 

Bij activiteit 2: 
1. De leerling maakt een foto van de eigenschappen en schrijft er een commentaar bij; de 

verwerkingsopdracht wordt in het portfolio opgeslagen. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De leerling oriënteert zich op de variëteit aan eigenschappen en legt, afhankelijk van de invulling van de 

activiteit, een relatie met de wereld van het werk. Daarmee concentreert de activiteit zich op 

kwaliteitenreflectie. 
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Dagje mee naar het werk  (R-04) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen in de brugklas gaan een dag mee naar het werk van een volwassene naar eigen keuze op wat 
grotere afstand van de directe familie, volgen zo veel mogelijk deze persoon bij de werkzaamheden en voeren 
enkele gesprekjes met andere werknemers op basis van vragen die zij vooraf in samenwerking met de 
klas/mentor hebben geformuleerd. Leerlingen doen verslag van het bezoek in een van de mentorlessen 
volgens een format, opgesteld door de decaan. 
De activiteit volgt op die in de brugklas en verlegt de oriëntatie op de beroepenwereld. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerlingen krijgen een of meer van de volgende reflectie-opdrachten: 
- Maak een filmpje waarin je tenminste één werknemer interviewt en plaats dit filmpje in je portfolio. 
- Maak een filmpje waarin je jezelf filmt (zoals bijvoorbeeld in het programma Puberruil gebeurt). Je 

vertelt daarin over je ervaringen op het dagje mee naar het werk en wat je wel en niet leuk vindt aan de 
beroepen waar je kennis mee hebt gemaakt. 

- De leerling maakt een fotoreportage/collage met een ondersteunende tekst, in de vorm van 

steekwoorden. De leerling fotografeert momenten van werkzaamheden van die dag. De leerling gaat ook 

zelf op de foto in een werksituatie en geeft in zijn/haar reportage aan waarom hij/zij die 

werkzaamheden wel dan niet bij zich vindt passen (de eis om de leerling zelf op de foto te zetten in een 

werksituatie geeft hopelijk een aanzet tot een gesprek tussen begeleider en leerling). Eisen: minimaal 

twee keer A4, minimaal acht foto’s, zowel positieve als negatieve ervaringen vastleggen met de camera. 
 

 
Loopbaancompetenties: 
De leerling bouwt voort op eerder uitgevoerde loopbaanactiviteiten, opgenomen in het portfolio, en verkent 

de eigen motieven nader (motievenreflectie). Tevens oriënteert de leerling zich op een onderzoekende wijze 

verder op de wereld van het werk (werkexploratie). 
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Beroepenkwartet  (R-05) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de tweede klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen maken een kwartetspel waarvoor ze zelf op zoek gaan naar beroepen met vier bijbehorende 
kwaliteiten/competenties die passen bij het beroep. Ze zoeken één beroep per beroepssector bijvoorbeeld 
economie, gezondheid, gedrag&maatschappij, kunst&cultuur, onderwijs, techniek etc. 
Het ligt voor de hand om gebruik te maken van al verzamelde informatie in de portfolio’s/autobiografieën van 
de leerlingen. Daar liggen de beroepen “voor het opscheppen” en het geeft enige relevantie aan de 
verzamelde informatie. Voorwaardelijk is het niet. Leerlingen kunnen ook andere beroepen in het spel 
opnemen. 
Nadat ze de informatie hebben opgezocht over de beroepen en het spel hebben gespeeld schrijven ze na een 
klassikale evaluatie een beargumenteerd (reflectie)verslag over het beroep wat het beste past bij hun eigen 
kwaliteiten. 
Het beroepenkwartet is op zich complex: leerlingen kennen niet alle beroepen of hebben er onjuiste beelden 
bij. Een werkvolgorde kan zijn: eerst onderzoeken waar je sterk in bent, dan aan de hand daarvan beroepen 
beschrijven, vervolgens in portfolio plaatsen. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Nadat de leerlingen het spel hebben gespeeld en er een klassikale evaluatie heeft plaatsgevonden, schrijven 
de leerlingen een beargumenteerd verslag over het beroep wat het beste past bij hun eigen kwaliteiten en 
welk beroep daar helemaal niet bij past. Ook dit keer zo mogelijk foto’s opnemen van de kaartenset die de 
leerling in het verslag opneemt.  

 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze LOB-activiteit raakt aan kwaliteitenreflectie (welke eigenschappen passen bij welk beroep), 

motievenreflectie (wat vind ik zelf wel en niet leuk, interessant aan een beroep) en werkexploratie (in de zin 

van samen met de klas enige oriëntatie op werk- en beroepenveld uitvoeren). 
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LOB in het vak  (R-06) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Het doel is dat LOB in elk vak aan de orde komt. Dat kan doordat een student een proefles komt geven, of de 

docent zelf beroepen in verband brengt met het schoolvak. De voorkeur gaat uit naar levensechte 

beroepsbeoefenaars of – in het geval van studenten – degenen die zich daarop voorbereiden. Praktisch gezien 

is het verstandig om de komst van levensechte beroepsbeoefenaars te organiseren en te koppelen aan een 

grotere LOB-activiteit. Bijvoorbeeld aan activiteiten die samenhangen met de profielkeuze. 

Het verdient aanbeveling om de activiteit ‘LOB in het vak’ concreet maken door deze bijvoorbeeld te 

programmeren in de week van LOB, een profielweek of door ouders van leerlingen uit te nodigen. 

  

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 
De decaan gaat in gesprek met de leerling over LOB in de verschillende vakken en checkt of de leerling een 

goed beeld heeft. Dit kan bijvoorbeeld in een decaanles.  
 
 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit kent vele vormen. Het merendeel van de opdrachten richt zich op werk- en opleidingsexploratie. 
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Nieuwe vakken in de tweede fase (voorlichting)  (R-07) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen (en mentoren) uit havo 3 krijgen in één lesuur voorlichting en informatie over de nieuwe vakken 
die zij in havo 4 kunnen kiezen. De docenten van die nieuwe vakken vertellen met medewerking van een 
leerling uit de tweede fase, wat het vak inhoudt. Ook komt aan de orde wat er van de leerling wordt verwacht 
en wat zij aan dat vak hebben in het HBO. 
De leerling maakt aantekeningen en vertelt in een verslag waarom dat vak wel/niet interessant is voor 
hem/haar.  

 
De collega van het nieuwe vak gaat in een gesprek met de leerlingen na of zij de informatie hebben begrepen 

en wat ze er van vonden. In het profielkeuzegesprek komt dit onderwerp weer terug. Als er dan toch 

misverstanden blijken te bestaan bij de leerlingen, kan de decaan hierover contact opnemen met de 

betreffende collega zodat de voorlichting het volgend jaar kan worden aangepast. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling beschrijft in een verslag waarom elk van de gepresenteerde nieuwe vakken wel of niet interessant 

is voor hem/haar en neemt dat verslag op in het portfolio/de autobiografie. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit betreft vooral opleidingsexploratie en motievenreflectie. 
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Voorlichting profielen en beroepen door de Hogeschool Rotterdam  (R-08) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Hogeschool Rotterdam geeft voorlichting over profielen en beroepen, hoe het onderwijs eruit ziet in het HBO 
en waarom de profielkeuze zo belangrijk is. De hogeschool laat zien welke beroepen bij welke sectoren horen. 
Dit doen ze met het beroepenspel. 
De voorlichting gaat niet over de profielkeuze zelf. Feitelijk informatie over de profielen moet vooraf bij de 
leerlingen bekend zijn. 
 
De voorlichting wordt voorbereid door de Hogeschool. Voorlichters van de Hogeschool komen naar de VO-
school, geven voorlichting aan en spelen het spel met de leerlingen. Studenten helpen de voorlichters. Zo 
vertellen zij over de eigen ervaringen met de profielkeuze en met het HBO. 
 
Van de leerlingen wordt een actieve houding tijdens het beroepenspel verwacht. Hier moeten de leerlingen 
beroepen op de juiste sectoren leggen. Daarnaast schrijven ze op welke beroepen ze zelf leuk vinden en bij 
welke sectoren deze passen.  

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het gesprek draagt bij aan de bewustwording van de samenhang tussen profiel en beroepenveld. Het 

beroepenspel draagt daar in belangrijke mate aan bij. Een mogelijke verwerkingsopdracht is de volgende: 

a  Vorm een groep van drie à vier leerlingen die hetzelfde profiel denken te gaan kiezen. 

b  Kies met elkaar uit een lijst beroepen (leerlingen krijgen een lange lijst overlegd) tien beroepen waarvoor 

dit profiel nodig of wenselijk is. 

c  Zoek overeenkomsten tussen de geselecteerde beroepen. 

d  Geef een samenvatting aan de klas. 

e  Leg de samenvattingen plus je eigen ervaringen vast in je portfolio en maak daar zo nodig gebruik van bij 

het opstellen van je zelfadvies voor de profielkeuze. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op opleidingsexploratie (meer dan op werkexploratie) en op kwaliteiten- en 

motievenreflectie. De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel 

van de profielkeuze voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat deze activiteit voor de meeste 

leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de loopbaanfasering. 
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Leerlingen verzorgen ouderavond profielkeuze (R-09) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerlingen verzorgen zelf, onder begeleiding van de mentor, een ouderavond over de profielkeuze. De klas 
wordt in groepen gesplitst en iedere groep bereidt een deel van de keuzekaart voor. Er wordt een 
powerpointpresentatie gemaakt en een voorlichtingsboekje voor de ouders. 
De avond wordt mede in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam voorbereid. In een 
samenwerkingsactiviteit met ca.10 studenten bereiden leerlingen van de Lobotscholen de avond zelf voor 
(presentatie) en bespreken zij informatie betreffende de profielen en studies. Dit op basis van vooraf 
bedachte vragen en thema’s. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De powerpointpresentatie voor ouderavond zelf is het product. Deze wordt door de leerling opgenomen in 

het portfolio. Over de avond zelf en de voorbereidende activiteit schrijft de leerling een evaluerend artikel 

t.b.v. de schoolkrant o.i.d.: wat heb je eraan om een ouderavond voor te bereiden met klasgenoten en 

studenten?  

De reflectie leidt uiteindelijk tot het invullen van de keuzekaart, dus tot het kiezen van een profiel. Hier 

wordt in een gesprek met de decaan op teruggekeken: waarom heb je dit profiel gekozen, op basis van welke 

gegevens enz. Met de mentor wordt er gereflecteerd op de vaardigheden die nodig waren om de ouderavond 

tot een succes te maken ( samenwerken, presenteren, informatie verzamelen). 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit concentreert zich op opleidingsexploratie (meer dan op werkexploratie) en op kwaliteiten- en 

motievenreflectie. De leerling verdiept zich verder in de eigen kwaliteiten en motieven met het concrete doel 

van de profielkeuze voor ogen. Wat betreft het profielkeuzeproces staat deze activiteit voor de meeste 

leerlingen dichtbij het fasemoment ‘knoop doorhakken’ in de loopbaanfasering. 
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Verantwoording van de profielkeuze (via zelfadvies)  (R-10) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Deze activiteit is één van de drie verantwoordingsstappen in het LOB-traject van brugklas tot en met HBO. Op 
basis van het portfolio (de autobiografie) en alle stappen die genomen zijn m.b.t. de profielkeuze bereidt de 
leerling een verantwoording of onderbouwing van de profielkeuze voor. Dit kan bijvoorbeeld de vorm krijgen 
van een ‘zelfadvies’ of een ‘motivatiebrief’. In dat document reflecteert de leerling op de eigen kwaliteiten, 
motieven en het profielkeuzeproces (loopbaansturing). De leerling betrekt in het zelfadvies ook de thema’s 
beroep(enveld), studierichting, profiel en keuzevak(ken). De leerling bespreekt het document met de ouders 
en de mentor. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De opdracht zelf (de verantwoording) ís de verwerkingsactiviteit en wordt opgenomen in het portfolio. 

  

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit toont de mate waarin de leerling vaardig is geworden in het reflecteren op de eigen 

kwaliteiten en motieven in relatie tot de keuzes die de leerling gaat maken met betrekking tot de bovenbouw 

havo, en wellicht het opleidings- en beroepenveld. 

In de fasering van het loopbaanproces, in dit geval specifiek gericht op de profielkeuze, is deze activiteit 

bedoeld om invulling de geven aan de laatste stap, verwerven en tonen van ‘commitment’. 
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Opleidingen- en beroepenmarkt  (R-11) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde,vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Oud-leerlingen geven voorlichting over de door hen gekozen vervolgopleiding. De aula is ingericht als markt 
met kraampjes. Huidige leerlingen uit de 3e, 4e en 5e klas komen samen met hun ouders langs om informatie in 
te winnen over de verschillende opleidingen. 
Leerlingen bereiden zich voor door in de lessen keuzebegeleiding gesimuleerd te worden vragen te bedenken. 
Daarbij kan teruggegrepen worden op al verzamelde informatie in de autobiografie. Tijdens de markt stellen 
de leerlingen gerichte vragen aan studenten over de opleiding. Zij vragen naar de inhoud, eisen, 
toekomstmogelijkheden, overstap. Zo kunnen zij een beter een reëler beeld krijgen van hun mogelijkheden. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Schrijf een motivatiebrief waarin je je gekozen profiel nog eens tegen het licht houdt ten opzichte van de 

top-vijf opleidingen die je belangstelling hebben.  
 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

oriënterende of een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van 

werkexploratie. 
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Keuzeweb Dedecaan.net  (R-12) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de derde, vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Leerlingen maken opdrachten op keuzeweb. Dit doen ze via de website www.dedecaan.net. Deze opdrachten 

zijn gericht op het maken van een juiste profiel- of studiekeuze en afhankelijk van het leerjaar waar de 

leerling in zit. Wanneer de leerling bezig is met het oriënteren naar een goede vervolgopleiding, kan hij/zij in 

keuzeweb het verslag uploaden. Door het maken van de opdrachten ontstaat er een CV. Hierin staan 

eigenschappen en interesses van de leerlingen. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De verwerkingsopdrachten maken deel uit van het programma van dedecaan.net. 

In het eindgesprek wordt de methode met de leerlingen geëvalueerd. Hierbij komen de volgende dingen aan 

de orde: waren de opdrachten nuttig? Is de informatie nuttig? Is het portfolio volledig ? Is het curriculum 

vitae volledig? Is het systeem gebruiksvriendelijk? 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit richt zich vooral op kwaliteiten- en motievenreflectie gecombineerd met opleidingsexploratie. 

 

 
 
  

http://www.dedecaan.net/
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Aansluitingsmodule HBO  (R-13) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen uit havo 4 of havo 5 kiezen een module die afkomstig is uit het programma van een bepaalde 
opleiding. De module dient representatief te zijn voor het programma uit het 1e of 2e jaar van die opleiding en 
is aangepast aan het niveau van leerlingen in de bovenbouw havo. Leerlingen kunnen zich op die manier 
inhoudelijk verdiepen in een opleiding. De activiteit vormt een bijdrage aan het keuzeproces, maar kan ook 
gebruikt worden als basis voor het profielwerkstuk. Leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag en worden (op 
afstand) begeleid door studenten van de hogeschool. De leerlingen voeren de opdrachten uit en sturen ze in 
naar de hogeschool. De leerlingen ontvangen feedback van studenten. 
Nadat de module afgerond is heeft de leerling een gesprek met de mentor/coach van de vo-school.  
Gevraagd wordt naar ervaringen en betekenis (mening, conclusie, vervolgstap). De module zelf, de feedback 
van studenten, een evaluatieformulier en een verslag van de ervaringen wordt opgenomen in het portfolio. 
Leerling wordt ook gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De module zelf, de feedback van studenten, een evaluatieformulier en een verslag van de ervaringen wordt 

opgenomen in het portfolio. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit is, gelet op het uitvoeringstijdstip eerder een verdiepende dan een verkennende activiteit in het 

kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie. De activiteit kan meerwaarde krijgen door deze 

ook te zien als mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, in dit geval t.b.v. het meelopen met een student 

op opleiding. 
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Interscholaire  (R-14) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen en ouders bezoeken een landelijke voorlichtingsbijeenkomst van opleidingen. Er kunnen maximaal 
drie ronden worden bezocht. Keuze wordt onder andere gemaakt op basis van een voorlichtingsboekje waarin 
alle opleidingen staan beschreven. De leerling kiest bewust drie voorlichtingen uit waarvan hij denkt dat een 
van de deze studies zijn keuze zal worden. Ouders kunnen meekomen (en doen dat in de praktijk ook) 
waardoor hun betrokkenheid toeneemt. 

Een externe partij, AOB, neemt de organisatie voor zijn rekening neemt van de voorlichtingen (het aantrekken 

van voorlichters en de indeling van de deelnemers). 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
De leerling maakt een verslag, bespreekt dat met de mentor, studiebegeleider of decaan en levert het in bij 

de decaan. Het verslag wordt opgenomen in het portfolio. 

In het verslag worden ten minste de volgende punten aan de orde gesteld: 

- In hoeverre heeft de activiteit bij gedragen aan jouw studiekeuze? 

- Wat zijn de volgende stappen in je studiekeuzeproces? 

- Motiveer je antwoorden. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie. De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een 

oriënterende of een verkennende activiteit in het kader van opleidingsexploratie, meer dan van 

werkexploratie. 
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Meeloopdag beroep  (R-15) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen lopen een dag mee op een bedrijf van hun keuze om zo het beroep een dag te ervaren. Soms 
organiseert de organisatie de meeloopdagen en soms is het meelopen een initiatief van de leerling. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Aan de hand van de onderstaande vragen schrijft de leerling een verslagje t.b.v. het portfolio. Het verslagje 

kan in de vorm van een tekst, maar ook in de vorm van een poster met bijpassende afbeeldingen en teksten. 

De mentor besteedt in de mentorles aandacht aan de meeloopactiviteit en de posters/verslagjes. De 

volgende vragen worden door de leerlingen in ieder geval verwerkt: welk beroep heb je gevolgd; waar 

bestaan de werkzaamheden uit; wat lijkt jou daar leuk, interessant, boeiend aan; wat lijkt je er moeilijk, 

niet interessant aan; welke vaardigheden, welke opleiding, welk profiel passen bij het beroep of zijn 

voorwaardelijk; denken je ouders dat dit beroep bij je past (leg uit). 

  

 
Loopbaancompetenties: 
Afhankelijk van de reflectieopdracht is deze activiteit vooral gericht op werkexploratie of (ook) op 

kwaliteiten- en motievenreflectie, mogelijk ook op loopbaansturing (welke stappen zijn nodig om het beroep 

uit te kunnen oefenen). Voor een deel van de leerlingen zal deze activiteit vooral een verkennende activiteit 

zijn, voor anderen – als de meeloopdag aansluit bij hun eigen beroepsperspectief - mogelijk een verdiepende. 

In de gesprekken die de mentor voert kan rekening gehouden worden met deze fase-indeling. 
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Open dag  (R-16) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vierde en vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerling bezoekt een open dag van een hogeschool, van een opleiding aan een hogeschool, of van een cluster 
van opleidingen aan een hogeschool. Tijdens deze dag krijgt de leerling een indruk van het gebouw en 
voorlichting over de opleiding(en) die hij/zij interessant vindt. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
In zijn portfolio legt de leerling antwoorden vast op de volgende vragen. Antwoorden kunnen deels bestaan 
uit beeldmateriaal. 

In het verslag worden ten minste de volgende punten aan de orde gesteld: 
- Beschrijf eens wat je hebt gedaan, gezien of gehoord tijdens de Open Dag. 
- Wat vind je van deze informatie die je hebt gekregen? 
- Welke antwoorden heb je gekregen op je vragen? Wat heeft het bezoek je opgeleverd? 

- In hoeverre heeft de activiteit bij gedragen aan jouw studiekeuze? 

- Wat zijn de volgende stappen in je studiekeuzeproces? 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit is in de eerste plaats werkexploratie, eigenlijk opleidingsexploratie. De verwerkingsopdracht 

richt zich daarnaast op motievenreflectie en loopbaansturing. Voor veel leerlingen zal deze activiteit vooral 

een verkennende activiteit zijn. 
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Ouderavond voorlichting studeren  (R-17) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen/ouders bezoeken de voorlichtingsavond. De avond bestaat uit voorlichtingsronden: directie; HBO 
(HRO + InHolland); WO (Erasmusuniversiteit); IBgroep. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Beschrijf wat je hebt gedaan, gezien of gehoord tijdens de ouderavond. 
Wat vind je van deze informatie die je hebt gekregen? 
Welke antwoorden heb je gekregen op je vragen? Wat heeft het bezoek je opgeleverd? 
Wat is nu je volgende stap in je zoektocht naar de juiste opleiding/vervolgkeuze?  

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit is, afhankelijk van het uitvoeringstijdstip een verkennende of een verdiepende activiteit in het 

kader van opleidingsexploratie, meer dan van werkexploratie.  
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Profielwerkstuk met LOB-component  (R-18) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Door middel van een stappenplan worden leerlingen door de vijf fases geloodst die leiden naar een gedegen 
profielwerkstuk. In elk van deze vijf fases wordt de link gelegd met de hbo-vaardigheid die in deze fase 
centraal staat. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerlingen een onderwerp kiezen dat aansluit bij de 
mogelijke opleidingskeuze. Zij kunnen daardoor inhoudelijk kennis maken met een belangrijk thema binnen 
de opleiding en in sommige gevallen ook fysieke ondersteuning krijgen van docenten en studenten. 
De vo-mentor en vakdocent begeleiden het PWS. 
Op deze manier maken leerlingen kennis met een hbo-manier van werken, leggen zij verband tussen interesse 
en opleiding en krijgen zij mogelijk praktische ondersteuning, bijvoorbeeld bij bronnenonderzoek of het doen 
van experimenten. 

 
Doorgaans is een profielwerkstuk sterk inhoudelijk gericht. Scholen die kiezen voor een vakinhoudelijke 
benadering van het PWS kunnen daaraan een LOB-component toevoegen. Het profielwerkstuk wordt 
inhoudelijk en procesmatig beoordeeld; de leerling krijgt vervolgens een LOB-opdracht waar het PWS aan ten 
grondslag ligt. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  

Het profielwerkstuk zelf en de begeleidingsnotities en –verslagen worden opgenomen in het portfolio. Neem 

een vast hoofdstuk op in het profielwerkstuk over de mogelijke relatie/samenhang tussen het thema en de 

mogelijke opleidingen en beroepen die daarbij passen. 

Voor leerlingen die het profielwerkstuk een inhoudelijke invulling hebben gegeven zonder een directe relatie 

met het opleidings- en werkveld kan de volgende verwerkingsopdracht t.b.v. het portfolio (en het latere 

startgesprek) bruikbaar zijn. Schrijf een verantwoording van je profielwerkstuk voor de hbo-opleiding die je 

wilt volgen. Neem daarin het volgende op: tien regels over de inhoud van het profielwerkstuk; tien regels 

waarom de keuze van het onderwerp wel of juist niet past bij je vervolgopleiding en/of het werkveld; tien 

regels waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
De activiteit vraagt aan de leerling vooral om te reflecteren op de relatie inhoud – opleiding – werk en draagt 

daarmee met name bij aan motievenreflectie. 
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Proefstuderen  (R-19) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

De leerling loopt een dag mee op de hogeschool, heeft zich hierop voorbereid volgens een vast format en 

presenteert in de mentorles zijn/haar bevindingen ook volgens een vast format. Zie de bijlage voor nadere 

informatie. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Voorbereidingsactiviteiten, documenten van de dag zelf, de presentatie in de mentorles en de eigen 

bevindingen worden opgenomen in het portfolio en vormen een onderwerp van gesprek in het eindgesprek 

met de decaan en het startgesprek met de hogeschool. 

Na afloop geeft de leerling een korte presentatie in de klas en geeft antwoord op de vragen: 

* Waar ben ik geweest? 

* Welke opleiding heb ik bezocht, wat houdt deze opleiding in? 

* Wat vond ik wel/niet leuk? 

* Welke specifieke vragen had ik en zijn die beantwoord? Wat ging ik halen? 

* Ik ga wel/niet naar deze opleiding en waarom. 

  

Zie ook een van de bijlagen achterin. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 
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Kies bewust  (R-20) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen brengen in klassikaal verband een bezoek aan de hogeschool. Zij volgen een programma dat er op 
gericht is een laatste, algemene zet aan de studiekeuze te geven. Verschillen tussen vo en hbo komen aan de 
orde en leerlingen worden in workshops - ingedeeld naar fase in het keuzeproces - geholpen met een 
stappenplan op weg naar een goede opleidingskeuze en wat daarvoor nog nodig is. 
Studenten begeleiden de activiteit en leveren in sommige gevallen ook een inhoudelijke bijdrage. Er is veel 
ruimte voor uitwisseling met studenten. 
 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht: 

Reflectie vindt al tijdens de activiteit plaats. De lesbrief wordt opgenomen in het portfolio/de autobiografie 

en de leerling legt daarin ook een verslag vast. Verwijzing naar deze activiteit wordt vanzelfsprekend een 

onderdeel van het studiestartgesprek. 

  

 

Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen. De activiteit kan meerwaarde 

krijgen door deze ook te zien als mogelijkheid om een netwerk op te bouwen, in dit geval t.b.v. het meelopen 

met een student op opleiding. 
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Studieloopbaancoach  (R-21) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen van 5 havo die ondanks alle activiteiten die zij hebben ondernomen 

t.a.v. het LOB-traject van de school geen juiste studiekeuze kunnen maken. De hulp kan dan worden 

ingeschakeld vanuit een hogeschool door middel van een studieloopbaancoach. Deze komt op uitnodiging naar 

de school toe en heeft een combinatie van gesprek, test en oefeningen gedurende 1½ uur met de leerling. Dit 

gesprek kan een vervolg krijgen. Doordat iemand van buiten de school met de leerling spreekt is er een grote 

kans dat de keuzeproblematiek vanuit een andere, nieuwe invalshoek wordt benaderd. 

De invulling van het woord “studieloopbaancoach” is voor iedere hogeschool anders. Op de Hogeschool 

Rotterdam wordt gewerkt met studie-expertisecentrum. De leerling gaat naar de hogeschool toe voor de 

studieloopbaancoach.  

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Deze vindt plaats tussen leerling en studieloopbaancoach (en decaan). Afhankelijk van de invulling en loop 

van het gesprek wordt de reflectieopdracht geformuleerd. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
De activiteit doet een beroep op alle loopbaancompetenties en heeft een verwerking- of reflectieopdracht die 

is toegesneden op de individuele situatie van de leerling. 
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Uitgebreide meeloopdag  (R-22) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
Leerlingen uit havo 5 hebben drie maal contact met een student uit het HBO (2e of 3e jaars) met als doel om 
zich te verdiepen in een opleiding en op die manier te komen tot een afgewogen beslissing. Na elk contact 
besluiten leerling en student om door te gaan of om te stoppen (als de opleiding afvalt). 
Eerste contact: kennismaken en gesprek over de opleiding. Tweede contact: meeloopdag. Derde contact: in 
gesprek  met de student verder verdiepen in de opleiding (programma, vakken, boeken, minors, stages, 
beroepen, enz.) plus reflectie en conclusie. 

Leerlingen uit havo 5 ontdekken zodoende of een bepaalde studie wel of niet bij hen past. Zij maken in de 

laatste fase van het keuzeproces diepgaand kennis met een bepaalde opleiding en kunnen na afloop een 

weloverwogen beslissing nemen t.a.v. deze opleiding. 

 
Leerlingen nemen het initiatief om mee te doen, hebben een top drie van opleidingen, krijgen instructie en 
zoeken contact met de toegewezen student.  
De leerlingen stellen zich actief op en beslissen na elke stap/contact of zij doorgaan of stoppen (indien de 
opleiding afvalt). Ervaringen, mening, conclusie en vervolgstap worden opgenomen in portfolio. 
Studenten melden zich aan, krijgen instructie, maken afspraken met de leerling en stellen zich op als kritisch-
constructieve gesprekspartner van de leerling. In de derde sessie vindt terugblik en afsluiting plaats (mening, 
conclusie, vervolgstap). 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 
Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Vooral in gesprek met student (reflecteren op Meeloopdag) en in gesprek met mentor/coach van vo-school na 
afloop). Ervaringen, mening, conclusie en vervolgstap worden opgenomen in portfolio. Het is aan te raden om 
in het portfolio tevens een beoordeling of een verslag van de begeleidende student op te nemen. 

 

 
Loopbaancompetenties: 
Deze activiteit combineert stimulansen voor kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werk- en 

opleidingsexploratie. In de fasering van het loopbaanproces zal deze activiteit voor velen bijdragen aan 

‘knoop doorhakken’, ook al zullen anderen de activiteit ervaren als verdiepen of mogelijk zelfs verkennen. 

 

 
 
  



LOB-arrangement Rotterdam, pagina 30 
 

 

Eindgesprek decaan of mentor VO-school  (R-23) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor leerlingen in de vijfde klas havo. 
 

 

De activiteit 
 

 
De leerling voert een eindgesprek over LOB en de ontwikkeling van de eigen loopbaancompetenties met de 
decaan of de mentor. Het gesprek wordt door de leerling voorbereid aan de hand van een leidraad 
(bijvoorbeeld opdrachten in dedecaan.net) en met behulp van het portfolio/de autobiografie. De 
motivatiebrief t.b.v. de hogeschool en de voorbereiding op de startmeter vormen een onderdeel van het 
eindgesprek. 
Aan de orde komen ook de cognitieve vaardigheden en eventueel tekort daaraan (startmeter). 

De decaan of de mentor moet op de hoogte zijn van de inhoud van een startgesprek dat plaats vindt op een 

hogeschool. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Het eindgesprek is in feite de reflectie op al hetgeen eerder is ondernomen in het kader van LOB en 

vastgelegd in of opgenomen in het portfolio/de autobiografie. In het eindgesprek wordt het keuzeproces 

geëvalueerd. Wat heb je gedaan/aangeboden gekregen en ondernomen om tot een studiekeuze te komen? Als 

reflectieopdracht kan de leerling een soort aanbevelingsbrief schrijven. Welke activiteit/welke 

informatie/welk gesprek enz. heeft bij jou het "Eurekamoment” veroorzaakt? Wat was het moment waarop 

je het licht zag en je zeker wist dat je deze opleiding wilde gaan doen? Welke LOB-activiteit was voor jou 

belangrijk? Een soort affiche voor een bepaalde activiteit en de reactie van de leerling daarop. 

Omdat de leerling al gewend is te motiveren (door alle lob-activiteiten in de havobovenbouw) zal het geen 

probleem zijn om tijdens het startgesprek in te gaan op het HBO. De leerling neemt zijn eurekamoment mee 

en kan, als daar om gevraagd wordt, zo een motivatiebrief schrijven. Het gaat om het enthousiasme voor de 

gekozen opleiding. 

 

 

Loopbaancompetenties: 
Het eindgesprek met decaan of mentor betrekt alle loopbaancompetenties bij het gesprek. Uitgaande van 

kwaliteiten en motieven wordt de keuze van de opleiding besproken en komen de vragen aan de orde hoe de 

leerling verder invulling kan geven aan de eigen loopbaan (loopbaansturing). In principe is het eindgesprek het 

moment waarop de gesprekspartner het commitment van de leerling kan vaststellen. 
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Startgesprek Hogeschool Rotterdam  (R-24) 
 

 

Deze activiteit is bedoeld voor startende (eerstejaars) studenten in leerjaar 1 van het hbo. 
 

 

De activiteit 
 

 

Elke aankomende student wordt na aanmelding in Studielink uitgenodigd voor een startgesprek voor de 

opleiding van zijn/haar keuze. Voorafgaand aan dit gesprek vult de student de Startmeter in. De Startmeter 

bevat vragen over achtergrond, leerstijlen, motivaties en studiekeuzemotieven. Op basis van de resultaten 

van deze vragenlijst volgt een gesprek met een studieloopbaancoach, waarbij samen met de student de 

uitslag besproken wordt. Het idee is dat de student indien nodig de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt 

die ervoor moeten zorgen dat hij een soepele start van de opleiding zal kunnen maken. 

 

De leerling/student bereidt zich op de startmeter en het startgesprek voor door het schrijven van een 

motivatiebrief en het beschikbaar maken (t.b.v. het gesprek) van onderdelen van het portfolio uit het 

voortgezet onderwijs. Indien gewenst en mogelijk kan de vo-school de leerling voorbereiden op het schrijven 

van de motivatiebrief en het eindgesprek. 

 

 

Reflectie- en verwerkingsopdracht, loopbaancompetenties 
 

 

Reflectie- of verwerkingsopdracht:  
Opstellen van een motivatiebrief mede op basis van het aangelegde portfolio. 

 

 
Loopbaancompetenties: 

De activiteit richt zich in termen van de fasering van het loopbaanproces hoofzakelijk op het tonen vaan 

commitment. 
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Voorbereiding op een dag proefstuderen 

 

1) Wat moet ik weten over proefstuderen? 

Wat is proefstuderen? 

Proefstuderen is iets anders dan een meeloop- of voorlichtingsdag. Het is een studieprogramma van één dag 

dat je volgt bij de opleiding van je keuze. Als proefstudent ga je colleges (lessen) volgen, in groepjes werken 

of meedoen aan een practicum. Zo krijg je een indruk van de studie, het programma en het beroep waarvoor 

je wordt opgeleid. Soms krijg je een studieopdracht als voorbereiding. Deze uren tellen waarschijnlijk mee 

voor je totale studielast Oriëntatie op Studie en Beroep. Vraag het aan je decaan. Het proefstuderen is 

bedoeld voor leerlingen van 4/5 havo, 5/6 vwo en 3/4 mbo-niveau 4. 

 
Wanneer en waarom ga ik proefstuderen? 

Tijdens het proefstuderen krijg je geen algemene informatie over de hogeschool, de opleiding of het 

studentenleven; we gaan ervan uit dat je je al serieus hebt georiënteerd door een bezoek aan deze opleiding 

tijdens de voorlichtingsdagen. Je hebt je al inhoudelijk verdiept in de opleiding. Je weet al welke vakken je 

krijgt, wat de toelatingseisen zijn en je hebt een beeld van de beroepsmogelijkheden.  

Als je (bijna) zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te 

proeven aan je toekomstige studie tijdens proefstuderen.  De meeste leerlingen beslissen na een 

proefstudeerdag of ze zich wel of niet inschrijven voor de opleiding.  

 

Wat is het verschil tussen proefstuderen en meelopen (meeloopdag)? 

Het verschil is dat je tijdens het proefstuderen een uitgebreid vooropgezet programma zal volgen in een groep 

met geïnteresseerde mensen. Tijdens de meeloopdag volg je alleen een individuele student tijdens zijn/haar 

dag. 

 

2) Hoe kan ik mijzelf voorbereiden op een dag proefstuderen? 
Je volgt een dag les op een hogeschool. We gaan er vanuit dat je je al hebt aangemeld voor een 

proefstudeerdag. Waar ga jij op letten deze dag? De onderwerpen waarover les wordt gegeven, de sfeer of hoe 

er les wordt gegeven? Om je op weg te helpen kun je onderstaande vragen vooraf beantwoorden. 

- Heb je het programma van de proefstudeerdag al goed gelezen? Is er een voorbereidende opdracht?  

- Herken je uit het programma de verschillende les- en werkvormen? Onderzoek welke les- en werkvormen 

anders zijn dan nu op je huidige school. 

- Welke vakken krijg je in het 1e jaar van de opleiding? Zoek dit op via de website van de hogeschool. Over 

welke vakken zou je meer te weten willen komen? Worden die vakken ook gegeven op de proefstudeerdag? 

Stel anders op die dag je vragen aan een docent of student. Vraag net zo lang door totdat jij het voor je 

ziet. 

- Wat zijn naar jouw idee moeilijke vakken? Wat zijn volgens de opleiding de moeilijkste vakken en waarom?  

- Welke beroepsmogelijkheden van deze opleiding ken je al? Van welke beroep kan je al vertellen wat 

iemand op een gemiddelde werkdag doet? Welke vragen wil je nog aan een docent of student vragen? 

- Hoe kun je letten op de sfeer van een opleiding? Wat is voor jou belangrijk? De mensen die er rondlopen? 

Het gebouw en de bereikbaarheid daarvan of de voorzieningen zoals restaurant, mediatheek? Let je op hoe 

alles georganiseerd is of een combinatie van dit alles?   
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Het startgesprek 

 

Startgesprek  

Elke voltijdstudent, die zich inschrijft voor een opleiding aan Hogeschool Rotterdam wordt uitgenodigd voor 
een startgesprek. Aan de hand van de uitkomsten uit de startmeter (vragenlijst), eerder behaalde 
cijfers/diploma’s en een motivatieschrijven heeft de aanmelder een gesprek met een studieloopbaancoach van 
de opleiding. Gezamenlijk wordt bepaald of de gekozen opleiding de juiste is en/of er kennis bijgespijkerd 
dient te worden en/of speciale regelingen alvast getroffen moeten worden.  

Wat houdt het Startgesprek in? 
Het Startgesprek is tweeledig: 

1. Een wederzijdse kennismaking; de aanmelder maakt alvast kennis met de opleiding/het instituut en met één 

van zijn toekomstige docenten. Tevens maakt de opleiding kennis met de aanmelder. 

2.Gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend om met een juist kennis- en ervaringsniveau te starten 

(Summerschool, ondersteunend onderwijs, doorverwijzing etc.) om zo de opleiding succesvol(er) te doorlopen.  

Hoe gaat het in z'n werk?  
De opleiding verstuurt de uitnodiging voor het startgesprek. De aanmelder ontvangt een voorlopig 
studentaccount en kan zich digitaal aanmelden voor het startgesprek of wordt door de opleiding voor een 
vastgesteld tijdstip uitgenodigd. 

Op de dag van het startgesprek wordt de aanmelder welkom geheten en begeleid door peercoaches en/of 
ouderejaarsstudenten. Voorafgaand aan het Startgesprek maakt de student de startmeter (duur: ongeveer 40 
minuten; zonder tijdslimiet) waarbij vragen gesteld worden over persoonlijke achtergronden, competenties en 
motivatie/vertrouwen. Daarna volgt het gesprek met één van de studieloopbaancoaches. In dat gesprek gaat 
het niet alleen om de uitkomsten van de startmeter (dé rapportage) en de behaalde cijfers van de laatste twee 
studiejaren, maar ook over zaken als kennis over de opleiding, motivatie en persoonlijke omstandigheden. Als 
blijkt dat in aanvulling op de vooropleiding, op één of meerdere gebieden ondersteuning nodig is dan wordt aan 
de hand van het intakeformulier de doorverwijzing georganiseerd naar bijvoorbeeld de studiekeuzebegeleiders, 
een decaan, Summerschool of ondersteunend onderwijs. 

Wat is het doel van het Startgesprek? 
Het startgesprek helpt eerstejaarsstudenten bewuster en beter geïnformeerd met de opleiding te starten. De 
opleiding heeft bovendien vroegtijdig in kaart hoe het instromende cohort er uit ziet en aan welke vorm van 
ondersteuning de individuele student behoefte heeft.  

 

Hoe kunt u uw leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op het Startgesprek? 

- Laat hem of haar een motivatiebrief schrijven met daarin de volgende onderwerpen: 

o Wat heb je ondernomen om je te oriënteren op deze opleiding? 

o Welke studiekeuzeactiviteiten heb je bezocht, eventueel ook bij andere opleidingen en hogescholen? 

o Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? 

o Wat verwacht je te leren in je opleiding? 

- Laat hem een actueel cijferoverzicht of zijn/haar diploma meenemen.  

- Als uw leerling een doorstroomportfolio heeft opgesteld tijdens zijn opleiding, is het zinvol dit mee te laten 

nemen naar het Startgesprek.   
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Bijlage 1  Format om een LOB-activiteit in het arrangement te beschrijven 
 

 
Titel van de activiteit:  

 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende groepen): 

□ leerlingen 
□ studenten 
□ docenten 
□ mentoren 

□ loopbaanbegeleiders 
□ decanen 
□ management 
□ ouders 

De activiteit is bedoeld voor (een of meer van 
de volgende leerjaren): 

□ brugklas/havo 1 
□ havo 2 
□ havo 3 
□ havo 4 

□ havo 5 
□ hbo 1 
□ hbo 2 

Bij welke fase van het studiekeuzeproces hoort 
deze activiteit met name? 

□ oriëntatie 
□ verkennen 
□ verdiepen 

□ knoop doorhakken 
□ committeren 

Beschrijving van de activiteit in maximaal 100 
woorden: 

 
 
 

 
Wat is de beoogde uitkomst van de activiteit? 
 

In algemene zin: 

In  concrete zin: 
 

Op welk(e) loopbaancompetentie(s) heeft de 
beschreven activiteit betrekking? 
 

loopbaancompetentie herkenbaar als 
□ kwaliteitenreflectie  

□ motievenreflectie  

□ werkexploratie  
□ loopbaansturing  
□ netwerken  

Bij welke instantie ligt het initiatief tot 
uitvoering? 

□ havo  □ hbo  □ bedrijf 

Welke medewerkers zijn bij de uitvoering 
betrokken? 

havo hbo 
□ docenten 
□ mentoren  
□ decanen  
□ schoolleiders  
□ ondersteunend personeel  

□ docenten 
□ slb-ers  
□ decanen  
□ management  
□ ondersteunend personeel  

 
Wat is de rol van de betrokkenen? 
 

Wat is de rol van de leerlingen of studenten? 
 
 
 

Wat is de rol van de havo-medewerkers? 
 
 
 

 
Wat is de rol van hbo-medewerkers? 
 

 

Welke externe partijen, anders dan vo of hbo, 
zijn bij de uitvoering betrokken? En wat is hun 
rol? 
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Zijn ouders betrokken? Zo ja wat is dan hun rol? 
 

 

Zijn er alumni/beroepsbeoefenaars  
betrokken? Zo ja wat is hun rol? 

 
 
 

Zijn studenten betrokken? Zo ja wat is dan  hun 
rol? 

 
 
 

Met welke (school)vakken/profiel maakt deze 
activiteit verbinding? 

 
 
 

Met welke hieraan voorafgaande LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Met hierop welke volgende LOB-activiteiten staat de hier beschreven activiteit in logisch verband? 
(studiekeuzefase) 
1   
2   
3   
Op welke manier reflectie (leerling), evaluatie (organisatie) en borging (leerlingen en organisatie) plaats? 
 

Op welke manier wordt het reflecteren van 
leerlingen bij deze activiteit ingericht? 

 
 
 

Op welke wijze wordt de activiteit 
geëvalueerd?  

□ resultaat 
□ organisatie 
□ inzet betrokkenen 
□ expertise betrokkenen 

Op welke wijze wordt de activiteit (kwalitatief 
en kwantitatief) geborgd in de organisatie? 

 
 
 

Hoe wordt de samenwerking havo-hbo 
geëvalueerd, bijgesteld en geborgd? 

 
 
 

 
Aandachtspunten m.b.t. de planning, de kosten en de tijdsinvestering bij deze activiteit: 
 

Planning: 
 
 

Capaciteit (max. en min. aantal deelnemers) 
 
 

Tijdsinvestering: (Actoren splitsen en ook uren 
van leerlingen en studenten weergeven) 

 
 

Kosten:  
(Specificeren) 
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