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LOB-scan 
De LOB-scan geeft scholen in één oogopslag zicht op de stand 
van zaken met betrekking tot LOB binnen de eigen school. De 
scan is een praktisch online instrument dat door middel van 
zelfevaluatie alle gebieden van LOB in kaart brengt. Op basis 
van de verkregen resultaten kunnen schoolleiders, teamleiders, 
decanen en mentoren gerichte vervolgstappen zetten met als 
doel om LOB steviger te verankeren binnen de school.

Loopbaanbox 
De loopbaanbox helpt decanen en andere LOB betrokkenen 
bij het vormgeven en uitvoeren van LOB beleid in de school. 
Dit aan de hand van de PDCA Cyclus. Het is een box vol in-
formatie en hulpmiddelen waarmee je direct aan de slag kan. 
Kortom, de inhoud van de loopbaanbox helpt je binnen het 
traject om LOB een passende plek te geven binnen je onder-
wijsorganisatie. 

Online leergang 
Tijdens deze leergang maak je in acht modules kennis met de 
ins & outs van LOB. Zo leer je hoe je een LOB-werkplan op-
stelt, wat de rollen en taken rondom LOB zijn en hoe je ouders 
kunt betrekken bij het LOB-traject. De modules bestaan uit een 
theoretisch deel, aansprekende voorbeelden uit de praktijk, 
verdiepingsvragen, praktijkopdrachten en een eindopdracht. 
De producten en inzichten uit de Loopbaanbox zijn verwerkt 
in de leergang. De Online leergang is geschikt voor eenieder 
die zich wil professionaliseren op het gebied van LOB. Het 
voordeel is dat je de leergang op elke plek en op je eigen 
tempo kunt doorlopen. Het resultaat is een gedegen LOB plan, 
voorzien van alle facetten die nodig zijn om LOB blijvend op de 
kaart te zetten bij jou op school.

Gebruik doorstroomcijfers
Doorstroomcijfers geven zicht op het studiesucces van je 
oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. Met behulp van de 
handreiking doorstroomcijfers & LOB haal je via Vensters VO 
belangrijke informatie op over het studieverloop bij het ver-
volgonderwijs. Blijven je leerlingen bij hun keuze of wordt er 
toch nog veel geswitcht? Wat zeggen de cijfers je precies en in 
hoeverre zijn ze aanleiding om het LOB beleid bij jou op school 
aan te passen? Doorstroomcijfers vormen voor schoolleiders en 
LOB betrokkenen in de school een goed middel om zowel in- als 
extern het gesprek over de aansluiting op het vervolgonderwijs 
aan te gaan.

LOBOTs 
De LOBOTs (LOB ontwikkelteams) bestaan uit vijf regionale 
havo-hbo netwerken die ieder duurzaam gewerkt hebben 
aan een eigen LOB-arrangement. Het vo en ho hebben in vijf 
regio’s, volgens een gezamenlijk ontworpen rode draad, een 
traject opgezet. De LOBOTs zijn telkens integraal toegepast. 
Dit betekent dat er in de teams trajecten zijn ontwikkeld die 
LOB-activiteiten vanaf de brugklas tot en met de start van de 
vervolgopleiding behelzen. De LOBOTs leerlijnen zijn als goede 
voorbeelden terug te vinden op de website.

Lesbrieven netwerken 
Het bewust ontwikkelen van een netwerk is goed voor docen-
ten, schoolleiding, leerlingen én ouders. Het lespakket ‘De 
N-factor’ biedt inzicht in de werking van relaties, netwerken en 
je eigen ervaringen daarmee. Deze ervaringen kan je vervol-
gens doorgeven op school en in de klas. De lesbrieven kunnen 
gebruikt worden door iedereen die aan de slag wil met netwer-

ken en het benutten ervan. Met behulp van de lessen bied je 
leerlingen meer zelfsturing met betrekking tot hun loopbaan.

Helpmeebijlob 
Helpmeebijlob.nl is een digitaal platform voor VO-scholen 
in het kader van ouderbetrokkenheid. Het is een hulpmiddel 
dat ouders op de hoogte houdt van het LOB-proces van hun 
kind. Voor scholen is het van groot belang om ouders te be-
trekken bij het LOB proces van hun kinderen. De online portal 
verzamelt op toegankelijke wijze waardevolle informatie over 
LOB activiteiten, reflectiegesprekken en andere belangrijke 
momenten in het ontwikkel- en keuzeproces van leerlingen. De 
LOB-activiteiten worden via de website per leerjaar en sector 
aan de ouders gepresenteerd.

Pilot projecten 
Project Stimulering LOB heeft diverse pilot projecten gedraaid in 
het veld. Er zijn succesvolle samenwerkingen ontstaan en ver-
scheidene netwerken benut in de omgeving van de school. Er is 
in alle pilots dankbaar gebruik gemaakt van LOB ambassadeurs 
en ambassadeursscholen. De pilots hebben daarnaast telkens 
een andere focus gekend. Er zijn twee tranches vo-ho uitgevoerd 
waar samenwerking centraal stond, er is gewerkt aan de inzet 
van sociale media en ook met doorstroomcijfers zijn succesvolle 
aansluitings- en doorstroom projecten tot stand gekomen.

Drie schoolmodellen
Je kunt LOB professionaliseren met behulp van drie zogenaam-
de schoolmodellen. De modellen geven houvast bij het organi-
seren van een LOB structuur in de school. Als LOB coördinator 
kun je met je schoolleiding en team praten over het ideale 
scenario. Belangrijk is dat de gewenste situatie past bij de be-
staande schoolvisie. Drie schoolmodellen zijn tevens uitgewerkt 
in 3 scenario’s met praktische voorbeelden om het concreter te 
maken. Tevens is in kaart gebracht wat ieder model betekent 
voor de competenties voor het personeel van de betrokken 
actoren. Wie doet wat en wat betekent dit voor de benodigde 
competenties? 

Website LOB
De website die is ontstaan vanuit project Stimulering LOB is dé 
verzamelplek voor iedereen die aan de slag wil met LOB. Voor 
eenieder die wil professionaliseren, voor eenieder die kennis 
en inspiratie op wil doen. Er is op de website heel divers LOB 
materiaal van en voor scholen te vinden.

Maxim@@l
Maxim@@l is een landelijk LOB netwerk dat onderwijspro-
fessionals, beleidsmakers, politici, ouders, studenten en het 
bedrijfsleven bij elkaar brengt. In Maxim@@l zijn alle partijen 
vertegenwoordigd die een rol hebben of willen spelen bij de 
professionalisering van LOB. Deze spelers bundelen hun krach-
ten én contacten. Maxim@@l wordt gevoed en onderhouden 
door getrainde netwerkspelleiders uit het mbo, vo, en ho.

Ambassadeursscholen
In het kader van het ambassadeursproject hebben vo-scholen 
die mooie LOB-producten of -processen in huis hebben andere 
vo-scholen geholpen bij het zetten van soortgelijke stappen. 
Doordat scholen een good practice van een collega school 
gebruiken, wordt niet alleen de bewuste volgschool daar beter 
van, maar leert ook de ambassadeursschool van de samen-
werking. Op deze manier blijft LOB in ontwikkeling en professi-
onaliseren scholen zichzelf. 


