
 

Infographics: terugblik vijf jaar project Stimulering LOB 

 

In de afgelopen vijf jaar is er hard gewerkt om het project Stimulering LOB tot een succes te maken. 

En dat is gelukt! We kunnen met trots terugkijken op het project en alle bereikte resultaten. Samen 

met het veld is een uitgebreid producten- en dienstenpakket ontwikkeld, met behulp waarvan veel 

scholen de loopbaanoriëntatie en -begeleiding verder hebben verbeterd en in het schoolbeleid 

hebben verankerd. Er is veel nieuwe kennis en praktijkervaring opgedaan over wat wel en niet werkt. 

En daarnaast is ook de gedeelde visie op goede LOB in het voortgezet onderwijs één van de grote 

opbrengsten van het project. 

 

De afronding van een projectperiode betekent dat het tijd is om de balans op te maken. Welke 

kennis is opgedaan, welke producten en diensten zijn ontwikkeld en waar staat het veld nu op het 

gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding? En wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de 

toekomst? De antwoorden op deze vragen zijn middels een vijftal infographics in beeld gebracht. De 

resultaten zijn geordend naar de volgende thema’s: 

 

 De ontwikkeling van LOB in de afgelopen vijf jaar. Wat heeft het veld bereikt? (info op basis 

van metingen van onderzoeksbureau Oberon in 2010, 2012 en 2014) 

 Het aantal betrokken scholen en partners. Met wie en voor wie is er in de afgelopen jaren 

gewerkt? 

 Wat werkt in de praktijk? Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke lessen die zijn geleerd? 

 Wat waren de belangrijkste mijlpalen van het project Stimulering LOB? Welke producten en 

diensten zijn gelanceerd en welke succesvolle bijeenkomsten werden georganiseerd?  

 Een schets van de behoefte in de komende jaren. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor 

het veld? 
 

We willen benadrukken dat de bereikte resultaten op het gebied van LOB met name te danken zijn 

aan de inzet, het enthousiasme en de betrokkenheid van schoolleiders, LOB-coördinatoren, decanen 

en andere onderwijsprofessionals uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast was de betrokkenheid van 

aansluitingscoördinatoren en beleidsadviseurs uit het mbo, hbo en de universiteiten essentieel. 

Want uiteindelijk is goede LOB een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de keten. Het 

project bedankt alle betrokkenen voor hun inzet in de afgelopen jaren en streeft ernaar dat de 

komende jaren samen op de bereikte resultaten wordt voortgebouwd. 

We hebben met elkaar een krachtig producten- en dienstenpakket ontwikkeld waar het veld, bij het 

verder versterken en verankeren van LOB in de school, ook de komende jarengebruik van kan maken. 

Voor nu wensen we u veel lees- en kijkplezier met de vijf infographics! 
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