
1 LOB  

 

LOB (LoopbaanOriëntatie en Beroepskeuze) 
 
Wij willen een school zijn die de leerlingen voorbereidt op een optimale aansluiting op 
MBO/Havo, zodat zij succesvol deze opleidingen doorlopen en goed voorbereid 
doorstromen naar het HBO of instromen in de maatschappij. 
Het succes van de jonge mensen die wij “afleveren” in hun latere loopbaan, dat is waar het 
om draait (uit Strategisch plan SVOK). Gedurende de gehele schoolloopbaan van onze 
leerlingen zal het individuele LOB-traject structureel terugkomen in het onderwijsaanbod.  
 
LOB-traject 

Wat doen we: 
 

Leerjaar 1   

 Talentenstroom (kwaliteiten van de leerling)  

 MaS (maatschappelijke stage in projectvorm) 
  
Leerjaar 2  

 Talentenstroom (kwaliteiten van de leerling)  

 Werkweek Weert  

 MaS (maatschappelijke stage in projectvorm) 

 Inzet kwaliteitenspel 

 Uitleg pakketkeuze (met individuele begeleiding vanuit decanaat) 

 Deelname aan project Choice (beroepenmanifestatie) 

 Gastlessen op het gebied van techniek 
 
Leerjaar 3  

 MBO-avond 

 Vervolg MaS (individuele trajecten) 

 Beroepsstage 

 Ondersteuning bij pakketkeuze (decanaat) 

 Keuze voor praktijkvak 
 
  
Leerjaar 4  

 Sectorwerkstuk (beroep als onderwerp van het verslag en de presentatie) 

 Keuze voor praktijkvak 

 proefstuderen op MBO( gastlessen + bezoek)   
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LOB-dossier  

Wij leggen al deze activiteiten van alle leerjaren vast in een LOB-dossier. Dit dossier wordt 
digitaal aangelegd met One note. Het dossier is altijd inzichtelijk voor leerlingen en 
docenten. De leerling is op deze manier ook eigenaar van zijn/haar eigen LOB-dossier. 
In alle leerjaren is LOB een structureel onderdeel van de wekelijkse coachgesprekken.  
 
In LOB-dossier zal er aandacht zijn voor:  

 Kwaliteitenreflectie  
 Motievenreflectie  
 Werkexploratie 
 Loopbaanaansturing  
 Netwerken  
 Loopbaanreflectie  
 Loopbaanvorming 

 

Ambities/acties voor komend cursusjaren: 

 LOB-dossier verder ontwikkelen, invullen en evalueren 

 Uitbreiden en inventariseren van de mogelijkheden tot proefstuderen in M4 

 Secties bevragen/betrekken tot hun rol bij het LOB. LOB moet integraal en 

herkenbaar worden ingebed in het curriculum van alle aangeboden vakken.  

 Coaches van alle leerjaren laten meedenken over hoe LOB zo goed mogelijk kan 

worden ingezet bij de coachgesprekken.  

 Aan ouders en leerlingen feedback vragen: welke ideeën hebben zij en hoe willen zij 

betrokken worden bij het LOB op onze school? 


