
LOB en Zorg
Loopbaanoriëntatie en 

begeleiding

2019-2020
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➢ We geven de leerlinggerichte aandacht en handvatten 
waarmee hij/zij zelf een keuze kan maken.

➢ Actieve en complexe keuze, dus vroeg beginnen met 
nadenken, reflecteren en oriënteren.

➢ Dossier opbouwen via Peppels. Ook feedback docenten 
over resultaten en profielkeuze.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding



▪ Leerling: leert te kiezen in verbinding met ouders en school.

▪ Coach: primaire begeleider.

▪ Decaan: kennis van opleidingen, coördinator van LOB-proces.

▪ Docenten: kennis beroepenveld van hun vakgebied.

▪ Ouders: een luisterend oor. Beschikbaar voor interview?

We staan als docenten, coach en ouders om de leerling heen. 

Rollen



▪ Dinsdag 12 november van 15.00 - 16.00 op de werklocatie.

▪ Leerlingen voor interview komen uit een andere klas dan je eigen kind.

▪ Graag intekenen op lijst, graag aangeven of u ook wil dat uw 
gegevens gebruikt worden voor het netwerk van onze nieuwe mavo.

Interview



➢ Eerste B-wise Master in periode 1 'Toekomst'
➢ Kwaliteiten, drijfveren, dromen, leren keuzes maken ENZ.
➢ Periode 2: alle vakken voorlichting in b-wise masters.
➢ Periode 3 en 4: verrijkingsmasters en bijspijkermasters 

vakken bovenbouw.

➢ Profielkeuze (3hv) start in september.
➢ NG Natuur & Gezondheid
➢ NT Natuur & Techniek
➢ CM Cultuur & Maatschappij
➢ EM Economie & Maatschappij

➢ Qompas digitaal programma, biedt ondersteuning.

Derde klas havo/vwo



➢ HAVO kiest in 3 HAVO direct het profiel voor 4 havo 
waarin examen gedaan wordt.

➢ VWO kiest in 3 VWO ook een profiel voor 4 vwo, 
maar met één extra vak. In 4 vwo kan een leerling 
nog een vak laten vallen voor 5 vwo (zolang die nog 
een profiel overhoudt).

Verschillen havo/vwo



 Maandag 30 september 2019: Bezoek Boerhaave. Nog 
ouders gezocht voor begeleiding. (Per 15 lln één 
begeleider). Programma wiskunde A of B. 

 Dinsdag 26 november 2019: ouderavond profielkeuze
 Januari 2020 (ontwikkelgesprek 2): eerste voorlopige 

keuze bekend. Advies docenten (aangeraden en 
afgeraden profielen/sectoren en vakken)

 Februari 2020, Ontwikkelgesprek 2: advies vakken 
voorlopige keuze.

 Maart 2020: definitieve keuze bekend.
 April 2020, Ontwikkelgesprek 3: definitief besluit over 

profiel en leerlijn. Eind schooljaar besluit jaarlaag. 

Tijdpad 3 havo/vwo



Op basis van o.a.:
 Liefde voor bepaalde vakken.
 Toekomstwensen opleiding/beroep.
 Capaciteiten.
 Oriënterende gesprekken met omgeving (in 

willekeurige volgorde!): ouders, docenten, 
vrienden, YouTube etc.  

Hoe kies je je profiel?



• Coördinator Passend Onderwijs onderbouw 
Sophie Bravenboer.

• Doorverwijzing via coach.
• Bij zorg dit jaar onder andere aandacht voor 

voorlichting alcohol en drugs.

Wij zijn met ingang van dit schooljaar een 
rookvrije school. Er mag op het terrein niet 
gerookt worden.

Zorg



* Over drank en drugs: verzoek om eventueel 
gebruik op school te melden bij coach en/of 
teamleider. Alleen zo kunnen wij ertegen 
optreden.

Zorg
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