
LOB
Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

Pepijn van der Vliet (decaan havo-vwo), september 2022



De rode loper !



Wat is LOB?

• Begeleiden van leerlingen bij het 
maken loopbaankeuzes

• Organiseren van activiteiten om de 
leerlingen hierbij te ondersteunen

• Concreet gericht op (studie)keuze na 
het HML 

• Begeleiding en activiteiten zijn gericht 
op de ontwikkeling van vijf 
loopbaancompetenties:
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
• Wat past bij mij?
• Hoe kom ik daar?
• Wie kan mij daarbij helpen?
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Leerling

Coach Ouders

Decanaat
/ decaan

1e lijn
Loopbaan

gesprekken
Decanaat organiseert
LOB activiteiten

Decanaat ondersteunt
Coaches en wanneer gewenst 
leerlingen

Decanaat versterkt informatie
oa www.hml.nl/downloads

LOB op het HML
Het decanaat is verantwoordelijk voor het 

loopbaan oriëntatie en –begeleiding (LOB) traject.
Coach is eerste aanspreekpunt.



Géén standaard 
weg naar 
studiekeuze

HML vertelt niet 
wélke studie je 
moet kiezen

Wel info over de 
mogelijke stappen

PERSOONLIJKE ROUTE

Eigen pad leerling
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o.b.v. ervaringen: hobbies, 
interesses, stage, werk, 
bewijzen op school, vakken, 
andere activiteiten. Praat 
erover en wat leer je daarvan 
over jezelf?

Websites, open dagen, proef 
studeren, praten met studenten, 
steden bezoeken …

Welke stappen?

Vergelijk opleidingen!
Let op inschrijfdata: 
15 jan Numerus Fixus 
1 mei Regulier 
(via studielink.nl, Digid nodig)



In Nederland circa 1.400 opleidingsvarianten hbo + wo. 
Liefst in één keer goed kiezen !

hbo 27% wo 23%

Goed kiezen best lastig

Bron: Rapport ‘De staat van het onderwijs 2022’ van het ministerie van OCW.



Wat gaan we doen?

Schooljaar 22-23

• Inventarisatie studiekeuze (start / midden)
opstarten denk proces

• ‘Bekijk je toekomst’ event voor 45h 
(vanaf 13 sept) PTA

• Talkshow 5h voor ouders door Spirit4You 
(22 sept)

• Externe verrijkingsactiviteiten 45v (6 okt)
• Bezoek hogescholen met 5h (11 okt)
• Banencarrousel voor 45h en 456v (29 nov) PTA
• Vrije keuze opdracht 45h45v PTA

(open dag vanaf 29 sept)
• Tussenjaar workshop 5h6v (mrt)
• Plusdocument (april) PTA

Waar vind je 
meer info?

www.studiekeuze123.nlPTA = programma van toetsing en afsluiting. Daarin ligt vast wat 
leerling afgerond moet hebben om het diploma te kunnen halen.



‘LOB’ vanuit huis
Tips voor ouders …

Google
‘Stripboek voor ouders over studiekeuze’

Veel praten
Een jongere die praat met zijn vrienden,
familie, decaan en ouders krijgt een
beter beeld van zichzelf en de studie.

Ga kijken 
Bezoek meerdere Open Dagen. 
Ga als ouder mee.

Wat vindt mijn kind écht interessant? 
Welke onderwerpen vindt jouw kind al 
jaren interessant? Daar zijn zeker studies 
bij te vinden.

Deel je eigen ervaringen
Doe mee aan de banencarrousel!

https://bit.ly/31Qo8w2

Bron: Universiteit Wageningen.



Wat: Banencarrousel (door ouders, voor leerlingen HML)
Wanneer: dinsdag 29 november (19.00 – 21.00 uur)
Voor wie: leerlingen 45 havo, 456 vwo
Doel: leerlingen informeren en inspireren (studiekeuze, werk)
Invulling: 3 sessie van 25 minuten met korte pauze

Ouders / vrienden / oud-leerlingen zijn uitgenodigd om 
werkervaring en opleidingsachtergrond te delen:
 Korte introductie / presentaties (klassikaal)
 Ruim tijd voor vragen

De uitnodiging aan u (ouders, verzorgers, bekenden)!

Mail uw naam, korte omschrijving beroep (2 regels), studie, mobiel nummer naar 
banencarrousel@hml.nl. Dan zorgen we samen voor een mooi programma voor onze 
leerlingen.

Banencarrousel
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