
 

 

LOB en het PTA, er kan soms meer dan je denkt!  
Een webinar met Hetty Mulder 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

De schoolexamens en het bijbehorende Programma van Toetsting en Afsluiting bieden ruimte en 
mogelijkheden om schooleigen keuzes te realiseren, ook als het gaat om de plaats die LOB kan innemen 
binnen een PTA.  
Voor het vmbo is LOB onderdeel van het examen en dient het terug te komen in het PTA. Hoé dit 
precies gedaan wordt is een keuze van de school.  Havo-vwo scholen kunnen ervoor kiezen om LOB in 
hun PTA op te nemen. Daarbij is er vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht wordt. 
Het voordeel van het opnemen van LOB in het PTA kan zijn dat leerlingen en hun ouders het als 
belangrijk onderdeel zien van het gehele curriculum en dat docenten zich bewust worden van de rol die 
LOB speelt binnen hun eigen vak. Op deze manier dragen zij mede-verantwoordelijkheid om een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de loopbaancompetenties van hun leerlingen. 
 
Het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen organiseerde eind van het vorig schooljaar een 
webinar rondom het PTA. Dit webinar werd gegeven door Hetty Mulder. 
https://www.swvadam.nl/over-ons/team/hetty-mulder    
Hetty Mulder, gaat in dit webinar in op wat moet, mag en kan in het PTA en vertelt over de 
aanpassingen van het PTA in de huidige coronasituatie. In dit webinar wordt extra aandacht besteed aan 
de mogelijkheden om loopbaanoriëntatie en begeleiding te verwerken in het PTA.  
 
Dit webinar is bedoeld voor iedereen die in alle schooltypes te maken heeft met de schoolexamens. 

  

Tips 
 
 

• Onderzoek welke ruimte er is om LOB op te nemen binnen het PTA (havo-vwo) 
• Zorg voor draagvlak binnen de school om LOB op te nemen binnen het PTA (havo-vwo) 
• Kijk kritisch naar je eigen PTA: heb je de ruimte die het biedt benut om schooleigen accenten 

te leggen, ook als het gaat om LOB? 
• Zie ook ons praktijkvoorbeeld ‘Het vergeten examendomein C/F’. 
• Neem bij vragen naar aanleiding van het webinar contact op met Hetty Mulder 

Criteria 
Sector  
☒ vmbo 
☒ havo 
☒ vwo 
☐ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☒ Regelgeving en kaders 
☒ Visie, beleid en kwaliteit 
☐ LOB-leeromgeving 
☐ LOB-programma 
☐ Loopbaankeuze                           
☐ Loopbaangesprek 
☐ Arbeidsmarktinformatie 
☐ LOB-documenten 
☐ Ouderbetrokkenheid  
☐ Professionalisering 
 
 
 

https://www.swvadam.nl/over-ons/team/hetty-mulder
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Meer weten? 
 
 

• VO-raad: Checklist 2 Programma van Toetsing en Afsluiting  
• Platforms vmbo: Programma van Toetsling en Afsluiting 
• Voorbeeld PTA vwo 5 
• Voorbeeld PTA vmbo/mavo 3 en 4 
• Link naar webinar 

 

  

Contactpersoon Hetty Mulder: h.mulder@swvadam.nl  

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/642/original/Checklist_2_PTA_2020-2021.pdf?1592997152
https://www.platformsvmbo.nl/themas/schoolexaminering/pta
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/lob-en-het-pta.-er-kan-soms-meer-dan-je-denkt
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/lob-en-het-pta.-er-kan-soms-meer-dan-je-denkt
https://www.youtube.com/watch?v=GSH_ux35uEA&feature=youtu.be
mailto:h.mulder@swvadam.nl

