
 

  

De StudiekeuzeApp 
Per studiedomein inzicht in de vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt 

 

  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Yubu, DeDecaan.net en Keuzegids hebben de handen ineengeslagen om leerlingen te helpen met hun 
profiel- en studiekeuze. Daaruit is De StudiekeuzeApp voortgekomen, waarmee scholieren toegang 
hebben tot onafhankelijke informatie over mbo-, hbo- en wo-opleidingen. In september wordt MijnLOB 
aan de app toegevoegd. Met de opdrachten uit deze LOB-methode werken leerlingen toe naar een 
studiekeuze, zonder daarbij de wereld om zich heen uit het oog te verliezen. Zo kunnen leerlingen op 
basis van de informatie uit de Keuzegidsen het perspectief op de arbeidsmarkt meenemen in hun 
overwegingen. Ze lezen hoeveel afgestudeerden binnen anderhalf jaar een baan vinden, of deze op het 
niveau is van hun studie, of studenten vinden dat de opleiding hen goed voorbereid op de arbeidsmarkt, 
wat het gemiddeld startsalaris is en wat de baankansen de komende jaren zijn. De informatie over 
baankansen geeft scholieren een concreet beeld van wat ze na hun studie kunnen verwachten. Op deze 
manier worden leerlingen ervan bewust gemaakt dat de verwachte arbeidsmarktpositie een factor is die 
mee kan spelen bij het kiezen van een opleiding, zodat ze een weloverwogen studiekeuze kunnen 
maken. 
 
Leerlingen doorlopen vijf fases tijdens het profiel- en studiekeuzeproces van MijnLOB: signaleren (ik 
moet een keuze maken), oriënteren (wat wil en kan ik eigenlijk?), verkennen (welke opties zijn er?), 
verdiepen (passen die opties bij wat ik kan en wil?) en knoop doorhakken (de keuze maken). Iedere fase 
kent basis- en extra opdrachten.  

  

Tips 
 
 

Voor leerlingen: 
- Filteren op niveau, sector, stad en instelling 
- Favoriete opleidingen bewaren 
- Portfolio opbouwen op basis van inzichten die opdrachten opleveren 

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 
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- Inzage in KeuzeSpecials over specifieke studiegebieden 
- Inzage in onafhankelijke informatie uit de Keuzegidsen, waaronder de arbeidsmarktperspectieven 

van afzonderlijke studiedomeinen, studentenoordelen en studiesuccescijfers 
 

Voor decanen: 
- Decanendashboard, met informatie over de voortgang van leerlingen én het laatste LOB-nieuws 
- Zelf bepalen wanneer een bepaalde fase uit MijnLOB doorlopen wordt 

- Zelf opdrachten toevoegen en verwijderen 

  

Meer weten? 
 
 

Download de StudiekeuzeApp: https://www.dedecaan.net/leerlingenapp/ 
    Alles over de Keuzegidsen mbo, hbo, universiteiten en masters:  www.keuzegids.nl 
    Lees meer over MijnLOB:  https://www.yubu.nl/home/tour  

  

Contactpersoon info@keuzegids.nl   
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