
 

 

Deltion College: Een praatplaat om het gesprek over LOB op gang te brengen 
  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Achtergrond 

Het Deltion College in Zwolle wil dat studenten zich zo succesvol mogelijk ontwikkelen: in hun 

opleiding, in hun latere beroep, binnen de maatschappij én in hun privéleven.  

Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Deltion een duidelijk visie op LOB ontwikkeld.                              Om 

deze visie te implementeren binnen de onderwijsteams, is een interne projectleider LOB aangesteld 

die, samen met de loopbaanadviseurs van het SSC (Studenten Succescentrum) en LOB-ambassadeurs 

vanuit de teams, in gesprek gaat met docenten. Bij deze gesprekken gaat het over vragen als wat is 

nou eigenlijk LOB? en wat kun je doen om LOB te implementeren binnen je programma? Om dit 

gesprek goed en op een beeldende manier op gang te brengen werd binnen Deltion de zogenaamde 

Praatplaat LOB ontworpen. Deze Praatplaat geeft, in 1 A-4tje en in grote lijnen, de visie van Deltion 

aan de hand van plaatjes weer. Om de plaatjes te verduidelijken werd op een apart document bij 

ieder plaatje nog een korte tekst geschreven. 

De Praatplaat is bedoeld als gespreksstarter. De ervaring binnen Deltion is dat het ‘LOB-verhaal’ op 

deze manier veel beter blijft hangen, vooral bij docenten die voor het eerst kennis maken met dit 

verhaal. Juist voor deze docenten is de Praatplaat een mooie manier om op een laagdrempelige 

manier kennis te maken met LOB: door samen in gesprek te gaan over LOB,  wordt een gezamenlijke 

‘LOB-taal’ te ontwikkeld waar de student van profiteert. 

 

Hoe is de praatplaat opgebouwd? 

- In de eerste plaats staat de student centraal bij alles wat ze op Deltion doen. Daarom staat het 

plaatje van de student ook in het midden: wie ben ik? 

- De student in zijn belevingswereld: de student omringt door de mensen die een rol spelen in zijn 

leven. Dit om te verduidelijken dat de omgeving van de student – buiten de school – ook van belang is 

bij het opdoen van betekenisvolle ervaringen en de daarbij horende ontwikkeling. 

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktgegevens 
☐LOB-documenten 
☐LOB-leeromgeving 
☐LOB-programma 
☒Loopbaangesprek 
☐Loopbaankeuze 
☐Regelgeving en kaders 
☒Visie, beleid en kwaliteit 
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- Het ervaringsdocument: Hierbij past alles wat gaat over het vastleggen van de ervaringen die de 

student heeft opgedaan. 

- Het loopbaangesprek: het belang van reflecteren, terugkijken op een ervaring en vooruitkijken naar 

een volgende stap.  

- Geslaagd!: welke kennis en ervaringen neemt de student mee nadat hij is afgestudeerd? 

- En natuurlijk is er ook een plaatje van de vijf loopbaancompetenties: motievenreflectie, 

kwaliteitenreflectie, loopbaansturing, werkexploratie en netwerken. 

 

Al met al een prachtig document om het gesprek over LOB op gang te brengen! 

  

Tips 
 
 

• Bij het ontwerpen van een LOB praatplaat is het noodzakelijk dat er een schoolvisie op LOB is 
beschreven 

• Bedenk bij het ontwerp goed wat de highlights zijn van de beschreven visie 
• Zorg dat een praatplaat op maximaal 1 A4 wordt uitgebeeld en eenvoudig toe te lichten is 
• Betrek bij het ontwerp van een LOB praatplaat een ontwerper/professional op het gebied van 

visualisatie 

  

Meer weten? 
 
 

• Download de praatplaat 

• Download de tekst bij praatplaat 

  

Contactpersoon Marijke Evers mevers@deltion.nl  
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