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Inleiding 
De regionale werkgroep vo-mbo NO Brabant (regio36b)  heeft in het schooljaar 2020-2021 een pilot gedraaid 
met het regionale overdrachtsdocument (*OD) voor het  loopbaandossier. In onderstaand verslag leest u de 
uitkomsten van de evaluatie van deze pilot. Om het leesgemak te bevorderen wordt gestart met een korte 
schets van de aanleiding gevolgd door de conclusies en aanbevelingen (pagina 2-4).   Voor een meer inhoudelijk 
toelichting hiervan verwijs ik naar pagina 5-17. 
 
De werkgroep heeft al in de maand april, van dit schooljaar, de intentie heeft opgehaald, bij de directies van de 
scholen, voor een vervolg van deze pilot (in de vorm van een implementatietraject) in schooljaar 2021-2022. 
Het hierbij  voorgestelde tijdspad is zo geformuleerd dat er voldoende beslisruimte en communicatie is voor de 
zomervakantie en de opstart van het volgende schooljaar. 

Aanleiding  
In de regio 36b is in 2019 het initiatief genomen, door de vo-scholen en De Leijgraaf, om het loopbaandossier in 
de regio meer betekenis te geven op de overgang van het vmbo naar het mbo.  
Uitgangspunt was hierbij dat  het loopbaandossier, wat een onderdeel is van de exameneisen van het vmbo, 
een hulpmiddel is voor de leerling om; 

1. zijn ontwikkeling in beeld te brengen (niet het totale proces maar de samenvatting/conclusie)) en 
hierop te reflecteren.  

2. bewuste keuzes te maken en hier een vervolg aan te geven.  
3. zichzelf te presenteren/introduceren zodat hij beter in beeld is bij / gekend wordt op het mbo.  
4. een vervolg te geven aan de loopbaanbegeleiding op het mbo (die gestart is op het vmbo).  

Op deze wijze kan een doorlopende ontwikkellijn voor LOB en een soepele overgang  voor alle vmbo leerlingen 
meer geborgd worden1. 

Conclusie  
Het regionale (OD) loopbaandossier wordt gezien als een hulpmiddel waarmee de leerling zich op het mbo kan 
presenteren, zijn ontwikkeling in beeld kan brengen (niet het totale proces maar de samenvatting/conclusie) 
en hierop te reflecteren. 
Het regionale loopbaandossier wordt gezien als een cyclisch proces; van lob-ervaringen, de reflectie hierop en 
de vooruitblik op de volgende stap. Dit is ook een dynamisch proces en niet ‘in  beton gegoten’. Het gaat dus 
niet zozeer om het ‘helpen’ om een keuze te maken  maar het expliciteren van waar de leerling nu staat en 
welke vervolg hij hieraan geeft bewust, vaak met twijfel of soms zelfs nog onbewust.    
 
Hierbij blijkt het moeilijk te zijn voor de leerling om zichzelf te presenteren/introduceren zodat hij beter in 
beeld is bij / gekend wordt op het mbo.  
De leerling heeft niet zo goed zicht op wat hij al kan en weet, welke kwaliteiten hij heeft en welke  
bewijsstukken hierbij horen wat kan leiden tot maatwerk.  Vaak wordt dit nog niet zo geëxpliciteerd op de vo-
school. Ook coaches/mentoren hebben hier niet altijd zicht op waardoor het moeilijk is om leerlingen goede 
voorbeelden te geven.  
 
Of met het regionale loopbaandossier een vervolg gegeven kan worden aan de loopbaanbegeleiding op het 
mbo (die gestart is op het vmbo) kan nog niet gezegd worden. De eerste resultaten hiervan verwachten we in 
september.  Op zowel De Leijgraaf als bij de vakmanschapsroute mobiliteit bij het KW1C zijn 
docenten/coaches/mentoren geïnformeerd over het regionale OD van het loopbaandossier. 
Het beleid wat nodig is om maatwerk/vrijstellingen te kunnen organiseren is hiervoor nog in ontwikkeling. 
 

 
1 Het regionale OD loopbaandossier sluit aan bij landelijke beleidsmaatregelen en ontwikkelingen van de afgelopen jaren zoals; 

I. Het loopbaandossier is een exameneis in het vmbo 
II. Kamerbrieven LOB (2016, 2017, 2020) 

I. Betere samenwerking en begeleiding op de onderwijsovergangen  
III. De invoering van Sterk Beroepsonderwijs versterkt een doorlopende LOB leerlijn 
IV. De wetgeving rond doorlopende leerroutes vmbo-mbo 
V. Programma Sterk techniekonderwijs 
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Uit de evaluatie komt naar voren dat het vervolg op het mbo gezien wordt als een belangrijke succesfactor. 
Daarmee krijgt het regionale loopbaandossier en het proces meer betekenis voor de leerlingen, ‘het doet er 
dan toe’. Dit werkt motiverend. 
 
De respondenten zijn positief over de wijze waarop de regionale werkgroep voor het loopbaandossier 
functioneert. Er is waardering voor  het regionale overleg, de wijze waarop het regionale OD van het 
loopbaandossier tot stand is gekomen en hoe de pilot wordt aangepakt. Er is sprake van een gezamenlijke 
proces en gedeeld eigenaarschap; “hierdoor wordt het LOB-document gedragen door alle betrokkenen.”  
 
Ook is het gelukt om integratie van 2 afzonderlijke lijnen LOB. Techniekloket-lijn en Doorregio 36b-lijn met 
elkaar te verbinden.  
Het instrument zelf wordt ook gewaardeerd; “Het regionale OD van het loopbaandossier geeft een heel 
mooie weergave van vragen en zet leerlingen alvast aan het denken voor een toekomstig sollicitatiegesprek 
. Ik denk dat leerlingen hier (onbewust) veel baat aan zullen hebben. Al met al vond ik het prettig om te 
werken met een LOB. De leerlingen bloeiden op toen ze vertelden over hun opleiding en de presentaties aan 
de hand van het dossier, zorgden voor mogelijkheden tot het stellen van vragen met interessante 
antwoorden. Het is een pakkende manier om de leerlingen aan het werk te zetten, on danks dat ze alsnog op 
het laatste moment aan de slag gingen, en een moderne manier”.  

Aanbevelingen  
Geconstateerd wordt dat het belangrijk is dat het regionale (OD) loopbaandossier inhoudelijk goed ingevuld 
moet worden anders heeft het geen kwaliteit en geen betekenis in dit proces.  
De kwaliteit wordt  versterkt als het regionale (OD) loopbaandossier ingebed is in het onderwijs door;  

1. het opnemen in het LOB-programma 
2. het opnemen in  het programma van toetsing en afsluiting 
3. hier lestijd / begeleidingstijd aan te koppelen  
4. hier hulpmiddelen, handvatten bij te gebruiken zijn  ter ondersteuning van de mentor/coach denk aan 

bijv; 
a. PowerPoint 
b. Instructie/inspiratiefilmpje 
c. Een format waarmee het goede gesprek gevoerd kan worden door de mentoren/coaches. 

 
Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat het belangrijk is om te zorgen voor; 

1. Commitment / aansturing vanuit de directie 
2. Faciliteren van coaches/mentoren (begeleidingstijd)  
3. Een duidelijke procesbeschrijving; wat, wanneer, hoe. 
4. Scholing van mentoren/coaches bv een Webinar/professionaliseringsbijeenkomst.  

a. Ruimte om te reflecteren op de eigen rol en , loopbaangerichte leeromgeving toepassen op 
professionalisering van mentoren/coaches. Reflectie op eigen rol en versterking hiervan  is 
een continu proces. 

5. Duidelijke eenduidige naam (ook in Intergrip) 
6. Overlap Intergrip beperken  
7. Aansluiten bij de ontwikkelingen van de voorziening centraal aanmelden mbo 
8. Goede technische / inhoudelijke mogelijkheden binnen Intergrip en de studentenvolgsystemen op het 

mbo 
a. Monitoring 
b. Uploaden pdf’s 
c. Doorzetten naar het mbo 
d. Beperken overlap DDD 
e. Aanscherpen van de vragen 

 
“last but not least”; 
Er moet aandacht zijn om ‘het waarom’ te verduidelijken.  Als de collega’s de toegevoegde waarde zien van 
het werken met een regionaal (overdrachtsdocument) loopbaandossier kunnen zij dit proces begeleiden 
vanuit  eigenaarschap en intrinsieke overtuiging. Dit versterkt de kwaliteit van de begeleiding in dit proces.  
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Samenvatting uitkomst en analyse evaluatie 
Voor de evaluatie zijn 27 vragen geformuleerd. Deze vragen hebben betrekking op De inhoud, de vorm, het 
systeem, het proces op het vo, op de overgang en op het mbo2.  
De evaluatie is uitgevoerd in de maand april middels met een schriftelijke vragenlijst in Google-forms. Een 
subgroep heeft op 28 april j.l  een kwalitatieve betekenis aan de antwoorden gegeven. De uitkomsten hiervan 
worden hieronder beschreven. 
Vraag 1 - 4 ;   Sturing geven aan de volgend stap in de leerloopbaan 
De vragen 1- 4 betreffen het proces waarbij  de leerling bewust sturing kan geven aan de volgende stap in zijn 
leerloopbaan.  
Het betreft hierbij  de terugblik  op het doorlopen  LOB-proces op het vmbo, waar staat de leerling nu, welke 
keuze maakt hij kan de leerling zich presenteren/introduceren op het mbo. 
Het regionale (OD) loopbaandossier wordt gezien als een hulpmiddel waarmee de leerling zich op het mbo kan 
presenteren (78%).  Ook blijkt dat op de meeste vo-scholen, die participeren in de pilot én waarvan de 
leerlingen zich aanmelden bij De Leijgraaf, meer dan de helft tot 100% van de leerlingen een regionale (OD) 
loopbaandossier heeft gemaakt. 
 
Geconstateerd wordt dat het belangrijk is dat het regionale (OD) loopbaandossier inhoudelijk goed ingevuld 
moet worden anders heeft het geen kwaliteit en geen betekenis in dit proces.  
 
De kwaliteit wordt ook versterkt als het regionale (OD) loopbaandossier ingebed is in het onderwijs door;  

1. het opnemen in het LOB-programma, 
2. het opnemen in  het programma van toetsing en afsluiting,  
3. lestijd aan te koppelen en  
4. goede begeleiding hierbij te geven.  

 
Het aanmaken en het inhoudelijk goed vullen van het regionale OD van het loopbaandossier, valt of staat met 
een goede aansturing. Daarom is het belangrijk dat de mentoren, coaches goed geïnformeerd en geïnstrueerd 
zijn (waarom, wat en hoe). Daarnaast is het belangrijk dat zij handelingsbekwaam zijn (door 
professionalisering, intervisie, goede formats en hulpmiddelen)  om de leerlingen goed te begeleiden bij dit 
proces, zij hebben een sleutelrol. Als dit proces goed loopt is het regionale OD van het loopbaandossier te 
gebruiken op alle niveaus. 
 
De werkgroep signaleert dat waar het goed gaat vaak sprake is van een klassikale start, aansturing en tijd om er 
aan te werken (waarbij een mentor beschikbaar is voor hulp en vragen).  
 
Want de leerling heeft hulp en ondersteuning nodig bij dit proces. Zeker om ook de inhoudelijke kwaliteit te 
krijgen die we graag willen hebben. Alleen de vragen geven de leerling onvoldoende houvast. Deze zijn slechts 
een hulpmiddel. De coach/mentor kan de vragen gebruiken om het goede gesprek te voeren met de leerling en 
hem zo begeleiden om het regionale (OD) loopbaandossier te vullen.  
 
Hierbij is het wenselijk dat  de  coaches/mentoren voldoende handvatten hebben en bekwaam zijn om het 
proces bij de leerling te begeleiden en het  goede gesprek te voeren. Nu blijkt dit niet altijd het geval te zijn en 
vraagt dit aandacht. 
De werkgroep wil de vragen en mogelijkheden (bijv meesturen van pdf’s) van het regionale OD van het 
loopbaandossier bekijken en de ondersteunende tools naar aanleiding van de ervaringen met deze pilot. 
 
Meer betekenis geven betekent ook zichtbaar maken dat het mbo er iets mee doet. 
 
De vragen helpen  matig (56%) om de essentie/samenvatting/conclusie van het LOB-proces zichtbaar te maken. 

In het maken van een keuze is het regionale  (OD voor het) loopbaandossier blijkt het document 
niet/nauwelijks ondersteunend te zijn. Tijdens het gesprek met de werkgroep werd ook de vraag gesteld of dit 
wel een doel van het overdrachtsdocument van het loopbaandossier moet zijn. Tijdens het analyseren van de 
evaluatie is scherper gedefinieerd dat het gaat om een cyclisch proces van terugkijken op ervaringen, de 

 
2 De complete evaluatie is als bijlage opgenomen in dit document 



5 
Evaluatie regionaal overdrachtsdocument loopbaandossier Noordoost Brabant 2020-2021 

reflectie hierop en de vooruitblik op de volgende stap. Dit is een dynamisch iets en geen statisch (in beton 
gegoten) proces. Het gaat dus niet zozeer om het helpen bij een keuze maar het expliciteren van waar de 
leerling nu staat. Dit kan een bewuste keuze zijn maar ook nog de twijfel, welke stap ga ik zetten en wat is dan 
de beste eerste volgende stap? 
 
Vraag 5 – 10;  De kwaliteiten, drijfveren & loopbaansturing 
Deze vragen 5 en 6 hebben betrekking op de kwaliteiten van de leerling en bewijsstukken die de leerling 
verworven heeft tijdens zijn opleiding. Deze verworven kwaliteiten en bewijsstukken kunnen leiden  tot 
maatwerk/ vrijstellingen op het mbo. 
 
5. 55,6% van de respondenten vindt dat de leerling met het regionale (OD) loopbaandossier kan laten zien 
welke kennis, houding en vaardigheden hij beheerst. Voor 27.8% is dit neutraal en voor 17% is dit 
onvoldoende. 
6. 65,7% van de respondenten vindt dat de leerling met het regionale (OD) loopbaandossier kan laten zien 
welke diploma’s, certificaten etc de leerling al behaald heeft. 27.8% antwoord neutraal. 5,6% vindt dit 
onvoldoende. 
 
Uit de analyse van de evaluatie komt naar voren dat dit als een moeilijk onderdeel wordt gezien. Het is vaak 
voor de leerling niet zo duidelijk wat hij weet, kan (naast wat de algemene norm is)?  Dit wordt vaak op het vo 
niet zo geëxpliciteerd.  Daarmee is het lastig uit te leggen. De leerlingen krijgen bijv op het Udens college geen 
certificaat of i.d. Binnen de techniek wordt hier al meer aandacht aan besteed. De  keuzevakken zouden hier 
genoemd kunnen worden (wordt ook wel gevraagd in de toelichting maar blijkbaar is dat niet helemaal 
helpend)? We zouden de vraag meer moeten kaderen.  
Er zit overlap met het DDD, deze vraag zou een verdiepingsslag moeten zijn (op termijn ook aanpassingen in 
het DDD nodig),  
Welke keuzevakken heb je gevolgd en wat heb je hier geleerd/behaald?  Verder moeten we kritisch kijken naar 
wat de leerling mee kan sturen. Ze kunnen nu bijv geen pdf meesturen. Dit is een aandachtspunt bij het  
vervolg. Wat is relevant en belangrijk op de overgang als het gaat om dit soort producten (zie de eerder 
geformuleerde ontwerpcriteria). Verder wordt opgemerkt dat het regionale (OD)  loopbaandossier niet alleen 
over de keuze voor een opleiding moet gaan. We zouden de vraagstelling meer ruimte moeten kunnen bieden 
om een wankele keuze zichtbaar maken. Bijv; ik pas bij een opleiding die dit van mij vraagt…. 
 
Het regionale (OD) loopbaandossier is een volgende stap in een doorlopend proces, het hoeft geen definitieve 
keuze te zijn (ik twijfel mag er ook zijn). Leerlingen uitdagen hun ontwikkeling en de dilemma’s te laten zien ipv 
sturen op een gewenst antwoord. Bij de ontwerpeisen is dit ook een uitgangspunt; ontwikkelingsgericht 
instrument, waarderen van iedere ontwikkeling.  
het gaat over de conclusie van een proces en de vooruitblik naar de volgende stap 
 
De vragen 7-10  die betrekking hebben op het loopbaanperspectief van de leerling, wat wil de leerling 
bereiken, wat wil hij ontwikkelen, welke afspraken wil hij hierbij maken en welke hulp heeft hij hierbij nodig,  
scoren  matig. 
Er is geen significant percentage wat hier een positieve /negatieve waardering aangeeft. Blijkbaar komt  dit 
thema (loopbaanperspectief)  onvoldoende duidelijk naar voren met het huidige regionale (OD) 
loopbaandossier. Hoe kunnen we dit versterken? 
was wel een ontwerp-eis, zeker vanuit het mbo-perspectief 
 
Ook dit onderdeel bevat lastige, abstracte vragen voor de leerling, je krijgt vaak veel gewenste antwoorden en 
geen inhoudelijke antwoordden. Ook dit onderdeel en vraagt begeleiding/ondersteuning  van de  
mentor/coach en de mentor/coach vindt het vaak lastig om dit proces goed te begeleiden. 
 
Vraag 11- 21;  De aansturing van de pilot 
Deze vragen hebben betrekking op de  aansturing van de pilot. Hieruit komt naar voren dat d e pilot, het 
waarom, wat en hoe en het tijdspad niet voor iedereen duidelijk was. Uit de evaluatie komt naar voren dat 
de mentoren soms te laat en/of onvoldoende zijn geïnformeerd.  
Het waarom was niet voor iedereen duidelijk waardoor de toegevoegde waarde niet zo werd gezien (en 
dan wordt het een moetje ipv intrinsieke overtuiging) of ze dachten dat,  omdat het een pilot betreft het 
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niet verplicht was. De technische beperkingen  binnen Intergrip, waardoor het proces en de monitoring niet 
vlot verliepen, waren belemmerend voor het verloop van de pilot. 
Ook de Corona-pandemie en de Lock down heeft invloed gehad op het verloop van de pilot.  
We zijn eigenlijk pas echt gestart in november 2020, dit is te laat. Het was een race tegen de klok. 
 
Meer betekenis geven betekent ook zichtbaar maken dat het mbo er iets mee doet, een vervolg geeft aan. Dat 
kan bv zijn door een voorbeeld te geven waarbij je het vervolgonderwijs hierbij betrekken. Het concreet maken 
wat de toegevoegde waarde van het overdrachtsdocument middels bv. een filmpje.  Meenemen in 
aanmeldprocedure. Boodschap richting leerlingen: waarvoor vullen ze het in? Mooi zou zijn als het bij de 
start van de opleiding daadwerkelijk terug komt. Dan kunnen de leerlingen het echt zien als eerste 
opdracht van hun nieuwe opleiding en vullen ze het serieuzer in  
 
Vraag 22&23;  Het regionale OD van het loopbaandossier op het mbo 
Op zowel De Leijgraaf als bij de vakmanschapsroute mobiliteit bij het KW1C zijn docenten/coaches/mentoren 
geïnformeerd over het regionale OD van het loopbaandossier. 
Het beleid wat nodig is om maatwerk/vrijstellingen te kunnen organiseren is hiervoor nog in ontwikkeling. 
Evaluatie van dit proces kan pas na september 2021 plaatsvinden. 
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Bijlage 1; Initiatief ontwikkeling regionaal loopbaandossier 
Het initiatief, voor de ontwikkeling en implementatie van een regionaal loopbaandossier, is door de directies 
van de scholen in de regio 36b belegd bij de regionale werkgroep vo-mbo NO Brabant.  
In deze werkgroep zitten LOB-professionals (decanen, loopbaancoaches, loopbaan-coördinatoren, etc.) van de 
betrokken scholen.   
 
De werkgroep is in 2019 gestart met; 

1. Udens college 
2. Hooghuis Mondriaan  
3. Hooghuis Zuidwest  
4. Maaslandcollege 
5. Commanderijcollege  
6. Fioretticollege 
7. Eldecollege 
8. Merletcollege (vanaf schooljaar 2020-2021) 
9. Koning Willem 1 college (met de vakmanschapsroute mobiliteitstechniek) 
10. De Leijgraaf 
11. SG De Overlaat (Waalwijk) om de aansluiting te behouden met de programmalijn LOB en 

technologiepromotie binnen Sterk Techniekonderwijs. 
 

Binnen het Techniek Loket is,  via de programmalijn  LOB en Technologiepromotie,  ook aandacht voor de 
overdracht van het loopbaandossier van vmbo naar mbo. Dit thema is door het Techniekloket belegd bij de 
werkgroep vo-mbo NO –Brabant.  De werkgroep wordt begeleid door de regiocontactpersonen van het 
Expertisepunt LOB. Zij hebben de  opdracht om LOB te versterken in de scholen en ook de samenwerking (in 
het kader van LOB op de overgangen) tussen scholen te stimuleren. 

Pilot schooljaar 2019-2020 en huidig schooljaar 2020-2021 
De werkgroep heeft een regionaal loopbaandossier ontwikkeld. Hiervoor is een programma van eisen 
opgesteld. Deze eisen hebben betrekking op; 

1. De inhoud, 
2. De vorm, 
3. Het systeem,  
4. De voorbereiding en aansturing in het vo (binnen een LOB-programma, onderdeel PTA, etc.),  
5. De overdracht naar het mbo, 
6. De aansturing van start en vervolg op het mbo bij de aanmelding, kennismaking etc. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Intergriptool Grip Loopbaandossier.  
 
Deelnemende scholen voeren in het huidige schooljaar (2020-2021) een pilot uit met het regionale 
Loopbaandossier en doen ervaring op met proces en inhoud daarvan. Deze pilot is een vervolg op het 
aanloopjaar 2019/2020 waarbij voor het proces ervaringen zijn opgedaan met een standaard versie binnen 
Intergrip.  
Het is de intentie van de huidige werkgroep en de directies van de betrokken scholen om het komend 
schooljaar een vervolg te geven aan de pilot door over te gaan tot implementatie van het regionale 
loopbaandossier.  
Hierbij willen de vo-scholen uit de regio Den Bosch aansluiten (ook vanwege het feit dat zij participeren binnen 
het Techniekloket). De werkgroep zal uitgebreid worden met; 

1. de Bossche Vakschool,  
2. Baanderherencollege,  
3. Sint Jans Lyceum,  
4. Helicon vmbo Den Bosch en het  
5. Cambium College.  
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Bijlage 2; Uitkomsten evaluatie 
Vraag 1 en 2 

 
Vraag 3 en 4 

 
 
 
 
Vraag 5 en 6 
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Vraag 7 en 8 

 
 
 
 
 
 
Vraag 9 en 10 
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Vraag 11 en 12 

 
 
 
 
 
Vraag 13 - 15 
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Vraag 16 en 17 
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Vraag 18 en 19 

 
Vraag 20 en 21 
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Vraag 22 en 23 

 
 
Vraag 24  
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Bijlage 3; Ontwerpeisen 
▪ De vo-leerling is eigenaar. 
▪ Het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier kan gemaakt worden 

onafhankelijk  van specifieke ‘eigen’ LOB-methodes, LOB-programma’s, etc  
▪ Het is een hulpmiddel om; 

▪ terug te kijken op de eigen (loopbaan-)ontwikkeling op het vmbo en die 
hieruit voortkomende keuze (vervolgopleiding) 

▪ vooruit te kijken naar de volgende stap en hiermee te starten op het mbo 
(startinstrument voor kennismakingsgesprek met de coach). 

▪ Het bevat de essentie/samenvatting/conclusie van het LOB-proces, niet het gehele 
proces hoeft inzichtelijk te zijn. 

▪ Het is een ontwikkelingsgericht instrument, niet normatief maar waarderend naar 
‘iedere’ ontwikkeling. 

▪ Op het mbo kan, op basis van de (loopbaan-)ontwikkeling, een passende start 
/maatwerk /vervolg van de opleiding aangeboden worden.   

 

Criteria op inhoud 

Is het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier een hulpmiddel voor de jongere om zijn 
(loopbaan-)ontwikkeling te presenteren? 

Is het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier een hulpmiddel om de jongere te leren 
kennen? 

Bevat het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier de essentie/samenvatting/conclusie 
van het LOB-proces? 

-Niet het gehele proces hoeft inzichtelijk te zijn.  
-Het mag geen normatief karakter krijgen 

Het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier geeft duidelijk zicht  op wat de leerling al 
kan en behaald heeft 

Het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier leidt tot maatwerk (vrijstellingen) op het 
mbo 

De leerling is eigenaar.  

De leerling voegt zijn resultaten op verschillende manieren in (tekst, beeld, film) etc. 

 

Criteria op proces 

 

Het tijdspad van de pilot is duidelijk 

Het overdrachtsdocument is gemakkelijk in het gebruik voor alle niveaus in het vmbo 

De decanen/mentoren/coaches zijn voldoende geïnformeerd over de inhoud van het 
overdrachtsdocument 

De decanen/mentoren/coaches zijn voldoende geïnformeerd over de werkwijze van het 
overdrachtsdocument in het DDD 

De decanen/mentoren/coaches zijn in staat (handelingsbekwaam) de leerling te begeleiden bij 
het maken van het overdrachtsdocument  

Wordt het maken van het overdrachtsdocument (klassikaal)  aangestuurd door de 
mentor/coach 

Worden de mentoren/coaches ondersteund door de decanen? 

Worden de decanen en mentoren/coaches hierbij ondersteund/aangestuurd door het 
management 

 

Hoe verloopt dit proces? 

Hoeveel % van de leerlingen hebben een overdrachtsdocument voor het loopbaandossier 
gemaakt? 

Het proces van het vullen van het overdrachtsdocument voor het loopbaandossier  in het DDD 
wordt gevolgd/gemonitord door de mentor 



16 
Evaluatie regionaal overdrachtsdocument loopbaandossier Noordoost Brabant 2020-2021 

De werkgroepleden nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid ten behoeve van de leerling. 

Op De Leijgraaf en bij de vakmanschapsroute mobiliteit van het KW1C wordt het 
overdrachtsdocument gebruikt voor de start van de opleiding en met de coach 

 
 

 


