
LOB-week THA3

In alle THA3 klassen: van 21 t/m 25 februari 2022

Oproep aan alle vakdocenten voor de week van de LOB - LOB mindset gevraagd.

In alle derde klassen gaan de leerlingen op 8 maart hun (voorlopige) profielkeuze maken.
Een belangrijke keuze, aangezien leerlingen nu beslissen met welke vakken ze door willen
gaan of niet. Daar willen wij onze leerlingen  goed in begeleiden als school.
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding, dat hoort iets te zijn van ons allemaal. Alle vakdocenten
en mentoren hebben daarin een belangrijke rol. Het is niet alleen iets van het decanaat,
maar het is de bedoeling dat dit in het dna van alle vakken zit, of gaat komen.

Misschien maken we met zijn allen, door de waan van de dag, met de focus op het behalen
van een diploma, daar niet altijd tijd voor, stellen we andere prioriteiten?

Vraag en opdracht voor alle vakdocenten: LOB in de picture!

Vraag voor iets van jouw lestijd tijdens de LOB week van 21 t/m 25 februari:

Besteed in minimaal één van je vaklessen in de de (LOB) week van  21 t/m 25 februari
bewust aandacht aan Loopbaan Oriëntatie begeleiding.
Hoe je dat doet? Daarin ben je helemaal vrij.

Spring via de link naar de volgende onderwerpen:

Suggesties / inspiratie om LOB in de picture te zetten

Hoe zien wij als school onze missie op het gebied van LOB?

Links naar eventueel relevante sites:
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Suggesties / inspiratie om LOB in de picture te zetten

● Benoem naar leerlingen toe interesses en kwaliteiten die je bij de leerling opvallen, en
ga daarover met de leerling in gesprek.

● Wat kunnen leerlingen later met jouw vak? Voor welke opleidingen / beroepen is jouw
vak belangrijk? Presenteer een en ander aan leerlingen hierover. Of: Maak daar een
opdracht voor. Leerlingen onderzoeken de opties en vervolgens presenteren
leerlingen de resultaten aan elkaar?

● Regel een ( online) gastspreker ( professional, student van een opleiding, ouder van
een leerling etc).

● Gebruik filmmateriaal over opleidingen/ beroepen dat  voor jouw vak relevant is, en
ga erover in gesprek a.d.h.v. vragen/ stellingen

● Vertel je persoonlijke verhaal over het verloop van jouw loopbaan? Wat wil je ze
meegeven? Waarop baseer je een keuze voor een profiel/ vervolgstudie/ beroep?

● Bezoek een relevante website
● Chatten met studenten
● Interview een professional
● bedrijvenbezoek
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Hoe zien wij als school onze missie op het gebied van LOB?

Wij willen als school leerlingen naar de eigen ontwikkeling leren kijken: eigen talenten leren
herkennen en ontwikkelen, bewuste keuzes leren maken en de eigen loopbaan leren
bijsturen. Om in staat te zijn tot loopbaanzelfsturing zullen wij de leerlingen moeten helpen bij
het ontwikkelen van 5 loopbaancompetenties: ( Kuijpers, M. (2012)2.

1. Wie ben ik, wat kan ik ? (kwaliteitenreflectie)
2. Wat wil ik, wat drijft mij? (motievenreflectie)
3. Welke soort opleiding/werk past bij mij? (opleidingen- en werkexploratie)
4. Wat wil ik worden? (loopbaansturing)
5. Wie kan mij daarbij helpen? (netwerken)

Het kernproces bij loopbaanleren is dat een leerling ervaringen opdoet, daarop reflecteert en
zo weer een stap verder kan zetten. Vooral ervaringen die emotie oproepen zijn interessant. (
Waar wordt een leerling  blij van, waar is hij  trots op, wat frustreert een leerling?). Die
ervaringen vertellen je namelijk het meest over waar een leerling goed in is, wat een leerling
belangrijk vindt.

Als mentor/ vakdocent kun je  leerlingen  helpen bij het ontwikkelen van de
loopbaancompetenties: ervaringen laten opdoen, talenten ontdekken en deze bij je leerlingen
duiden zodat ze zich ervan bewust worden. Daarnaast de relatie leggen tussen jouw vak en
het belang daarvan voor vervolgstudies en beroepen/ functies.

Links naar eventueel relevante sites
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Overzichtssite voor alle mbo studies /
filmpjes etc.

KiesMBO

Je kunt je niveau invoeren en dan krijg
je een overzicht van alle
opleidingssectoren met bijbehorende
studies, en welke toelatingseisen er
gesteld worden per studie.

Van Profiel naar Studie - Studiekeuze123

Overzichtssite voor beroepen in zorg,
welzijn en sport.

https://youchooz.nl/nl

Ambassadeurs van de Zorg - CNV Jongeren

Video’s over technische beroepen. Beeldbank Archive

Gastlessen, opdrachten etc. rondom
techniek.

https://www.jet-netloket.nl

Ideetjes en links naar mogelijk
interessante sprekers in je les.

Gastlessen: 9 interessante sprekers in je klas
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https://www.kiesmbo.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie
https://youchooz.nl/nl
https://www.cnvjongeren.nl/projecten/team-jong-en-onderwijs/ambassadeurs-van-de-zorg/
https://techniekbeeldbank.nl/beeldbank/?type=&woord=&redirect=
https://www.jet-netloket.nl/
https://www.onderwijsvanmorgen.nl/jm/tips-9x-interessante-sprekers-in-je-klas/

