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De PDCA-cyclus is bij de meeste scholen bekend in het kader van kwaliteitszorg. Het model bestaat uit vier stappen: Plan – Do – Check – Act. Doordat de cyclus zich herhaalt, leidt het doorlopen van de 
stappen tot een voortdurende verbetering van de resultaten. Niet alle stappen in de cyclus duren even lang 

Doekoe of nop: LOB op maat! 
  

Wat maakt dit 
praktijkvoorbeeld  
bijzonder? 

 
 

Durf je als team de LOB-methode los te laten? Durf je zelf invulling te geven aan je LOB 

lessen? Op het Vista College doen ze het gewoon! Elke student krijgt hier een maatwerktraject 

aangeboden waarbinnen er ruimte is voor zelfsturing en waarbij het belangrijkste doel is dat de 

student regie krijgt over zijn eigen loopbaanoriëntatie. 

 
Tijdens de hele opleiding op het Vista College is LOB de rode draad en wordt LOB gekoppeld 

aan de BSA gesprekken.  

Elke periode van het schooljaar doorlopen de studenten de PDCA cyclus1 op het gebied van 

LOB. Student en mentor bespreken daarna samen de door de student opgestelde leerdoelen 

en de daarbij gemaakte afspraken: wat is gelukt en wat moet eventueel worden bijgesteld? 

Door deze aanpak ervaart de student dat hij zelf invloed heeft op zijn eigen proces en dat hij 

zijn plan iedere periode kan bijstellen. De student geeft zelf aan wat hij wil leren en hoe hij dat 

wil doen. Omdat het onderwijscurricullum binnen het Vista College gedeeltelijk flexibel is, kan 

de student zijn opleiding verdiepen of verbreden door het volgen van keuzemodules. Aan deze 

keuzemodules is dan steeds een LOB-opdracht gekoppeld.  Zo kan bijvoorbeeld een Verkoper 

kiezen voor een keuzedeel Financiële Administratie doorstroom, of een ICT’er kiezen voor een 

keuzedeel Logistiek in het MKB. 

 
Doordat de LOB-opdrachten zelf worden ontwikkeld en geschreven kan het LOB-traject 

gemakkelijk binnen elk onderwijsteam worden geïmplementeerd en breed inzetbaar worden 

Criteria 
Sector  
☐ vmbo 
☐ havo 
☐ vwo 
☒ mbo  
☐ hbo 
Thema(‘s)  
☐Alumni 
☐Arbeidsmarktinformatie 
☐LOB-documenten 
☒LOB-leeromgeving 
☒LOB-programma                                     
☐Ouderbetrokkenheid 
☐Loopbaangesprek 
☒Loopbaankeuze              
☐Regelgeving en kaders 
☒Visie, beleid en kwaliteit 
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gemaakt.  Zo is een veelheid aan mooie opdrachten ontstaan, sommige opdrachten moeten 

door alle studenten worden uitgevoerd, maar de meeste opdrachten zijn op maat!                                                                                                                                                  

Iedere onderwijssector kan werken met een LOB-programma op maat zoals op het Vista 

College. Binnen het Vista College gaat het om een MBO breed programma dat is bedoeld voor 

zakelijke dienstverlening, handel en ICT. De oriëntatie en schakeltrajecten binnen Vista zijn 

gekoppeld aan MBO Breed en hebben daarom ook LOB als leidraad in hun 

onderwijsprogramma.  

Op het Vista College denken docenten bewust na over hun werk en loopbaan. Tijdens 

studiedagen schrijven zij een LOB-plan en stellen zij zichzelf doelen. Ze evalueren de door hen 

gestelde doelen gedurende het schooljaar met de PDCA cyclus. Zo ervaren docenten ook zelf 

wat nadenken óver en de regie pakken óp je loopbaan, kan opleveren. 

  

Tips 
 
 

• Je hoeft niet bang te zijn om zelf opdrachten te moeten schrijven. Het ExpertisepuntLOB 

heeft een databank met vele LOB-opdrachten die bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van 

je LOB maatwerkprogramma 

• LOB-opdrachtenbank | Expertisepunt LOB 

• Aandachtspunt is hoe je maatwerk kunt bieden en als team toch uniform werkt, anders 

krijg je grote verschillen in inspanningsverplichting.  

• Het LOB-programma zoals ontwikkeld op het Vista College is voor iedere sector van het 

onderwijs geschikt. 

  

Meer weten? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6mKWN_KhOh4 
https://www.thinglink.com/scene/1538921086614241283 

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/opdrachtenbank
https://www.youtube.com/watch?v=6mKWN_KhOh4
https://www.thinglink.com/scene/1538921086614241283
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 Download werkboek 
 

  

Contactpersoon Monique Pauli-Jansen m.jansen@vistacollege.nl 

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob/doekoe-of-nop-lob-op-maat
mailto:m.jansen@vistacollege.nl

