
MEER WETEN?

REGELGEVING - KADERS
Wet- en regelgeving per sector:
- Wetgeving en toezicht
- LOB-agenda’s
- Doorstroomrechten

HANDREIKING 
VMBO, HAVO/ VWO EN MBO 
LOB-informatie per sector:
- Wat is LOB?
- Welke wet en regelgeving geldt voor LOB?
- Hoe kan LOB op school worden aangeboden?

WEGWIJZERS 
Wegwijzers met informatie per LOB-thema 
en infographics voor de samenhang tussen  
LOB-thema’s.

LOB-leeromgeving:
- Loopbaangesprek
- Loopbaancompetentie
- Loopbaan gerichte leeromgeving
- Ouderbetrokkenheid
- Voorbeeldvragen loopbaangesprek
- Infographic LOB-leeromgeving

LOB-documenten:
- Plusdocument
- Loopbaandossier
- Doorstroomdossier
- Infographic LOB-documenten

- LOB en privacy

LOB-ONDERZOEK
Overzicht van en verwijzingen naar verschillende 
LOB-onderzoeken. De onderzoeken bieden 
inspiratie en kunnen LOB-schoolbeleid en 
kwaliteitsverbetering onderbouwen.

LOB-SCAN 
Scan om de kwaliteitsborging van LOB te evalueren:
- het voeren van het gesprek op school over

de implementatie en kwaliteit van LOB.
- het formuleren van speerpunten met

bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.

LOB-TAKEN
Gespreksinstrument voor het 
inventariseren, bespreken en 
evalueren van wie en op welke 
wijze de verschillende taken van 
LOB binnen de eigen school uitvoeren.

DOORSTROOMGEGEVENS
Gespreksinstrument om via doorstroomcijfers en kwalitatieve 
gegevens het LOB-beleid van de school te evalueren.

PROFESSIONALISERING LOB
- overzicht van trainingen en opleidingen LOB
- stappenplan en lijst van LOB-professionals die scholen kunnen

helpen bij de implementatie van LOB.

INFORMATIE INSTRUMENTEN T.B.V. VISIE, 
BELEID EN KWALITEITSBORGING

TOOLS VOOR LOB
LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING IN HET VMBO, HAVO, VWO, MBO, HBO EN OP DE OVERGANGEN

Het Expertisepunt LOB is een initiatief van de VO-raad, de MBO Raad 
en de Vereniging Hogescholen en wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW.

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-kennisbank?f12=94
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-kennisbank?f12=101
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-onderzoeksbank
https://aandeslag.expertisepuntlob.nl/lobscan/
https://aandeslag.expertisepuntlob.nl/lobtaken/
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/doorstroomgegevens
https://www.expertisepuntlob.nl/bestanden/artikelen/6/247_opleidingenoverzicht_voor_opleiden_loopbaanprofessionals_1_dec-def.pdf?1598959418=
https://www.expertisepuntlob.nl/
https://www.expertisepuntlob.nl/tools
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-kennisbank


WEBSITE
Alle informatie, instrumenten en inspiratie 
op het gebied van LOB is staat overzichtelijk op 
de website.

BIJEENKOMSTEN
Het expertisepunt organiseeert:
- Landelijke LOB-(kennisdelings)bijeenkomsten
- Regionale LOB-(kennisdelings)bijeenkomsten.
Ook verzorgt het expertisepunt op aanvraag
LOB-presentaties/workshops.

NIEUWSBRIEF EN LINKEDIN
Blijf op de hoogte van de actualiteiten rondom LOB:
- Abonneer je op de nieuwsbrief
- Volg ons op LinkedIn

REGIO-CONTACTPERSONEN LOB
Regio-contactpersonen 
ondersteunen scholen bij  
regionale en school specifieke 
vragen over:
- implementatie en

borging LOB
- versterken van de

samenwerking op LOB

LOB-NETWERKEN
Een overzicht van diverse 
LOB-netwerken in Nederland:
- landelijke LOB-organen
- landelijke onderwijsplatforms en -verenigingen
- regionale samenwerkingsverbanden LOB
- beleidsontwikkelingen in

het kader van LOB

PRAKTIJKVOORBEELDEN LOB
Databank met praktijkvoorbeelden LOB die 
scholen kunnen gebruiken om inspiratie op te doen 
over hoe andere vmbo, havo/vwo en mbo-scholen 
in Nederland LOB hebben geïmplementeerd. 

IN DE REGIO KENNISDELINGINSTRUMENTEN T.B.V. 
LOB IN HET CURRICULUM
LOB-OPDRACHTENBANK
Databank met LOB-opdrachten 
die scholen (gratis) kunnen 
gebruiken in het eigen LOB-programma.

LOB-METHODEN
Databank met een overzicht van 
alle LOB-leveranciers. Scholen kunnen 
deze databank raadplegen wanneer zij 
(commerciële) LOB-methoden, -instrumenten 
of -activiteiten willen inkopen of gebruiken. 

LOB-CURRICULUMPLANNER
Een gespreksinstrument om in 
vier stappen een doorlopend en 
samenhangend LOB-programma voor 
de eigen school of opleiding vorm te geven.

FACILITEREN 
LOB-LEEROMGEVING
Gespreksinstrument voor 
beleidsmedewerkers en 
managers om een 
LOB-leeromgeving 
binnen de eigen 
school te faciliteren. 
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https://www.expertisepuntlob.nl/tools/opdrachtenbank
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-methoden
https://www.expertisepuntlob.nl/tools
https://www.expertisepuntlob.nl/tools
https://www.expertisepuntlob.nl/regionaal/regiocontactpersonen
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-netwerken
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob
https://www.expertisepuntlob.nl/
https://www.expertisepuntlob.nl/nieuws/agendabijeenkomsten
https://www.expertisepuntlob.nl/nieuws/nieuwsbrieven



