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Korte beschrijving 
Het Route LOB Loopbaanmagazijn is een omgeving die ImpactYou heeft gecreëerd om de docent te ontzorgen, inspireren en stimuleren. Een omgeving voor 
de overdracht van kennis, ervaring en ideeën, vanuit een gezamenlijk doel: de student helpen regisseur te laten worden van zijn eigen loopbaan. Het 
Loopbaanmagazijn biedt daarvoor een docenten omgeving waar op basis van opdrachten op het gebied van loopbaan, ondernemend gedrag, professionele– 
en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.  Het Loopbaanmagazijn biedt niet alleen toegang tot al het docenten lesmateriaal van de 44 lessen van het 
Route LOB studie & leerboek, maar is met name bedoeld om samen met studenten verdieping van thema's mogelijk te maken. Thema's waar de student in 
het leven (en dus loopbaan) mee geconfronteerd wordt c.q kan worden. Het LOB magazijn is ingedeeld op basis van alle (5) Loopbaancompetenties, waarbij 
ImpactYou tevens extra aandacht vraagt voor onderwerpen als Maatschappelijke Betrokkenheid en 21st Century Skills. Omdat de spanningsboog van 
studenten kort kan zijn, is veel aandacht besteed aan videomateriaal. Onderwerpen als Rolmodellen, Overwinnen, Vooroordelen, Ambitie, Inspiratie, Gedrag 
en Keuzes (maken) komen uitvoeriger aan bod. Maar ook meer "gevoelige" thema's zoals Sexualiteit of Etniciteit kunnen door de docent worden 
geselecteerd. 
 
Leerdoel 
Ondersteuning en (extra) aandacht voor alle LOB onderwerpen vanuit Route LOB als rode draad bij de verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling van 
de student. 
 
Doelgroep 
vmbo basis beroepsgerichte leerweg, vmbo kader beroepsgerichte leerweg, vmbo gemengde leerweg, vmbo theoretische leerweg, havo onderbouw, havo 
bovenbouw, vwo onderbouw, vwo bovenbouw, mbo niveau 1, mbo niveau 2, mbo niveau 3, mbo niveau 4 
 
Uitgangspunten: 

Loopbaancompetenties  kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, netwerken, werkexploratie, loopbaansturing 
Overige LOB-competenties  Havo competenties, 21ste eeuwse vaardigheden 
LOB-cyclus  (werk)ervaring opdoen, reflecteren, keuzes maken 
  
Betrokken partijen  

 
  



Eventuele toelichting: 
Het Route LOB Loopbaanmagazijn behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben - of zouden kunnen hebben - op loopbaanaspecten c.q. onderwerpen 
die belangrijk zijn voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student. Dat houdt dus niet op bij het volgen van alleen de 5 
loopbaancompetenties. ImpactYou/Route LOB speelt in dat opzicht veel meer in op de alledaagse actualiteit van studenten en brengt verdieping aan welke 
binnen het Loopbaanmagazijn voor docenten zichtbaar wordt gemaakt. Bovendien wordt (veel) meer aandacht besteed aan "egocentrisch denken" / De "ik" 
maatschappij. Niet (alleen) de thema's "Wie", "Wat" en "Wil" voeren de boventoon, maar veel meer "wat kan ik betekenen voor...", wat bijvoorbeeld betekenis 
krijgt via Maatschappelijke Betrokkenheid of aandacht voor een item als "Dienstbaarheid". 
 
Productinformatie: 

Het product wordt als volgt aangeboden Digitaal, via een website, Digitaal, via een elektronische leeromgeving, met (mogelijkheid) voor 
koppeling aan een leerlingvolgsysteem 

Het product wordt in de volgende vorm aangeboden Het is een variabele, modulair opgebouwde, lesmethode met meerdere opties/leerwegen, Het is 
een lesmethode met de mogelijkheid om eigen opdrachten toe te voegen, Het bestaat uit LOB-
activiteiten, Het bestaat uit tests, scans, assessments en/of andere tools 

Maatwerk mogelijk Ja 
Kosten Het gebruik van het LOB-product is kosteloos 
  
Is er additionele ondersteuning/begeleiding mogelijk 
voor 

Training, Advies, Coördinatie, Uitvoering 

 
Eventuele toelichting: 

• Docenten hebben binnen het loopbaanmagazijn de mogelijkheid eigen materiaal te uploaden en daarvoor eventueel - indien het materiaal wordt 
gedeeld met andere docenten of derden - een compensatie te vragen. 

• Daarnaast faciliteert ImpactYou daar waar gevraagd kleinschalig drukwerk in de vorm van readers of andere LOB materiaal. 
• Voor monitoring wordt verwezen naar de Profielwebsite. 
• ImpactYou staat al 4 jaar zelf voor de klas en heeft samen met diverse onderwijsinstellingen LOB beleid (mede) vormgegeven. Door concrete en 

praktische implementatie ondersteuning op alle niveaus blijft ImpactYou in staat om zowel aan de vraagkant als de aanbodkant voortdurend 
verbeteringen aan het programma door te voeren. Ons Route LOB Loopbaanmagazijn is derhalve een dynamische omgeving waar ruimte is voor alle 
zinvolle & interessante bijdragen op het gebied van LOB, met de nadruk op "hands-on" toepasbaarheid. 


