Programma
‘HÉT LOB CONGRES VAN HET NOORDEN’
Datum:
Locatie:
Kosten:

23 juni 2022
Congrescentrum Nieuw Allardsoog te Bakkeveen
geen

Toekomstbestendig LOB, in verbinding met de omgeving
Op donderdag 23 juni organiseert Regio Noord weer live hét LOB-congres van het Noorden.
Het thema dit jaar is ‘Toekomstbestendig LOB, in verbinding met de omgeving’. Door het
samenbrengen van deelnemers uit Drenthe, Friesland, Groningen en Zwolle willen we de
regio’s elkaar laten ontmoeten, ervaringen en kennis delen, netwerken en een inspirerende
dag met elkaar meemaken.

Voor wie?
Ben jij decaan, SLB’er, beleidsadviseur, teamleider, directeur, mentor, stagecoördinator, LOBcoördinator, coach, leerjaarcoördinator, loopbaanadviseur of iemand die LOB in z’n
portefeuille heeft en werk je op het vmbo, havo/vwo, mbo of hbo? Dan is dit dé plek voor jou
om je kennis weer te updaten en ideeën op te doen voor het vormgeven van LOB op jouw
school.

Het programma
We hebben een zeer afwisselend programma samengesteld met veel keuzeruimte en
netwerkmogelijkheden. Dit alles omlijst met goede koffie en een heerlijke, uitgebreide lunch.

Programma

Plenair

Sessies

Tijd

Omschrijving

08.30 – 9.00 uur

INLOOP

09.00 – 9.15 uur

WELKOM

09.15 – 10.15 uur

OPENING met verschillende sprekers/interviews

10.15 – 10.45 uur

PAUZE KOFFIE/THEE

10.45 – 11.45 uur

Werksessieronde 1

Werksessie 1 Samenwerken in de regio met bedrijven, instellingen

en organisaties
Barbara de Leeuw – CSG Bogerman
Barbara is vmbo-decaan in Balk en Sneek en is Decaan-redacteur
bij Lyceo. Zij is betrokken bij vele initiatieven om LOB buiten de
school te organiseren.
‘Leerlingen moeten de school uit’ is een veelgehoorde kreet.
Maar hoe organiseer je dat? Barbara de Leeuw laat aan de hand
van een aantal initiatieven uit het Noorden zien hoe dit te
organiseren is. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek hoe dit te
doen in je eigen realiteit op school.

Werksessie 2 De LOB-Tools op de website van het Expertisepunt

LOB. Welke zijn er en wat kun je ermee?
Carlo Kok – Expertisepunt LOB
Carlo Kok is een van de regiocontactpersonen van het
Expertisepunt LOB en heeft veel ervaring met LOB. Carlo is zelf
docent in het VO, geeft les aan examenklassen en als mentor
verzorgt hij de LOB van vierdejaars leerlingen mavo.
Na een korte presentatie van de laatste LOB-ontwikkelingen in
het onderwijs, laat Carlo de Tools op de website van het
Expertisepunt LOB de revue passeren en zal antwoord geven op
vragen vanuit de deelnemers hoe de Tools te gebruiken zijn en
hoe deze helpend kunnen zijn in verschillende situaties op
scholen.

Tijd

Omschrijving

Werksessie 3 Actuele beleidsontwikkelingen VMBO-MBO
Rico Vervoorn – MBO Raad
Rico is Senior Beleidsadviseur bij de MBO Raad
LOB is voortdurend in ontwikkeling. Zowel in de praktijk als bij de
beleidsmakers.
Goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding ondersteunt
leerlingen en studenten bij het maken van keuzes voor een
vervolgopleiding en beroep. Er zijn op dit moment een aantal
beleidsontwikkelingen waarmee LOB nauw verbonden is, zoals
de Nieuwe Leerweg en de ontwikkeling van doorlopende
leerroutes vmbo-mbo in het kader van Sterk Beroepsonderwijs.
In deze workshop wordt u in een uur bijgepraat over deze en
andere onderwijsontwikkelingen die raken aan LOB. Tevens zal
er ruimte zijn om vragen te stellen aan een pilotschool van De
Nieuwe Leerweg.

Werksessie 4 HavoP: het praktijkgerichte vak op havo
Jannet Marechal - ATOA (Advies en Training voor Onderwijs
Ambities)
Jannet heeft gewerkt als docent, onderwijskundige,
leidinggevende en onderwijsadviseur. Nu werkt ze als zelfstandig
trainer voor ATOA waar ze (school)organisaties begeleidt vanuit
veranderkundige principes waarbij ze uitgaat van leren van en
met elkaar. Samen met het Havoplatform streeft ATOA naar
beter havo-onderwijs. Daarom is ze ook actief betrokken bij de
ontwikkeling van het praktijkgerichte vak voor havo.
Het Havoplatform heeft in 2019 een leernetwerk van diverse
scholen in het leven geroepen om samen met scholen het
praktijkgerichte vak havo (HavoP) te ontwikkelen. Inmiddels zijn
er twee praktijkgerichte programma's in concept klaar. Jannet
Marechal praat je bij en neemt je mee in de laatste
ontwikkelingen van de praktijkgerichte havo.

Werksessie 5 Loopbaanleren zonder methode
Jelte Wolters/Hilco Tempelman – Terra Winsum
Decaan & LOB coördinator /Afdelingsdirecteur

Tijd

Omschrijving
We werken binnen het onderwijs met eindtermen op
verschillende niveaus. Hierbij heeft de mentor en/of coach de
uitdaging om naast deze vakkennis ook met zijn of haar
leerlingen te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Dit is en kan
voor elke deelnemer een uitdaging zijn, terwijl de leerling de
grootste ontwikkeling zou moeten ervaren.
Bij Terra Winsum zijn wij afgestapt van het werken aan de
loopbaancompetenties die methodisch zijn weggeschreven. Wij
werken vanuit persoonlijke opdrachten die aandacht vestigen op
waarden, interesses en peergroepen. Daarnaast proberen we in
vanaf de tweede klas de keuzes van leerlingen te verbinden aan
de loopbaanontwikkeling en versterken daarmee het zelfbeeld.

Werksessie 6 Alumni als instrument voor LOB
Ivette Kleijngeld - Expertisepunt LOB
Ivette heeft gewerkt als docent op het groene mbo, was daar
projectleider LOB en werkt nu als projectadviseur mbo bij het
Expertisepunt LOB. Ze is op de hoogte van ontwikkelingen
rondom LOB op het mbo en werkt samen met anderen aan de
kwaliteitsontwikkeling van LOB in het mbo en op de overgangen.
Hoe kom je binnen de mbo-school tot beleid en programma op
het snijvlak van LOB, alumni en LLO? De MBO Raad heeft
hiervoor een gespreksleidraad ontwikkeld die zowel op
strategisch als op coördinerend/operationeel niveau ingezet kan
worden. Benieuwd naar deze gespreksleidraad en hoe jij deze
binnen de mbo-school zou kunnen inzetten? Kom dan naar deze
workshop.

Werksessie 7 Hoe kun je arbeidsmarktinformatie een rol laten

spelen bij LOB?
Marieke Schramm - UWV (arbeidsmarktinformatie en advies)
Marieke is adviseur arbeidsmarktontwikkelingen en is op de
hoogte van trends en ontwikkelingen. Zij maakt de informatie
beschikbaar zodat het toegankelijk is en te vertalen is naar beleid
en actie.
Arbeidsmarktinformatie is een abstracte term. Hoe krijg je hier
meer gevoel bij? Wat kun je ermee ihkv LOB en hoe ziet de

Tijd

Omschrijving
arbeidsmarkt eruit in Friesland, Groningen en Drenthe. Wat zijn
de toekomstperspectieven en wat betekent dat dan voor het
huidig onderwijs?

Werksessie 8 LOB bij de overgang (vo-vervolgonderwijs)
Annemieke Rebel - Expertisepunt LOB
Annemieke heeft gewerkt als docent, mentor, decaan en
afdelingsleider. Op dit moment werkt ze als regiocontactpersoon
in de regio Noord-West/Amsterdam met als aandachtsgebied vombo-hbo. Samen met vertegenwoordigers van deze
onderwijssectoren en andere partijen uit de regio wil ze LOB
zoveel mogelijk versterken en waar nodig verbeteren.
Bij LOB staat de leerling en zijn ontwikkeling centraal. Welke
talenten heeft de leerling, waar kan hij/zij goed in worden en
welke keuzes qua studie en beroep passen daar het best bij?
Aandacht voor loopbaanontwikkeling start al binnen het po, gaat
verder op het vo en blijft van belang binnen het mbo of het ho
en daarna op de arbeidsmarkt.
Dat maakt dat de samenwerking tussen de verschillende
onderwijssectoren belangrijk is. Wat doe je voor en na de poort?
Hoe kun je in de regio samenwerken en op elkaar aansluiten?
In deze inspirerende workshop krijg je praktijkvoorbeelden,
ideeën en denk je na over hoe jij kunt samenwerken op de
overgang naar vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt.
Marieke Siebrecht, adviseur aansluiting vo-hbo van de
Hogeschool van Amsterdam is aanwezig bij deze workshop en
vertelt wat de HvA doet om de aansluiting vo-hbo te verbeteren
en de samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren
in de stad te versterken (Doorstroomcijfers kunnen helpen om
LOB op de kaart te zetten | Expertisepunt LOB).

Werksessie 9 Kunnen we iets leren van Sterk Techniek Onderwijs?
Esther Aarse – Projectleider Sterk Techniekonderwijs
Esther is projectleider STO in Hoogeveen, aanjager van Vrienden
van Techniek en projectleider Hoogeveen On Stage.
Sterk Techniek Onderwijs, hoe verhoudt zich dit tot LOB? Wat
gebeurt er allemaal? Wat zijn de resultaten tot nu toe en wat

Tijd

Omschrijving
kun jij als decaan/slb’er met STO? En kunnen andere sectoren
ook profiteren van de good practises?

Werksessie 10 Grootse dromen waarmaken?
Jan Fokke Oosterhof – Motivational speaker
Jan Fokke is erg allround, hij is schrijver, pelgrim, extreemsporter
en poolreiziger. Hij zet zich onder andere is voor het Lymefonds
aangezien zijn vriendin al drie jaar lang getroffen is door deze
verwoestende ziekte.
Dromen, Durven, Delen en Doen. In dit uur neemt Jan Fokke je
mee op reis... Wat wil jij nu echt en hoe kun je daar handen en
voeten aan geven? Durf jij dit uur met jezelf aan de slag te gaan?

Werksessie 11 Eerste hulp bij lastige leerlinggesprekken
Pauline Nonnekes – Projectleider LOB innovatie
Pauline is projectleider LOB innovatie bij Terra Winsum.
Het goede LOB-gesprek vraagt best veel van een mentor.
Leerlingen zijn namelijk uitermate gevoelig voor bullshit. Ofwel,
klopt de mentor voor mij of niet? Het is niet voor niets dat
mentoren die autonoom en authentiek in hun werk staan,
makkelijker in verbinding zijn... en blijven. Bij Terra Winsum
zetten we daarom de zelfontwikkeling van de mentor centraal:
wie ben jij en hoe verhoud je je tot die leerling? In deze
workshop geven we je allerhande tips en trucs over het geheim
van een goed contact met een leerling. Want, ook al zijn je LOBoefeningen nog zo leuk, zonder verbinding geen basis voor een
goed LOB-gesprek

Werksessie 12 Hoe begeleid je Generatie Z? (1996-2015)
Wijnand de Jong - Hogeschool van Amsterdam
Wijnand is sociaal psycholoog, generatie-expert en docent
Toegepaste psychologie. Verder heeft hij gewerkt als cabaretier,
televisiepresentator en is hij kinderboekenschrijver.
Via een onlineverbinding vertelt Wijnand over de verschillende
generaties en zoomt vervolgens in op de generatie waar wij mee
werken: Generatie Z Wat is kenmerkend voor deze generatie?

Tijd

Omschrijving
Hoe maken ze keuzes en wat hebben ze daarvoor nodig in jouw
begeleiding?
Van welke generatie ben jij en heeft dit invloed op hoe je met
deze jongeren omgaat? Begrijp je hen en begrijpen zij jou? Heb
je een situatie uit de praktijk waaruit een generatieverschil
blijkt? Breng deze dan in tijdens de workshop en we gaan er
samen over in gesprek.

Werksessie 13 Motivatie studenten na corona
Petra van der Wal, Yvonne de Hoop – Aeres
Petra en Yvonne zijn schoolopleiders binnen Aeres in het
Noorden.
Na een intensieve coronaperiode merken we dat studenten
moeite hebben de motivatie op school weer te vinden. Petra van
der Wal en Yvonne de Hoop gaan met jullie in gesprek over wat
jullie als decanen en SLB’ ers signaleren en wat kan helpen om
de studenten weer te motiveren.
(deze workshop is ook verzorgd op de Friese MBO Decanendag,
wegens de grote belangstelling bieden we hem hier ook aan)

Plenair

11.45 – 12.45 uur

LUNCH

12.45 – 13:45 uur

Werksessieronde 2

Werksessies 2 t/m 13 Keuzemogelijkheid uit de bovengenoemde werksessies m.u.v.
werksessie 1. Deze is alleen in de ochtend beschikbaar.

Plenair

13.45 – 14.00 uur

KOFFIE EN THEE PAUZE

14.00 – 16.00 uur

Stel je eigen middagprogramma samen door keuze te maken uit:
Flitscolleges, Meet up LOB-café, en LOB Outdoor
Op het congres kun je terplekke dit middagprogramma zelf
samenstellen.

16.00 – 16.15 uur

AFSLUITING

