
Loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding (LOB)

Burgerschap in het mbo

• kwaliteitenreflectie 
• motievenreflectie
• werkexploratie 
• loopbaansturing  
• netwerken

politiek-juridische dimensie    •
economische dimensie    •

sociaal-maatschappelijke dimensie    •
vitaal burgerschap    •



Expertisepunt LOB VO-MBO

@ExpertiseLOB
Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
T: 0348 - 75 36 10 

expertisepuntlob@mbodiensten.nl 
www.expertisepuntlob.nl

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding ondersteunt de school 
de mbo-student bij het ontwikkelen van zijn loopbaan-
competenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, 
werkexploratie, loopbaansturing, netwerken.

De student leert deze competenties in samenhang te ontwikke-
len door terug te kijken op ervaringen, hierover te spreken en op  
basis hiervan keuzes te maken. Dit leert de student in een 
krachtige leeromgeving die praktijkgestuurd is, keuzemoge-
lijkheden bevat en waar loopbaangerichte gesprekken worden 
gevoerd. Hierdoor leert de student zelf sturing te geven aan 
zijn loopbaan.

Heeft u vragen over LOB neem dan contact met ons op.

Burgerschap

Burgerschap bereidt mbo-studenten voor op deelname als 
volwaardig burger aan de maatschappij. De school besteedt 
hiervoor in het onderwijs aandacht aan verschillende bur-
gerschapsthema’s. Deze thema’s zijn wettelijk vastgelegd 
en verwoord in vier dimensies: politiek-juridische dimensie, 
economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie, 
dimensie vitaal burgerschap. 

Zo krijgen studenten inzicht in maatschappelijke thema’s en 
hun eigen rol in de samenleving, en zijn zij voorbereid op de 
bijdrage die ze kunnen leveren.

Wilt u meer informatie over burgerschap neem dan contact 
met ons op.

Houttuinlaan 6
3447 GM Woerden
T: 0348 - 75 35 00 

burgerschap@mbodiensten.nl 
www.burgerschapmbo.nl

Generieke eis

Kritische denkvaardigheden

Diploma-eis

@Burgerschap_mbo

Generieke eis
Het middelbaar beroepsonderwijs leidt op voor een drievoudige kwalificatie: voor 
volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dit is voor het mbo uitgewerkt in het 
De generieke eisen voor LOB en burgerschap gelden voor elk mbo-niveau ongeacht 

Binnen het mbo worden loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en burgerschap  
op de loopbaan van de student en burgerschap op deelname aan de maatschappij.

het beroep, voor doorstroom naar het vervolgonderwijs en tot burgers die 
kwalificatiedossier, dat  zowel beroepsspecifieke eisen als generieke eisen omvat. 
de opleiding.

vaak in één adem genoemd. Hoewel er duidelijke raakvlakken zijn, is LOB gericht 



LOB en burgerschap stimuleren kritische denkvaardigheden bij studenten, met 
aandacht voor:
• informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten; daarbij het onderscheid 

kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames;
• het perspectief van anderen kunnen innemen;
• kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen 

tot stand komen.

Voor zowel LOB als voor burgerschap gelden geen exameneisen. Wel geldt er 
een diploma-eis.

Inspanningsverplichting voor de student
De student moet tijdens de studie werken aan loopbaan en burgerschap. In 
de onderwijs- en examenregeling of studiegids staat wat de student moet 
doen om aan de inspanningsverplichting te voldoen om een diploma te be-
halen.

Resultaatverplichting voor de school
De mbo-school is verplicht zowel loopbaan- als burgerschapsonderwijs aan 
te bieden. De school legt in de onderwijs- en examenregeling (OER) vast 
welke inspanningen de student voor zowel loopbaan- als burgerschapson-
derwijs moet leveren om een diploma te behalen. De school faciliteert de 
student in het uitvoeren van deze inspanningen.

De examencommissie beoordeelt aan het einde van de opleiding of de student 
aan de gestelde inspanningsverplichtingen in de OER heeft voldaan. Dit ‘resul-
taat’ wordt op het diploma weergegeven (“voldaan”).

Raakvlakken binnen Loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding (LOB) en burgerschap

Kritische denkvaardigheden

Diploma-eis


