
Loopbaan Oriëntatie 
& Begeleiding



Onze kernwaardes

• Betekenisvol onderwijs

• Zelfontplooiing

• Samenwerking



LOB

LOB betekent: Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding

Deze vragen staan centraal:
• Wat kan ik?

• Wat wil ik graag?

• Wat past bij mij?

• Hoe bereik ik mijn doel?

• Wie kan me daarbij helpen?



Het doel
Wat is het doel?
De leerling maakt bewuste, passende keuzes 
voor zijn/haar (school)loopbaan

Hoe bereiken we het doel? 
(De bewuste keuze voor profiel of vakken)

Mentorlessen richten zich op:
- sociaal emotionele vaardigheden
- studievaardigheden (agenda, huiswerk, schoolregels)

Tijdens lessen LOB richt de mentor zich meer op:
- mogelijkheden op gebied van schoolloopbaan 
- op gang brengen van het “LOB-wiel”
- keuzevaardigheden



Wie doet wat?

Wat is de rol van: 
de mentor (LOB-coach)
de ouder(s)/verzorger(s)
de decanen

• Gesprekken
• Mentor/leerling EN mentor/leerling/ouder(s)
• Thuisopdrachten



Leerjaar 1

Activiteiten in leerjaar 1

• start = gewenning in de nieuwe omgeving

• vanaf januari verkenning van eigenschappen, 
kwaliteiten, beroepen in de directe omgeving

• eerste verkenning van LOB aan de hand van:
• Wat is LOB?

• Wie ben ik?

• Wat wil ik graag?

• Wat voor werk past bij mij?

• Hoe bereik ik wat ik wil?

• Wie kan me daarbij helpen?

• Er zijn diverse thuisopdrachten om de ouders bij het 
LOB-proces te betrekken



Vooruitblik

Activiteiten in leerjaar 2

• Begin met het maken van een portfolio

• Praktische Profiel Oriëntatie (PPO-lessen)
= kijken bij de beroepsvakken op de eigen school

• Study Experience (in oktober)

• Beroepen Interesse Test

• Gastlessen (tijdens Doedagen) 

• Aandacht voor de diverse werelden van de techniek

In april/mei kiezen voor het gewenste profiel (beroepsgericht)

en/of vakken (TL).



Vooruitblik

Activiteiten in leerjaar 3 en 4

In de beroepsgerichte leerwegen:
tijdens de beroepsgerichte lessen oriëntatie op mogelijkheden binnen het 
"eigen" werkveld en binnen de keuzemodules ook op andere werkvelden.

In alle leerwegen:

• verder werken aan het portfolio 

• gastlessen carrousel

• beroepen Interesse Test

• stages

• scholen- en beroepenmarkt

• leerlingbezoekdagen (MBO & HAVO-scholen)

• bezoek open dagen (MBO & HAVO-scholen)

• (eind)presentatie portfolio



Open lesmiddagen

Op 16 januari en 6 februari 2019 organiseren wij open 
lesmiddagen:

Expeditie Zuiderzee College

Hiervoor kunt u uw zoon/dochter aanmelden via:

www.povo-zaanstreek.nl



Heeft u nog vragen?


