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Visie op het vak:  
In LOB op DENISE staat het individu centraal. Het programma van LOB biedt de leerlingen handvatten om zichzelf te leren kennen en te 
waarderen waar zij voor gaan en staan. Door met de leerlingen samen de vier fasen van het leren kiezen te doorlopen en de vijf 
loopbaancompetenties bij zichzelf te ontdekken worden ze ondersteund in het maken van weloverwogen keuzes voor de toekomst.  
Dit sluit aan op de kernwaarden van DENISE. Helemaal omdat de school onder andere gericht is op nieuwkomers dient het stevig verankerd 
te zijn. En een nadrukkelijke plek binnen het curriculum, in alle programma’s en klassen.  

De vier fasen waaruit dit leren kiezen bestaat zijn: 

1) De oriënteringsfase: Leerling verzamelt informatie over allerlei vervolgopleidingen en stelt vast welke opleidingen eventueel aansluiten bij 
zijn/haar interesses. 

2) De verkenningsfase: Leerling verzamelt specifieke informatie over scholen, opleidingen en sectoren waar interesse naar uitgaat. 

3) De verdiepingsfase: Leerling neemt actief deel aan onderdelen van het voorlichtingsprogramma  waarin wordt georiënteerd op wensen, 
mogelijkheden en alternatieven om dit mee te laten wegen in de uiteindelijke keuze. 

4) De beslissingsfase: Leerling maakt een keuze.  De vijf loopbaancompetenties zijn: 

Kwaliteitenreflectie (wat kan ik het best en hoe weet ik dat?) 
Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor en waarom dan?) 
Werkexploratie (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?) 
Loopbaansturing (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?) 
Netwerken (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?) 
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In een portfolio (loopbaandossier) is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van de 
‘loopbaancompetenties’. In het loopbaandossier wordt beschreven bij een aantal uitgevoerde activiteiten: 
I. de beoogde doelen, II. de resultaten, III. de evaluatie en een conclusie 
IV. welke vervolgactiviteiten gepland zijn op basis van de opgedane ervaringen en de daarbij horende conclusies 

 

Periode Domeinen Omschrijving Toetswijze  Tijdsduur Weging Herkansing 

 
401 

Bezoek aan bedrijf Motieven en werkexploratie Portfolio verslag n.v.t. v/nv ja 

 
402 

Bezoek open dagen HBO Motieven, werkexploratie en 
netwerken 

Portfolio verslag 

 

n.v.t. v/nv  
ja 

 
403 

Sollicitatieproject Motieven, werkexploratie en 
netwerken 

Portfolio verslag n.v.t. v/nv  
ja 

 
404 

Project Oriëntatie op 
Studie en Beroep (OSB) 

Tijdens project uren in groep werken 
aan studie- en beroepsoriëntatie 
binnen een profiel 

Portfolio verslag 

 

n.v.t. v/nv  
ja 

405 Verslag loopbaangesprek Gesprek met decaan/LOB docent 
over portfolio, Loopbaansturing 

Portfolio verslag n.v.t. v/nv Nee 

 
Totaal 

  Portfolio verslag n.v.t.  
100% 

 

CE geen 

 


