Programma van Toetsing en Afsluiting - MAVO
Vak: LOB
Cohort

2021

Examenjaar

2022

Visie op het vak:
Het LOB programma sluit aan op de missie en visie van DENISE, waarbij naast academische leerdoelen ook grote nadruk ligt op de
individuele ontwikkeling van iedere leerling. Bij 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.
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 van Marinka Kuijpers zijn:
1. Kwaliteitenreflectie (wat kan ik het best en hoe weet ik dat?)
2. Motievenreflectie (waar ga en sta ik voor en waarom dan?)
3. Werkexploratie (waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?)
4. Loopbaansturing (hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?)
5. Netwerken (wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?)

Programma van Toetsing en Afsluiting - MAVO
Vak: LOB
Periode Domeinen

Omschrijving

Toetswijze

Tijdsduur

Weging

Herkansing

401

Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie

Opdrachten persoonlijke analyse
Deadline: 5-11-2021

Praktisch

n.v.t.

V/NV

Nee

402

Werkexploratie
Netwerken

Open dag MBO/Meeloopdagen

Praktisch

n.v.t.

V/NV

Nee

Loopbaansturing

Loopbaangesprek: startgesprek. Verslag
Deadline: 14-01-2022

Schriftelijk

n.v.t.

V/NV

Nee

403

Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie
Loopbaansturing

Sollicitatieproject - Profielwerkstuk
Deadline: 11-03-2022

Praktisch

n.v.t.

V/NV

Nee

404

Loopbaansturing

Loopbaangesprek: eindgesprek. Verslag

Praktisch

n.v.t.

V/NV

Nee

Kwaliteitenreflectie
Motievenreflectie
Werkexploratie

Portfolio (loopbaandossier)
Deadline: 22-04-2022

Schriftelijk

n.v.t.

V/NV

Nee

Totaal
CE

V/NV
x

Toelichting voor het vak:
Vanaf het moment dat leerlingen in een diploma programma instromen tot wanneer de leerlingen uitstromen naar vervolgonderwijs
(mbo/hbo/universiteit) worden de leerlingen onder begeleiding van een professional gestimuleerd om de verdiepings- en de beslissingsfase te
doorlopen. Dit vindt in verschillende vormen plaats, denk aan: workshops, open dagen bezoeken en andere voorlichtingsactiviteiten.
Tijdens opdrachten in de les of activiteiten werken de leerlingen aan de vijf loopbaancompetenties en verwerken deze in het portfolio. Het
portfolio is een persoonlijk dossier wat een rode draad vormt in de verdere schoolcarrière van een leerling.

