Bouwstenen LOB
Met bouwstenen voor het ontwikkelen van loopbaanoriënterende opdrachten is het mogelijk
betekenisvolle activiteiten voor leerlingen te maken. Alle bouwstenen die relevant zijn voor een
loopbaanoriënterende opdracht zijn bij elkaar gezet. Het betreft het doel, de werksoorten,
de arbeidsgebieden, de locatie, de typering van de opdracht - meer oriënterend en/of meer
verdiepend van aard - de reflectieve vaardigheden en de ‘bewijzen’. Het ontwikkelen van een
betekenisvolle LOB-activiteit start bij de ervaring van de leerling (reflectie). Daarna wordt het doel,
de context en de inhoud bepaald. Door middel van reflectie geeft de leerling betekenis
aan de ervaring en zet de volgende stap in
het loopbaanproces.
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1. Bepaal het doel
2. Bepaal het soort werk
3. Kies een arbeidsgebied
4. Bepaal de locatie
Te kiezen:
5.	Bepaal oriënterende vaardigheden
en/of
6.	Bepaal verdiepende vaardigheden
7. Bepaal reflectieve vaardigheden
8. Kies een bewijsvorm

Voorbeeld

De leerling

Ik bied diverse oriënterende opdrachten (5) aan waaruit
leerlingen kunnen kiezen zodat zij een beeld krijgen
van het type werk (2) in een arbeidsgebied (3). Met de
leerling bepaal ik wat het doel is (1) waar (4) de opdracht
uitgevoerd kan worden, wat de opbrengst is (8) en hoe
we terugkijken (7).

Om te ontdekken wat ik wil
(1) inventariseer (5) ik in een
supermarkt (3) het soort werk
(2). Ik doe dat in een winkel
bij mij in de buurt (4). Ik maak
foto’s (8) en stel vragen aan
medewerkers (5) en bespreek
(7) mijn ervaringen met mijn
medeleerlingen.

WERKSOORT
transport, inkoop, verkoop,
ontwikkeling, onderzoek, productie,
reparatie, controle, logsitiek,
promotie, administratie,
verzorging, dienstverlening,
hulpverlening, ondernemer, ...
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ARBEIDSGEBIEDEN
voeding, gebouwen, kleding,
gezondheid, zorg, natuurlijke
omgeving, energie, grondstoffen,
gebruiksvoorwerpen, apparaten,
infratructuur, transport, informatie,
communicatie, opvoeding, onderwijs,
staat, veiligheid, kunst, cultuur,
wetenschap, arbeid, economie,
recreatie, ...

LOCATIE
binnen school:
in en voor de klas, schoolplein,
kantine, receptie…
buiten school:
bij bedrijven (verzorgingshuis,
winkel, sportschool, schouwburg),
in wijk (buurthuis, kinderboerderij,
wijkkrant), thuis, …
bij vervolgopleidingen

Voorbeeld

De docent

De docent
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DOEL
LOOPBAANCOMPTENTIES
Wat kan ik en hoe weet ik dat?
Waar ga en sta ik voor en waarom
dan? Waar ben ik het meest op mijn
plek en waarom? Hoe bereik ik
mijn doel en waarom zo?
Wie kan mij helpen mijn doel te
bereiken en waarom
die mensen?

De leerling
Ik wil graag iets meer weten
over het beheer van gebouwen
(3). Om te ervaren wat het werk
inhoud (1) mag ik in een gebouw
(4) technische knelpunten
signaleren en oplossingen
bedenken (2; 6). Ik maak hierover
een videoverslag (8) en laat dit
aan de klas zien (7).

Voorbeeld

Voorbeeld

Hulpmiddel bij het ontwikkelen van loopbaanoriënterende activiteiten

Om leerlingen een beeld te geven van werk (1), bied ik
keuzeopdrachten aan waarbij leerlingen buiten school (4)
in de beroepspraktijk (3), realistische activiteiten kunnen
uitvoeren die passen bij het type werk in mijn vakgebied
(2). Denk aan inventariseren, meten of controleren (6).
Leerlingen laten zien wat ze gedaan hebben (8) en op
school kijken we terug op de ervaring (7).
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ORIËNTERENDE VAARDIGHEDEN
(TER VERBREDING)
Waarnemen, observeren, ontdekken,
herkennen, opmerken, ervaren, proeven
aan, voorstellen, inleven, voorspellen,
fantaseren, inschatten, vertalen,
beschrijven, omschrijven, navertellen,
inventariseren, interviewen, vergelijken,
onderscheiden, onderzoeken,
testen, ...
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(VERDIEPENDE) BEROEPS
VAARDIGHEDEN
produceren, ontwerpen, maken, meten,
construeren, (be)rekenen, vertellen,
waarnemen, classificeren, determineren,
benoemen, oordelen, interpreteren,
verzorgen, uitvoeren, plannen, sorteren,
ordenen, organiseren, hanteren, handelen,
demonstreren, bedienen, rapporteren,
communiceren,
adviseren, ...

REFLECTIEVE VAARDIGHEDEN
verbeelden, bespreken, verwoorden,
verbanden leggen, toelichten, ontleden,
invoelen, verklaren, vergelijken,
reflecteren, evalueren, waarderen
motiveren, bekritiseren,
beargumenteren, kiezen,
besluiten, concluderen, ...

'BEWIJZEN'
foto's, video, visitekaartjes, verslag,
brief, mailwisseling, afspraken,
ervaringen, tijdlijn, relatiegeschenk,
werkstukken, fotoreportage,
videoverslag, website...
Verzamelen in een
loopbaandossier / portfolio

