
Hoe creëer jij een  betekenisvolle, 

loopbaangerichte leeromgeving? 

Jolanda Cuijpers en Karin Martens 



Welkom 

Initiatief van MBO Raad en VO-raad 

Voorstelronde 
- Naam 
- Functie 



Wat doet het Expertisepunt LOB? 

Initiatief van VO-raad en MBO Raad  

Instrumenten                Kennisdeling 

Wegwijzers     Regio-contactpersonen          Bijeenkomsten 



Programma 

1. Eigen ervaring   

2. Hoe ziet dat er uit (LOB cyclus) 

3. Loopbaangerichte leeromgeving  

4. Terugkoppeling  
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Ervaringen betekenis geven 



Eigen betekenisvolle ervaring 

Omschrijving situatie 

Aan de hand van de hulpvragen loopbaangerichte 
gespreksvoering 
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Terugblik gesprek  
 betekenisvolle ervaring 

• Welke stappen heb je gezet in dat gesprek? 

• Waarover heb je met elkaar gesproken? 

• Welke ervaringen zijn besproken? 

• Welke soort ervaringen doen er toe en zou je kunnen benutten 
vanuit de rol die jij hebt? 

 

 

 
 



Waarom zo belangrijk? 
LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden,  

maar leren hoe je dat kunt ontdekken, ontwikkelen en benutten. 

 

 

Ontwikkelen van vaardigheden en competenties om zelfsturend te zijn in eigen 
omgeving 

 

Want: 

snel veranderende arbeidsmarkt en beroepenveld.  

 

Maar hóe dan? 

 

 



LOB-cyclus – ervaren  
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LOB-activiteit 

Oriënteren door informatie  

Ervaren op school/ privé 

Ervaren in de beroepspraktijk  



Loopbaangerichte leeromgeving 
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Hoe creëer jij een betekenisvolle, 
loopbaangerichte leeromgeving? 
• Thema 

• Wat hebben de jongeren gedaan/ gezien/ 
gehoord? 

• Welke vaardigheden hebben de jongeren hier 
opgedaan? 

 

• Hoe wordt de LOB-cyclus hierin vormgegeven? 

 

 

 

 

 

Initiatief van VO-raad en MBO Raad  



Terugkoppeling 

 

• Welke ontdekkingen heb je gedaan? 

• Wat neem je mee na deze workshop?  

• Wat is je volgende stap?  

 

• Welke ervaringen doen er toe en zou je dus kunnen benutten? 
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Vragen? 

Dank voor je aandacht 

 
www.expertisepuntLOB.nl 

info@ExpertisepuntLOB.nl 

0348 – 75 36 10 

Geïnteresseerd nieuwsbrief? Klik hier. 
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http://www.expertisepuntlob.nl/
https://www.expertisepuntlob.nl/

