
 

 

 

 

  

Programma 

‘Succesvol doorstromen, dat doen we samen!’ 
11 januari 2018 

‘Succesvol doorstromen, dat doen we samen!’ 

Datum:  donderdag 11 januari 2018 van 10:00 tot 16:00 uur. 

Locatie:  Woerden 

Kosten:  gratis* na aanmelding 

 

De landelijke bijeenkomst op 11 januari 2018 is dé LOB-inspiratie-bijeenkomst voor LOB-

coördinatoren, loopbaancoaches, studieloopbaanbegeleiders, decanen, 

beleidsmedewerkers LOB, schoolleiding en directie. 

 

Op deze LOB-themabijeenkomst staat het samenwerken én doorstromen tussen het vo en 

mbo en tussen vo/mbo en ho centraal. Ben jij actief op het gebied van doorstroom? En ben 

je bezig met de doorstroom van leerlingen/studenten van het vmbo naar het mbo, van 

havo-vwo of van het mbo naar het ho? Nieuwsgierig hoe je samenwerking op het gebied 

van LOB in de praktijk brengt en hoe andere scholen leerlingen/studenten hierbij op een 

creatieve manier ondersteunen? Dan is deze bijeenkomst zeker interessant voor jou. 

 

Tijdens deze bijeenkomst word je geïnformeerd over hoe je als school het doorstromen 

van leerlingen kunt bevorderen, hier regionale samenwerkingsverbanden voor kunt 

benutten en meer bewust te worden van de rol van LOB. 

 

Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waar twee key-note sprekers een 

verdiepend kader zullen bieden over boundary crossing en keuzes maken. Daarna kun je 

sessies met praktijkvoorbeelden volgen over verschillende onderwerpen, zoals:  

 Samenwerken aan LOB in de regio 
 Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossier 
 Doorstromen naar hoger onderwijs 

Deze onderwerpen worden verder verdiept door scholen die je meenemen in hun 

praktijkervaringen. Kom inspiratie opdoen en schrijf je in voor de sessies.  

 

*Aanmelding is kosteloos. Wanneer u zich echter aanmeldt en binnen twee weken voor 

aanvang zonder opgaaf van gegronde reden afmeldt of op de dag zelf niet verschijnt, zijn wij 

helaas genoodzaakt 50 euro in rekening te brengen als vergoeding van de door ons gemaakte 

kosten. 
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Plenair 
09.30 – 10.00 uur Inloop 

10.00 – 10.15 uur Welkom door het Expertisepunt LOB 

10.15 – 10.45 uur Gevraagd: bruggenbouwers! 
Carla Oonk, Wageningen Universiteit en Research            

Om samenwerking succesvol te laten zijn, is het nodig om bruggen te 
slaan tussen je eigen werkpraktijk, werkcultuur, perspectieven, belangen 
enz. naar die van je (potentiele) samenwerkingspartners. Maar, werken 
buiten de grenzen van wat ‘eigen’ is, is niet makkelijk. We kennen 
allemaal het beeld: ‘we zouden deze klus eigenlijk samen moeten 
oppakken met onze partners in de regio, maar dat kost nu extra moeite, 
dus dat doen we nu maar even niet’. We hebben in het onderwijs meer 
bruggenbouwers nodig. Maar, wat zijn dat voor een personen? Over welke 
kwaliteiten beschikken deze mensen om een effectieve en duurzame 
samenwerking vorm te geven? Wellicht dat de boundary crossing theorie 
praktische handvaten biedt om LOB taken meer in samenwerking vorm te 
geven. 

10.45 – 11.00 uur PAUZE 

11.00 – 11.15 uur Loopbaandossier, plusdocument en doorstroomdossier 
Update door het Expertisepunt LOB 

Waar hebben we het eigenlijk over als we over het loopbaandossier, het 
plusdocument en het doorstroomdossier praten? En hoe verhouden deze 
documenten zich tot elkaar? En wat moeten vo en mbo van elkaar weten? 
Wat is er wettelijk verplicht en waar heeft de school een keuze in? 

Sessies 
 
 
 
 
 
 

11.15 – 12.30 uur Sessieronde 1 

Praktijkvoorbeeld 1 School & Jobs Neder-Betuwe = Leren in en buiten de 
school 
Jan Heeres, Helicon opleidingen vmbo Kesteren 

Leerlingen van verschillende VMBO-scholen bezoeken binnen het LOB-
programma diverse bedrijven. De leerlingen maken hierbij een keuze uit 
verschillende beroepen en bezoeken in groepjes de bedrijven. Ook de 
mentoren en decanen gaan mee op bezoek. De bezoeken van leerlingen 
worden in een reflectiegesprek besproken met de mentor. Ondernemers 
helpen leerlingen bij hun zoektocht naar een vervolgopleiding. De 
bedrijven worden geregeld positief verrast door stage-verzoeken van 
leerlingen tijdens deze bedrijfsbezoeken. 

Praktijkvoorbeeld 2 Door regionale samenwerking de loopbaan van de 
leerling ondersteunen 
Henny Ketelaar, Coördinator programma Talent & Loopbaan 
in de regio Noordoost-Brabant 

In samenwerking met vo- en mbo-scholen heeft de arbeidsmarktregio  
‘AgriFood Capital’ in de regio Noordoost-Brabant een eerste meet-up 
georganiseerd waar scholen en bedrijfsleven met elkaar gesproken 
hebben over de gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor jongeren een 
doorlopende leerlijn in loopbaanontwikkeling te realiseren. Henny geeft in 
deze sessie inzicht in hoe je regionale samenwerking stimuleert en geeft 
inzicht in de ambities van de arbeidsmarktregio. 
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Praktijkvoorbeeld 3 Hoe bouw je samen (vo-mbo) aan een regionaal digitaal 
LOB dossier? 
Bianca van der Meijden, Scalda 

Met alle vo- en mbo-scholen heeft de regio Zeeland het onderwerp LOB en 
doorlopende leerlijn onder de loep genomen. In eerste instantie lag de 
focus op het maken van een samenvatting van het loopbaandossier om 
deze vervolgens over te kunnen dragen aan het mbo. Echter de, de 
werkgroep kwam snel tot de conclusie dat vereende krachten veel meer 
kunnen bereiken. Uiteindelijk is er een doorlopende LOB-leerlijn 
gerealiseerd door het gezamenlijk bouwen van een regionaal digitaal LOB-
dossier. Het is een middel waarbij alle scholen hun eigen LOB-beleid en 
visie kunnen vasthouden en toch een uniforme werkwijze hebben. De 
student bouwt een overzichtelijk LOB-dossier gevuld met opdrachten en 
activiteiten wat zijn leven lang zijn eigendom blijft. 

Praktijkvoorbeeld 4 Bruggen bouwen: maar hoe? 
Carla Oonk, Wageningen Universiteit en Research 

Wageningen Universiteit ontwikkelde recent de ‘boundary crossing rubric’; 
een instrument dat het samenwerken met en leren van ‘de ander’ kan 
ondersteunen. Wat moet ik kunnen om een duurzame samenwerking met 
andere partijen op te zetten? Hoe kunnen we echt tot nieuwe praktijken 
komen over de grenzen van bestaande praktijken heen? In deze workshop 
maak je kennis met dit instrument en wordt verkend of dit bruikbaar is om 
de samenwerking tussen jou en andere LOB-betrokkenen beter vorm te 
geven. (Deze sessie is aanvullend op de plenaire sessie van Carla Oonk) 

Praktijkvoorbeeld 5 Het Plusdocument: kaders en de praktijk 
Ankie Hermans, VO-raad 

In het Sectorakkoord VO is afgesproken dat scholen een plusdocument aan 
(geslaagde) leerlingen meegeven om daarmee de brede vorming van de 
leerling inzichtelijk te maken. De afgelopen jaren zette een groot deel van 
de scholen de stap om een plusdocument mee te geven en hebben veel 
scholen hun plusdocument doorontwikkeld. Wat is de stand van zaken? 
Daarmee gaan we in deze sessie aan de slag! 

Praktijkvoorbeeld 6 Speerpunten van LOB op een excellente school 
Henk Pouwels, Metameer Boxmeer 

Op locatie Metameer in Boxmeer (vmbo k/b/g/t) starten de leerlingen in 
leerjaar 1 met LOB. De inspectie van het onderwijs beoordeelde deze 
school als excellent op LOB-gebied. Het delen van ervaringen in de groep, 
de vorm van sparren en het betrekken van de ouders zijn hiervan 
onderdeel. En met name het voeren van gesprekken met de leerling werd 
als sterk punt beoordeeld. In deze sessie neemt het Metameer je mee in 
hun LOB-aanpak. 

Plenair 
 

12.30 – 13.30 uur LUNCH 

13.30 – 13.45 uur Doorstromen van vo naar mbo/ho 
Update door het Expertisepunt LOB 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding is het meest krachtig wanneer er 
sprake is van een doorlopende LOB-leerlijn van vo naar mbo/ho. Wat 
weten we van elkaar? Welke wet- en regelgeving heeft hier invloed op? 
Hoe zetten we de leerling en student centraal in deze overstap van het vo 
naar mbo/ho?  

13.45 – 14.15 uur Leren sturen op een hobbelige weg 
Peter den Boer 

In zijn lezing zal Peter den Boer ingaan op de beelden van de rol van LOB in 
het leren kiezen en in de aansluiting tussen vmbo en mbo. Welke rol 
spelen de loopbaancompetenties? Welke rol spelen ze in de overgang van 
vmbo en mbo? Hoe worden ze verworven en waarom is het belangrijk dat 
we dat weten? Veel van de beelden over de overgang van vmbo naar mbo 
hebben te maken met ‘oude' praktijk waarvan we weten dat die minder 
effectief is. In zijn lezing zal Peter den Boer laten zien welke dat zijn en 
welke alternatieven we hebben. 
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Sessies 
 
 
 
 
 

14.15 – 15.30 uur Sessieronde 2 

Praktijkvoorbeeld 7 Doorst(r)omen vmbo & mbo, een LOB praktijkvoorbeeld 
Adri Pijnenburg en ROC Mondriaan 

Voor(r)uit kijken voor de doorlopende leerlingen vmbo & mbo met de 
vmbo-scholen in regio Haaglanden en ROC Mondriaan. Het ROC 
Mondriaan kiest voor ontwikkelingsgericht begeleiden en formatief 
toetsen met de LOB Skills van Marinka Kuijpers en de 21ste century skills 
in de doorlopende leerlijn. Dit gebeurt op de locatie van ROC Mondriaan in 
een VO Skillslab. In deze workshop hoor je meer over dit praktijkvoorbeeld. 

Praktijkvoorbeeld 8 Een leerling zit niet op zijn plek, en dan? 
Carolien de Rudder, Friesland College 

Binnen het Friesland College worden leerlingen, die de verkeerde opleiding 
hebben gekozen, begeleid naar een andere opleiding. Wanneer leerlingen 
al een idee hebben over een nieuwe opleiding, helpt de loopbaanadviseur 
de laatste twijfels weg te nemen (‘FC XL Switch’). Wanneer leerlingen het 
echt nog niet weten, gaan ze aan de slag met ‘FC-XL-Search’. Bij ‘FC-XL-
Search’ werken leerlingen maximaal vijf weken samen met andere 
jongeren die dezelfde vraag hebben als zij. In een paar dagen probeert de 
leerling helder te krijgen wat hij wil, wat hij kan en wat hem boeit. Daarna 
ervaart de leerling tijdens praktijkdagen hoe het is om in een bepaald 
beroep te werken. In deze sessie krijg je naast informatie, op actieve wijze 
zicht op de begeleidingsvorm van FC XL Search. 

Praktijkvoorbeeld 9 Hoe draag het MBO keuzedeel Voorbereiding hbo bij aan 
het LOB perspectief? 
Frank Beulen, Projectleider Samenwerking mbo-hbo Regio 
Zuid 

Frank Beulen licht toe hoe het keuzedeel ‘Voorbereiding HBO’ voortbouwt 
op het LOB-programma in de mbo opleiding en welke LOB-elementen in 
het keuzedeel worden toegevoegd om de mbo student een gefundeerde 
en gemotiveerde keuze te laten maken voor een hbo-opleiding. De 
resultaten zijn vanaf 2018-2019 meetbaar als de eerste studenten met dit 
keuzedeel in het hbo gaan verder studeren. Ondanks dat het een mbo-
keuzedeel betreft, is de werkwijze ook geschikt voor keuzeprocessen van 
vo-leerlingen.  

Praktijkvoorbeeld 10 Voor de poort: samenwerken aan studiekeuzeactiviteiten 
Masha Westgeest en Andrea Bonarius, Haagse Hogeschool 
Regio Haaglanden wil de doorstroom van vo naar ho verbeteren. De 
Haagse Hogeschool heeft daarom in samenwerking met andere 
hogescholen uit de regio een gezamenlijke visie en diverse activiteiten 
(waaronder het ‘stroomdiagram’) ontplooit. Met het project ‘Voor de 
Poort’ willen zij in samenwerking met het vo en het mbo tot een nieuw 
palet van studiekeuzeactiviteiten komen, inspelend op de 
onderwijsontwikkelingen. Zij maken gebruik van een kennisbasis, welke 
visueel weer is gegeven in ‘het stroomdiagram’. Deze sessie geeft zicht op 
het project en daarmee op deze kennisbasis en is er ruimte om hierover in 
gesprek te gaan. 

Praktijkvoorbeeld 11 De Associate Degrees opleidingen: een tweejarige 
(voltijds) praktijkgerichte hbo-opleiding. 
Esther Gielen, Avans Hogeschool 

Bij Avans Hogeschool worden diverse Associate Degrees opleidingen 
aangeboden. Wat is nou precies een AD-opleiding, welke leerlingen kiezen 
voor deze opleiding? 
In deze sessie krijg je meer informatie over hoe de samenwerking en 
doorstroom vorm heeft gekregen tussen mbo en de hogeschool. Er wordt 
in deze sessie ruimte gemaakt om aan te sluiten bij de vragen die er leven. 

Praktijkvoorbeeld 12 Meten is weten? Doorstroomgegevens en uitvalcijfers; 
wat kun je er mee bij LOB? 
Bert Jan Flim, Friesland College 

Al 15 jaar wordt door de Friese hogescholen een propedeuse-rapport 

samengesteld. In dit rapport worden de studieresultaten van de 
eerstejaars studenten op hogescholen teruggekoppeld naar de vo-scholen. 
Hoe kun je zelf zoiets in de regio organiseren? En wat kun je doen met 
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deze informatie als het om LOB gaat? In deze sessie wordt hierop verder 
ingegaan en gaan we met elkaar hierover in gesprek. 

Plenair 15.30 – 16.00 uur AFSLUITING EN DRANKJE 

 


