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Programma

• Wat is LOB? 

• LOB op de dossierkaart                                     

• De vier fasen in LOB

• AMN Loopbaanleren

• Het programma LOB in 4 en 5 havo op het GVC

• Tips bij het kiezen



Wat is LOB?

• Studeren? Overstappen naar 5V? Tussenjaar?

• Kiezen lastig?

• Je mentor en je decaan begeleiden je!

• Waar liggen je interesses?

• Zelfonderzoek!

• AMN Loopbaanleren – Open Dagen - Meeloopdagen



LOB op de dossierkaart

• LOB is een verplicht onderdeel

• Mentoruur

• Eigen tijd

• LOB met een voldoende afsluiten!



De vier fasen bij het kiezen: 

oriënteren 

Stap 1: Oriënteren 

Wie ben ik? En wat kan ik? Probeer eens voor jezelf antwoord te geven op de volgende 

vragen, zonder dat je meteen aan een studie of een beroep denkt.

•Welke vakken vind ik leuk? Waar ben ik goed in?

•Wat vind ik leuk om te doen, niet alleen op school?

•Wat vind ik belangrijk?

•Waar ben ik goed in?

•Wat verwacht ik van een studie?

•Welke studies passen bij mijn interesses?



Stap 2: Verkennen

Stap 2: Verkennen

Fijn! Je hebt een klein beetje een idee gekregen. Nu is het zaak om informatie te 
verzamelen over de overgebleven opleidingen uit fase één! Hier zijn wat vragen die je jezelf 
kan stellen:

Wat zijn de verschillen tussen de opleidingen?
Welke specialisaties en afstudeerrichtingen zijn er?
Welke beroepen en banen sluiten aan bij de studie?
Waar kan ik de studie volgen?
Houd ik van praktijk of van theorie?
Lijkt het me misschien leuk om te studeren in het buitenland?



Stap 3: verdiepen

Stap 3: verdiepen
Zo! Je weet al veel meer na al die gesprekken en de open dagen die je bezocht hebt. Nu is 
het tijd om je te verdiepen. In deze fase kan je op zoek gaan naar het antwoord op de 
volgende vragen:

• Hoe is het om deze opleiding te doen?
• Is dit wat ik zoek, wil en kan?
• Wat houden de diverse vakken in?
• Hoe is de studiebegeleiding?
• Hoe is de sfeer?



Stap 4: beslissen

Stap 4: beslissen

Je gaat de knoop doorhakken! Schrijf je op tijd in via www.studielink.nl (voor 1 
mei). Na je inschrijving doe je mee aan de selectie bij studies met meer 
aanmeldingen dan studieplaatsen (de numerus fixus) of aan de studiekeuzecheck 
(een laatste onderzoek om te kijken of een studie bij je past). Hier zijn nog wat 
laatste vragen:

• Welke twijfels zijn er nog?

• Zijn er overstapmogelijkheden?

• Evalueer eventueel je keuzemotieven.

http://www.studielink.nl/


AMN Loopbaanleren

Digitale methode

Opdrachten AMN Loopbaanleren

Via de ELO → bronnen

Ondersteuning in jouw keuzetraject



Planning
4 havo

November Voorlichting LOB (officiële aftrap) 
bijwonen

Nov/dec/jan Opdrachten AMN, mentorgesprekjes, 
MOL gesprekken

Maart (8 en 9 maart) Voorlichtingsavonden 4strax

bijwonen

Maart-juli Keuzeopdracht 1

5 havo

Oktober Voorlichting LOB (oa over aanmelden 
studie)

Nov/feb Opdrachten AMN, mentorgesprekjes, 
Mol gesprekken

Nov/feb Keuzeopdracht 2

februari Inleveren eindvlog

(presenteer wat je gaat doen als je je 
diploma op zak hebt)



Overstap 5 havo naar 5 vwo

In de bovenbouw van VWO verplicht: 

wiskunde + 2e moderne vreemde taal 

Extra vak 4 havo?

Anders inhaalprogramma AK of KUA of FIL



4Strax

Meld je aan voor 4Strax!



Verschil HBO en Universiteit
HBO Universiteit

Leren voor een 
beroep

Leren onderzoek te 
doen

Beroepsbeeld is 
duidelijk

Beroepsbeeld is vaak 
minder duidelijk

Vooral praktisch Vooral theoretisch

Bestaande kennis 
toepassen in de 
praktijk

Nieuwe kennis 
ontdekken en delen

Vaardigheden en 
houding voor beroep

Vaardigheden voor 
onderzoek en 
wetenschap

Veel verschillende 
vakken

Minder vakken, meer 
verdieping

Leerstof gespreid 
behandeld

Leerstof op hoog 
tempo

HBO Universiteit

Veel groepsgewijs les Veel zelfstandig leren

Vaak in klassenverband 
les

Vaak les in grote 
collegezalen

Je wordt opgeleid voor 
een beroep

Je wordt opgeleid voor 
een functie



Tips!

1. Studiekeuze123.nl

= Open Dagen, Meeloopdagen, Testen

2. Weet je het echt niet? Twijfel je? We hebben heel 

leuke boeken besteld om eens lekker in te 

bladeren. Welkom op de decanenkamer!

3. Weet je (ongeveer) wat je wil? Zoek ook eens 

vergelijkbare opleidingen en vergelijk dezelfde 

opleidingen in verschillende steden.

4. Ben je meer een praktisch type en ben je minder 

van de theorie? Kijk dan ook naar de HBO-

opleidingen!



Nog meer tips!

5. Elk jaar verandert er wel iets aan de instroomeisen. 
Goed om de website van de school te checken, dus!
6. Doe je een studiekeuzetest? Vraag je dan af waarom die 
studie eruit komt rollen. Dat zet je vaak beter op het spoor 
dan de uitslag zelf!
7. Liever een tussenjaar? Besteed het dan nuttig! 

Maak concrete plannen (rijbewijs halen, een taal 

leren, een reis maken) en als je nog niet weet wat je 

wil, houd dat jaar dan de focus op je studiekeuze.

8. Kom vooral ook gezellig langs en oh ja, in gesprek 

zijn met mensen die je goed kennen helpt je vast op 

ideeën!!!


