
Voor ouders/verzorgers:

Info over Loopbaanoriëntatie en –
begeleiding (LOB)

in 4 HAVO
2022-2023

Deze info wordt ook behandeld met de leerlingen van 4H        
regulier in het Project LOB 4H,                                              

en bij Monnikskap (MK) door de decaan MK en mentor



Waarom LOB in de bovenbouw?
Om de leerling te laten onderzoeken:
• Wie ben ik?

wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik, hoe studeer ik?

• Wat valt er te kiezen? 
studies, beroepen, buitenland, arbeidsmarkt, tussenjaar,   
alternatieven

• Wie en wat heeft invloed heeft op mijn keuzes?
o.a. Interesses, kwaliteiten, aanbod studies, omgeving,     
ouders, broers/zussen, vrienden, media, arbeidsmarkt, 
studiestad 



LOB op het Dominicus College
• De leerling wordt gestimuleerd om op eigen initiatief LOB-

activiteiten te ondernemen (b.v. open dag, meeloopdag). 
Regulier 4H krijgt hierover instructie en info aangereikt in het 
Project LOB Portfolio (zie jaarplanner). MK via decaan MK en 
mentor. 

• Begeleiding door mentor en decaan
• School organiseert zelf ook LOB-activiteiten voor 

bovenbouwleerlingen ,o.a. LOB project Portfolio 4H regulier, 
Beroepenavond, o.v.b. Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs

• dominicuscollege.dedecaan.net: via dit platform bouwen de 
leerlingen een portfolio op, alle decaannieuws dat binnenkomt 
wordt geplaatst onder ‘Nieuws’, Keuzegids online en diverse 
info over vervolgkeuze

• Nieuwsbrief Decanaat: verschijnt 2x per jaar, met  belangrijke 
info over LOB , deadlines Portfolio, enz.

• LOB is verplicht (voor regulier 4H): zie PTA LOB



Dominicuscollege.dedecaan.net 
• In de 3e klas heeft uw zoon/dochter een profielkeuze 

gemaakt, hiervoor heeft hij/zij o.a. Keuzeweb op 
dominicuscollege.dedecaan.net gebruikt.
In de bovenbouw wordt deze website gebruikt als 
informatiebron voor de leerling (nieuws, data 
meeloopdagen e.d., Keuzegids online) en ook om het 
portfolio bij te houden van ondernomen LOB-activiteiten, 
Portfolio: bestaat uit o.a. de verslagen van LOB activiteiten 
die meetellen voor het PTA LOB (regulier 4H).

• Ouders raden we aan zich te registreren op 
dominicuscollege.dedecaan.net. U kunt daarmee het 
portfolio inzien van uw kind (na zijn/haar toestemming), 
keuze-informatie zoeken, toegang tot de landelijke 
Keuzegidsen, u aanmelden als keuzekenner en een          
leerling informeren over uw beroep en werk, open           
dagen kalender, enz.



LOB-activiteiten
Door school:
• LOB-project 4H (regulier)
• o.v.b. Voorlichtingsavond Hoger Onderwijs (gebouwen HAN 

Nijmegen) & Beroepenavond. Info volgt t.z.t.
• Voor 4H MK: LOB-begeleiding op maat.

Suggesties en eigen keuze voor de leerling:
• Open dagen: zie a.u.b. websites instellingen Hoger 

Onderwijs (HBO/WO) of MBO
• Meeloopdag student of beroepsbeoefenaar
• Proefstuderen
• Radboud UMC Health Academy College Tours
• Buitenlandbeurs Utrecht: nov.
• Onderwijsbeurs Zuid te Veldhoven (30 sept+1 okt)
• Interview student of beroepsbeoefenaar
• etc.



Het keuzeproces
Bij landelijke voorlichtingsactiviteiten wordt gewerkt met onderstaande sjablonen. 
Het is raadzaam dat uw zoon/dochter activiteiten bezoekt/doet die aansluiten bij 
de keuzefase waarin hij/zij zich bevindt.

Fase 1: Oriënteren 
(nog helemaal geen idee)

Fase 2: Verkennen 
(enkele ideeën, misschien een sector weten, maar verder niet)

Fase 3: Verdiepen 
(een beperkt aantal richtingen van voorkeur, er is verdieping 
nodig om nadere afwegingen te kunnen maken)                                                                

Fase 4: Knoop doorhakken 
(uw zoon/dochter is eruit, en weet waarvoor hij/zij zich wil          
aanmelden. Denk ook aan een reservekeuze in geval van 
studie(s) met selectie)



Voorwaarden ondernemen LOB-
activiteiten

• Vindt een buitenschoolse LOB activiteit plaats op een 
doordeweekse dag, dan wordt de leerling door de 
ouder/verzorger uiterlijk de dag vooraf, afwezig gemeld bij de 
receptie van Dominicus College.

• Is een open dag op vrijdag en zaterdag? Dan krijgt een leerling 
geen vrij voor de vrijdag

• De leerling is zelf verantwoordelijk voor inhaalwerk
• Schoolverplichtingen (SE’s e.d.) gaan voor
• De leerling maakt na afloop een verslag via Downloads en 

Keuzeactiviteiten in dominicuscollege.dedecaan.net. Alleen 
dan telt een activiteit mee.Uitleg hierover volgt in Project LOB 
4H/4V.

PTA LOB Havo regulier : 4H 3 activiteiten, 5H 3 activiteiten
MK LOB Havo: maatwerk



Rol van ouder(s)
• Als ouder(s) bent u een zeer belangrijke raadgever, u kent 

immers uw kind het best
• Ga gerust mee naar een open dag of kijk mee met een 

online open dag, leef mee en laat uw zoon/dochter ervaren
• Blijf het gesprek aangaan en reflecteer samen en
• Neem kwaliteiten als uitgangspunt
• Zie www.wageningenur.nl/ouders en 

www.studiekeuzekind.nl voor tips en ideeën
• www.ru.nl/ouders
• Filmpje ‘Je kind helpen met studiekeuze’

http://www.wageningenur.nl/ouders
http://www.studiekeuzekind.nl/
http://www.ru.nl/ouders
https://youtu.be/O9UBQMpef6g


Webinar WUR over gaan studeren
Omschrijving webinar:
4 thema’s rond het gaan studeren van uw kind:    

∙ Studiekeuze: Het studiekeuzeproces, waar moet je op letten als 
studiekiezer en ouder? De studenten, Merel en Job, vertellen    
hun eigen ervaringen

∙ Studeren: Waar krijg je mee te maken als eerstejaars student?  
Merel  vertelt o.a. waarom ze na haar eerste jaar van studie 
veranderde, Job vertelt o.a. hoe hij van het hbo naar de   
universiteit ging.

∙ Studiekosten: Wat kost studeren en wat zijn de inkomsten van 
studenten? Met mini-uitleg over de studiefinanciering

∙ Tussenjaar: Tips voor een tussenjaar gericht op studiekeuze. 

-> Link naar het  webinar (1 uur) van de WUR.
Deelname aan de webinar door een leerling 4H (regulier),                                     
telt mee als LOB activiteit voor PTA.

https://www.youtube.com/watch?v=oBdpUFeRci4&feature=youtu.be


Info voor ouders van 3/4H doubleurs
• Is uw kind in 3 of 4H gedoubleerd, dan mag dit jaar niet worden 

gedoubleerd in 4H. Overstap naar het MBO is dan het vervolg. (MBO 
wordt aangeboden door ROC’s en AOC’s).

• De mentoren 4H monitoren doubleurs hierin. Vallen resultaten tegen 
(tekortpunten) gedurende het eerste half jaar, dan verwijst de mentor de 
leerling tussen nov-maart door naar ons decanaat voor opstart oriëntatie 
MBO. 

– Ondanks doorverwijzing blijft werken voor overgang naar 5H van belang. Het jaar is 
immers nog niet om en ieder jaar gaat een aantal doorverwezen leerlingen toch over.

– Zie aanmelding bij MBO als vangnet, mocht overgaan naar 5H niet lukken ( tenzij u en 
uw kind bewust kiezen voor overstap naar MBO) .Van belang is dan wel dat de leerling 
ook daadwerkelijk is aangemeld voor MBO voor 1 april.

• Oriëntatie MBO via decanaat vindt plaats door middel van gesprekken en 
zoekopdrachten met als doel te komen tot een MBO-studie van voorkeur.

• Leerling en ouder/verzorger zorgen zelf voor daadwerkelijke aanmelding 
bij MBO, deadline 1 april. Informatie over aanmeldprocedure en inlog bij 
Intergrip (aanmeldomgeving MBO) wordt aangereikt door ons decanaat.

• Gaat de leerling over naar 5H, dan meldt de leerling zichzelf z.s.m. af bij 
het MBO.



Decanaat

RIC@dominicuscollege.nl DC Regulier
POJ@dominicuscollege.nl DC MK

mailto:RIC@dominicuscollege.nl
mailto:POJ@dominicuscollege.nl
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