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➢ Informatie verstrekken om met uw zoon of dochter tot 

een verantwoorde vakkenkeuze te komen.
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➢ Vakkenpakket
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➢ Data

Overzicht



Wat is LOB?

• Loopbaan- Orientatie en Begeleiding

• Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt 

om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige 

studie of baan.

• Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen 

hierbij helpen en met wie ze hierover praten.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=sNmwRORc0DQ


➢ Bliksemstage

➢ MOL gesprek tijdens de rapportuitreikingen

➢ Tijdens de mentorlessen werken de leerlingen uit de 

digitale methode Qompas aan hun loopbaancompetenties

➢ Mentoropdrachten

➢ Mentoren op Zuid

LOB-activiteiten



De leerlingen bezoeken in kleine groepjes bedrijven voor een 

korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen.

Dit wordt georganiseerd door Jinc.

Bliksemstage



➢ Tijdens de mentorlessen werken de leerlingen uit de 

digitale methode Qompas aan hun loopbaancompetenties

Lesmethode Qompas



Qompas online methode

➢ Leerlingen kunnen zelfstandig in hun eigen tempo werken.

➢ Leerlingen kunnen zowel thuis als op school inloggen via 

het internet.

➢ Actuele informatie over profielen, vakken, beroepen en 

opleidingen vinden.

➢ Ouders kunnen thuis meekijken.



Opbouw van het programma

• De leerling volgt een persoonlijk stappenplan dat is 
samengesteld door de decaan en maakt daarin een 
aantal opdrachten. 

• Aan de hand van de opdrachten bouwen de leerlingen 
een persoonlijk loopbaandossier op.



Informatie zoeken

• Bij het doorlopen van het 

stappenplan maken leerlingen 

gebruik van de informatie uit het 

onderdeel ‘Informatie zoeken’.

• Deze informatie kan ook 

geraadpleegd worden buiten het 

stappenplan om.



Beroepentest 

en competentietest



MOL-gesprekken

➢ M = mentor     O = ouder      L  = leerling

➢ Tijdens de mentorles bereidt de leerling het MOL-gesprek 

voor.

➢ Het gesprek is bedoeld om samen met de leerling terug te kijken 

(wat ging goed, wat minder) en vooruit te kijken naar het verdere 

verloop van dit schooljaar

➢ Terugkijken en vooruitkijken

➢ Wat gaat goed? 

➢ Wat gaat minder goed?

➢ Hoe komt dit?

➢ Hoe ga je hieraan werken?

➢ Wie kan je hierbij helpen?



Mentoren op Zuid

➢ 20 weken begeleiding van studenten van een hogeschool.

➢ Elke leerling heeft een eigen studentmentor toegewezen, die 

elke week langskomt op de school van uw kind.



Vakkenpakket 3 mavo

Gemeenschappelijke deel + 3 Keuzevakken

Nederlands Geschiedenis

Engels Aardrijkskunde

Wiskunde Beeldend vak tekenen

Economie Nask1

Biologie Duits

Nask2

Kunstvak

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer



3 profielen

➢ Zorg en welzijn

➢ Economie

➢ Techniek

Aan het eind van het 3e leerjaar kiezen de leerlingen 

een profiel: 



Zorg en welzijn

Te verzorgen

Mensen mooi te 

maken Te onderzoeken
Mensen te 

begeleiden

Vindt uw kind het leuk om..?



Zorg en welzijn

Is uw kind iemand die..?

Goed kan luisteren

Geduldig is en niet snel boos wordt

Oplossingen kan bedenken

Zich kan inleven in anderen



Zorg en welzijn

➢Profielvakken:

➢Biologie

➢Wiskunde of
➢Aardrijkskunde of
➢Geschiedenis of
➢Maatschappijleer



Zorg en welzijn

Helpende zorg Optiek

Pedagogische medewerker gezondheidsondersteuning



Economie

Vindt uw kind het leuk om..?

Op een 

kantoor werken

Voor de 

veiligheid zorgen
Klanten te 

adviseren

Gasten het naar 

hun zin maken



Economie

Is uw kind iemand die..?

Klantgericht is

Flexibel kan zijn

Het anderen naar hun zin wil maken

Graag met mensen wil werken

Klanten adviseren



Economie

➢ Profielvakken:

➢ Economie

➢ Wiskunde of
➢ Duits

Belangrijke gewenste 
vakken

Toerisme: Duits



Economie

Administratief, financieel

Horeca, Brood & Banket Detailhandel Particulieren en publieke veiligheid

Sport en Bewegen Toerisme



Techniek

Met je handen 

te werken

Machines te 

bedienen
Meubels te 

ontwerpen

Machines te 

repareren

Met auto’s te 

werken

Vindt uw kind het leuk om…?



Techniek

Is uw kind iemand die…?

Technisch creatief is

Graag met zijn handen wil werken

Technisch inzicht heeft

Gevoel voor cijfers en wiskundig is

Precies en nauwkeurig wil werken



➢ Profielvakken:

➢ Wiskunde
➢ Nask1

➢ (Nask2)Scheikunde

Techniek



➢ Nask1 is een verplicht vak voor het profiel techniek. 

➢ Duits is een verplicht vak voor een opleiding in het 
toerisme.

Belangrijk



mavo

gemeensch ✓ Nederlands ✓ Nederlands ✓ Nederlands

(5 vakken)  ✓ Engels ✓ Engels ✓ Engels

✓ maatschappijleer ✓ maatschappijleer ✓ maatschappijleer

✓ lich. opvoeding ✓ lich. opvoeding ✓ lich. opvoeding

✓ kunstvak 1 ✓ kunstvak 1 ✓ kunstvak 1

sector ✓ economie ✓ biologie ✓ nask 1

(2 vakken)  ✓ wiskunde ✓ wiskunde ✓ wiskunde

vrije deel Duits Duits Duits

eerste aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde

keuze geschiedenis/nask2 nask 1 biologie/bte

(1 vak) bte/biologie nask 2/geschiedenis nask 2/geschiedenis

tweede Duits Duits Duits

keuze aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde

(1 vak) geschiedenis/nask2 nask 1 biologie/bte

bte/biologie nask 2/geschiedenis nask 2/geschiedenis

derde Duits Duits Duits

keuze aardrijkskunde aardrijkskunde aardrijkskunde

(1 vak) geschiedenis/nask2 nask 1 biologie/bte

(niet verplicht) bte/biologie nask 2/geschiedenis nask 2/geschiedenis

geen Nask1 kiezen geen bte kiezen geen eco kiezen

economie zorg & welzijn techniek

Profielkeuzeformulier van 3M naar 4M



van 4 mavo naar 4 havo



Het te volgen vakkenpakket in 4H sluit aan bij het gevolgde pakket 

in 4M:

van 4 mavo naar 4 havo

Natuur en 

techniek

Natuur en 

gezondheid

Economie en 

maatschappij

Cultuur en 

maatschappij

Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

Nask1 en 

Nask2

Nask1 en nask2 Economie (Economie)

Biologie Biologie Geschiedenis Geschiedenis

Duits of Duits of Aardrijkskunde Aardrijkskunde

Aardrijkskunde Aardrijkskunde Duits of Bte Bte



Invoeren keuze

- 1 april: vakkenpakketkeuze invoeren

- 13 april: MOL-gesprek,

- 23 april: definitieve keuze 



Zijn er nog vragen?

Meer informatie:

➢ Kiesmbo.nl
➢ ROC.nl

➢ Tkmst.nl

➢ Duo.nl

➢ Mentorenopzuid.nl

http://www.roc.nl/
http://www.tkmst.nl/


Tien vragen voor een gesprek tussen ouders en
kinderen over kiezen
1.  In welke dingen ben jij goed, maar vind je niet zo leuk?
2.  Welk beroep zou je wel eens een dagje willen
uitoefenen, en waarom?
3.  Welk beroep lijkt je echt helemaal niks, en waarom?
4.  Waar zou jij heel erg goed in willen zijn, en waarom?
5.  Wat zou je doen als je meer lef had?
6.  Wat wil je graag maar durf je niet?
7.  Kies je een beroep omdat je het leuk vindt of omdat je
er goed in bent?
8.  Noem een makkelijke keuze die je vandaag hebt
gemaakt
9.  Geef een voorbeeld van een keuze waar je niet over 
nadenkt
10. Je kunt heel leuk werk doen voor weinig loon of een
saaie baan voor een goed salaris. Wat kies je?

Kiezen aan de keukentafel


