Bij vragen kun je mij mailen. Daniël Kers, projectleider zoekjouwloopbaan-Eemland, d.kers@rocmn.nl

Zoekjouwloopbaan – Eemland,
proces handleiding
1) Over zoekjouwloopbaan:

•
•
•
•
•

Zoekjouwloopbaan is een unieke online werkomgeving waarin je het oriëntatieproces van jouw
leerlingen/studenten kunt organiseren, begeleiden en volgen.
Activiteiten binnen zoekjouwmbo en zoekjouwberoep worden geïntegreerd in
zoekjouwloopbaan d.m.v. een geautomatiseerde voorbereidings- en terugkijkopdracht en de
koppeling met het loopbaandossier.
Met zoekjouwloopbaan werkt de leerling aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties en
bouwt een eigen loopbaandossier op m.b.v. LOB-opdrachten, beroepservaringen en
loopbaangesprekken.
Alle LOB-activiteiten, LOB-opdrachten, loopbaangesprekken en het loopbaandossier hebben een
plek in zoekjouwloopbaan.
Vanaf 1 september is zoekjouwloopbaan ook gevuld met tientallen kant en klare LOBopdrachten.

Voor voorbeelden van hoe het systeem werkt, zie de video tutorials (link naar youtube).

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).
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2) Gebruikers:
In 2018-2019 werken de volgende scholen met zoekjouwloopbaan:
Het Element, locatie Kaliumweg, Het Element locatie Hooglandseweg-Noord, ’t Hooghe Landt, Het
Nieuwe Eemland, ’t Atrium, VMBO Trivium College, Vathorst College, Guido VMBO Amersfoort,
Wellantcollege VMBO Amersfoort.
Aantal gebruikers per leerjaar
Totaal leerjaar 1
231
Totaal leerjaar 2
351
Totaal leerjaar 3
408
Totaal leerjaar 4
305

Aantal gebruikers per niveau
Totaal VMBO-BL
Totaal VMBO-KL
Totaal VMBO-GL
Totaal VMBO-TL

336
338
22
599

3) Procesbeschrijvingen:
In zoekjouwloopbaan werken verschillende processen door elkaar heen. Hieronder staan alle processen
uitgewerkt.
3.1 Proces loopbaan-activiteiten vanuit
zoekjouwmbo
3.2 Proces loopbaan-activiteiten vanuit
zoekjouwberoep

3.3 Proces loopbaan-opdrachten in
zoekjouwloopbaan
3.4 Proces loopbaan-gesprekken in
zoekjouwloopbaan

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).
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3.1 Proces loopbaan-activiteiten vanuit zoekjouwmbo
In zoekjouwmbo kan het MBO verschillende activiteiten aanmaken voor de leerlingen zoals;
oriëntatieworkshops en meeloopdagen. In Zoekjouwmbo kunnen leerlingen zich oriënteren op deze
activiteiten, zich inschrijven en aan de activiteiten deelnemen. Na het inschrijven bij een activiteit wordt
de activiteit toegevoegd aan zoekjouwloopbaan. Er wordt automatisch een vooruitkijkopdracht
klaargezet. Nadat de activiteit is afgelopen wordt de terugkijkopdracht geactiveerd. Ontdekkingen na
aanleiding van de activiteit kan de leerling verwerken in het loopbaandossier.

Het proces met onderscheid in de rollen:
MBO-gebruiker: activiteit aanmaken in zoekjouwmbo.
VO-leerling: oriënteren activiteiten aanbod in zoekjouwmbo.
o Bijvoorbeeld op basis van domeinen, branches of niveau.

VO-leerling: inschrijven 1 of meer activiteiten in zoekjouwmbo.
o De leerling ontvangt een bevestigingsmail van de inschrijving.
VO-leerling: loopbaanactiviteit is toegevoegd in zoekjouwloopbaan.
o Voorbereidingsopdracht voor de activiteit is geactiveerd.
VO-leerling: maakt voorbereidingsopdracht in Zoekjouwloopbaan vanuit het dashboard.
o De leerling ontvangt een herinneringsmail vooraf aan de activiteit.
VO-gebruiker: maakt in zoekjouwmbo een Excel export van de leerlingen die deelnemen aan de
activiteiten voor de presentie administratie.
VO-gebruiker: controleert in zoekjouwloopbaan of alle deelnemers ook de
voorbereidingsopdracht hebben gemaakt.
VO-leerling: neemt deel aan de loopbaan-activiteit.
o Nadat de activiteit is afgelopen wordt de terugkijkopdracht geactiveerd.
VO-leerling: maakt terugkijkopdracht in zoekjouwloopbaan vanuit het dashboard.
o Na de terugkijkopdracht groeit de loopbaancompetentiespin in zoekjouwloopbaan.
VO-leerling: verwerkt de ontdekkingen n.a.v. de activiteit in het loopbaandossier in
zoekjouwloopbaan.

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).
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3.2 Proces loopbaan-activiteiten vanuit zoekjouwberoep
Zoekjouwberoep is het systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van het schoolnetwerk;
beroepsprofessionals, ouders, ex-leerlingen, stagebedrijven, instellingen in de omgeving etc.
In zoekjouwberoep kan de school verschillende activiteiten aanmaken voor de leerlingen zoals een;
snuffelstage, maatschappelijke stage, speeddate en bedrijfsbezoek. In zoekjouwberoep doen de
leerlingen het voorbereidende administratieve werk, zoals oriënteren, inschrijven, overeenkomsten
maken en het logboek invullen.
In Zoekjouwloopbaan kunnen leerlingen de loopbaan-activiteiten voorbereiden, uitvoeren en hierop
terugkijken. Ontdekkingen werken leerlingen bij in loopbaandossier.

Het proces met onderscheid in de rollen:
VO-gebruiker: beheren schoolnetwerk beroepsprofessionals, ouders, oud-leerlingen in
zoekjouwberoep.
VO-gebruiker: Activiteit aanmaken in zoekjouwberoep.
VO-leerling: starten activiteit in zoekjouwberoep.
o De leerling print een leeg formulier, gaat zelf opzoek naar een beroepsprofessional en
vullen samen het formulier in (op papier of direct in zoekjouwberoep).
o De leerling verwerkt de gegevens in zoekjouwberoep en dient de aanvraag in bij BP, evt.
met extra bestanden als CV of motivatiebrief.
De beroepsprofessional: ontvangt een mail met de afspraak en een bevestigingslink.
o De beroepsprofessional bevestigd de afspraak. Overeenkomt is gemaakt. School, leerling
en beroepsprofessional zijn op de hoogte gebracht.
VO-gebruiker: proces inzien en bewaken.
VO-leerling: loopbaanactiviteit is toegevoegd in zoekjouwloopbaan.
o Voorbereidingsopdracht voor de activiteit is geactiveerd.
VO-leerling: maakt voorbereidingsopdracht in Zoekjouwloopbaan vanuit het dashboard.
VO-leerling: neemt deel aan de loopbaan-activiteit.
o Tijdens de stage kunnen leerlingen desgewenst een logboek invullen.
VO-gebruiker: gaat desgewenst op stagebezoek bij de leerling.
o VO-gebruiker vergroot hiermee inzicht in de beroepswereld.
o Nadat de activiteit is afgelopen wordt de terugkijkopdracht geactiveerd.
VO-leerling: maakt terugkijkopdracht in zoekjouwloopbaan vanuit het dashboard.
o Na de terugkijkopdracht groeit de loopbaancompetentiespin in zoekjouwloopbaan.
VO-leerling: verwerkt de ontdekkingen n.a.v. de activiteit in het loopbaandossier in
zoekjouwloopbaan.

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).
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3.3 Proces loopbaan-opdrachten in zoekjouwloopbaan
De school kan eigen loopbaan-opdrachten maken in zoekjouwloopbaan en/of de kant en klare
loopbaanopdrachten inzetten die al in het systeem aanwezig zijn. Deze database aan opdrachten zijn
afkomstig van Intergrip, Aanpak VSV Eemland en andere scholen in de regio die de opdrachten willen
delen met andere scholen.
Met de opdrachten zijn doorlopende leerlijnen te maken voor individuele leerlingen, klassen en andere
groepen. Leerlingen maken de loopbaan-opdrachten. Begeleiders kunnen deze opdrachten inzien,
eventueel nakijken en het proces bewaken.

Het proces met onderscheid in de rollen:
VO-gebruiker: schooleigen-loopbaan-opdracht(en) aanmaken in zoekjouwloopbaan.
o Met openvragen, meerkeuzevragen, schaalvragen en upload vragen.
VO-gebruiker: Kant-en-klare- en/of schooleigen loopbaan-opdrachten klaarzetten.
o Voor een leerjaar, klas, individuele leerling(en).
VO-leerling: maakt de loopbaan-opdrachten in zoekjouwloopbaan.
o De loopbaan-opdrachten zijn weergegeven op een tijdlijn.
o Na het maken kan de leerling de opdracht afronden en inleveren.

VO-gebruiker: inzicht in voortgang t.a.v. de loopbaan-opdrachten.
o Inzicht per opdracht, per klas en per leerling.
VO-gebruiker: LOB-opdracht evt nakijken.
o Wel of niet nakijken van opdrachten vertraagt het proces voor de leerling niet.
VO-leerling: Ontdekkingen verwerken in het loopbaandossier.

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).
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3.4 Proces loopbaan-gesprekken in zoekjouwloopbaan
In Zoekjouwloopbaan kunnen VO-gebruikers loopbaangesprekken inplannen voor de leerlingen. De
leerling bereid dit gesprek voor. Tijdens het loopbaangesprek wordt de afspraak bevestigd en kan de
leerling alleen, of samen met de gesprekspartner de terugkijkopdracht-loopbaangesprek invullen.
Onderdeel van deze opdracht is het aangeven van acties / vervolgstappen. De leerling verwerkt de
ontdekkingen n.a.v. dit gesprek in het loopbaandossier.

Het proces met onderscheid in de rollen:
VO-gebruiker: bij de start van het jaar kan het format van de vooruit- en terugkijkopdracht
worden aangepast. Dit is één format voor de hele school.
o Er staat een standaard format klaar voor gebruik.
o Uitgangspunt van het gesprek zijn de deelgenomen activiteiten in de voorafgaande
periode.
VO-gebruiker: in zoekjouwloopbaan inplannen loopbaangesprek met de leerling.
o Hierbij kan gelijk de datum, tijd en locatie/lokaal worden ingevuld.
VO-leerling: activiteit loopbaangesprek is toegevoegd in zoekjouwloopbaan.
o Voorbereidingsopdracht voor de activiteit is geactiveerd.
VO-leerling: maakt voorbereidingsopdracht in Zoekjouwloopbaan vanuit het dashboard.
VO-leerling + VO-gebruiker: loopbaangesprek voeren a.d.h.v. de voorbereidingsopdracht.
VO-gebruiker: geeft aan dat de leerling present is.
o Dit activeert de terugkijkopdracht-loopbaangesprek.
VO-leerling: In de afrondingsfase van het loopbaangesprek maakt de leerling, het liefst samen
met de VO-gebruiker, de terugkijkopdracht-loopbaangesprek.
o Eventueel kan dit ook na het loopbaangesprek.
o Na de terugkijkopdracht zijn de acties / vervolgstappen zichtbaar op het dashboard.
o Na de terugkijkopdracht groeit de loopbaancompetentiespin in zoekjouwloopbaan.

VO-leerling: verwerkt de ontdekkingen n.a.v. het loopbaangesprek in het loopbaandossier in
zoekjouwloopbaan.
o Archief van de loopbaangesprekken, voorbereidings- en terugkijkopdrachten zijn te
vinden onder de knop ‘loopbaangesprekken’.

Tip: Bekijk de bijbehorende video tutorial (link).
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