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De 4 samenhangende regionale rapportages Aansluiting VO-MBO: 

 

Deel A:  De jaarrapportage doorstroommonitor VO-MBO en doorstroomdossier VO-MBO.  

Deel B:  De offline rapportage Uitschrijving & Switch in het 1e jaar MBO. 

Deel C:  Het tabellenboek Overstap VO-MBO.  

Hierin worden per school (VO en MBO) de belangrijkste cijfers bij elkaar gebracht uit de doorstroommonitor, het 

doorstroomdossier en de monitor U&S.  

Deel D:  De jaarrapportage - Sterk LOB in VMBO. 

Hierin informatie en kerngegevens m.b.t. alle regionale (bovenschoolse) LOB-activiteiten in de regio.  

 

 

 

 

 

 

De samenwerkende scholen voor VO en MBO en gemeenten in de regio 

Eemland werken samen in een regionaal programma, ondersteund door het 

Ministerie van OCW. 

Hiermee willen zij in de jaren 2020-2024 het aantal nieuwe schooluitvallers 

op een laag niveau houden/verminderen. In het programma speciale 

aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie.  

www.aanpakvsveemland.nl  
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Inleiding en ontwikkelingen 
 

 

Inleiding 

De gemeenten en alle scholen voor VO, MBO in de RMC subregio Eem, voeren sinds 2009 samen het regionale 

programma Aanpak VSV Eemland uit. Binnen dit programma wordt veel geïnvesteerd in het versterken van de 

aansluiting VO-MBO en een goede begeleiding van VMBO-leerlingen bij hun overstap naar het MBO.  

 

In de regio Eem zijn 22 VMBO schoollocaties gevestigd. De regio Eem bestaat uit de gemeenten Amersfoort, 

Baarn, Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. In de regio zijn 4 MBO-instellingen 

gevestigd; MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck College en Aeres MBO.  

 

In deze rapportage ‘Sterk LOB in VMBO’ vindt u informatie over alle bovenschoolse LOB-activiteiten 

voor het VMBO in de regio.  

 

Deze activiteiten ondersteunen de scholen bij het realiseren van een sterk LOB-programma waarin de leerlingen 

werken aan de loopbaancompetenties, zoals opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting in het VMBO:  

 

Kwaliteitenreflectie  - wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?  

Motievenreflectie  - waar ga en sta ik voor en waarom dan?  

Werkexploratie   - waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?  

Loopbaansturing   - hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?  

Netwerken   - wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? 

 

Leerlingen die deze competenties leren beheersen maken meer bewuste en gemotiveerde loopbaankeuzes. Dit 

draagt belangrijk bij aan minder voortijdig schoolverlaten.  

 

Naast deze rapportage verschijnen er nog 3 andere rapportages m.b.t. de aansluiting VO- MBO in de regio Eem.  

De rapportages worden apart gepubliceerd, maar vormen samen een compleet beeld van de regionale activiteiten in 

het kader van de regionale VSV programmalijn: versterken aansluiting VO-MBO.  

 

De 4 samenhangende regionale rapportages Aansluiting VO-MBO: 

 

Deel A:  De jaarrapportage doorstroommonitor VO-MBO en doorstroomdossier VO-MBO. 

Deel B:  De offline rapportage Uitschrijving & Switch in het 1e jaar MBO. 

Deel C:  Het tabellenboek Overstap VO-MBO.  

Hierin worden per school (VO en MBO) de belangrijkste cijfers bij elkaar gebracht uit de doorstroommonitor, het 

doorstroomdossier en de monitor U&S.  

Deel D:  De jaarrapportage - Sterk LOB in VMBO   

Hierin informatie en kerngegevens m.b.t. alle regionale (bovenschoolse) LOB-activiteiten in de regio.  

 

 

 

Ontwikkelingen m.b.t de aansluiting VO–MBO en versterking LOB  

       

Als gevolg van de coronacrisis, moesten scholen in 2021, net als in 2020, vaak overgaan op online of 

hybride onderwijs.  

Dit had veel gevolgen voor het onderwijs. O.a. ontstond er vertraging in processen rond keuze voor en 

plaatsing bij vervolgonderwijs. Om die reden is de datum voor inschrijving bij het MBO verschoven van 1 april 

naar 1 mei in 2021 en 2022.   

Door een aangepaste examinering in het VO in 2020 en 2021 was het percentage geslaagde VMBO-leerlingen in 

deze jaren groter dan normaal.   

 

 

De samenwerking tussen VO, MBO en gemeenten bij de aanpak van VSV heeft vanaf 2019 een wettelijke 

basis gekregen, daarmee is subsidie voor een regionaal programma structureel geworden.  

In het regionale VSV-programma is het ondersteunen en versterken van een goede aansluiting tussen VO en 

MBO één van de hoofdthema’s.   
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Op weg naar een praktijkgericht programma in VMBO-TL in de ‘nieuwe leerweg’ 

Binnen het programma Sterk Beroepsonderwijs is in 2019 het plan gelanceerd om een ‘praktijkgericht 

programma’ op te nemen in het onderwijs binnen VMBO TL. VO raad, het platform TL en OCW zitten hierover 

op één lijn. In 2021 konden VMBO scholen zich opgeven om pilotschool te worden, hieraan is ook een 3 jarige 

subsidie voor de school verbonden. Er was ruimte voor 160 pilotscholen – ruim 300 scholen schreven zich in.  

De toewijzing is grotendeels verlopen via loting. In onze regio zijn het Oostwende College (Bunschoten) en het 

Van Lodenstein College (Hoevelaken / Amersfoort) pilotschool geworden.   

 

Invoering van het praktijkgerichte programma wordt verwacht per 1-8-24. Dit programma (4 uur per week) 

wordt een onderdeel van de toekomstige ‘nieuwe leerweg’. De nieuwe leerweg zal per 1-8-2024 de huidige 

theoretische en gemengde leerweg in het VMBO vervangen. Het praktijkgerichte programma zal naar 

verwachting een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het versterken van LOB in het VMBO TL.  

In ons regionale netwerk ‘sterk LOB in VMBO-TL Eem’ inspireren regionale VMBO en MBO scholen elkaar bij het 

proactief vormgeven van dit praktijkgerichte programma. Zie: https://www.nieuweleerweg.nl/  

 

 

Programma Sterk Beroepsonderwijs   

In 2018 is het programma ‘sterk beroepsonderwijs’ gelanceerd door OCW, Stichting Platforms VMBO (SPV), 

Platform TL en AOC-, VO- en MBO raad. Het programma beoogt versterking van het beroepsonderwijs door 

meer samenwerking tussen VMBO, MBO en bedrijfsleven.   

Ter ondersteuning van het programma heeft OCW / DUO de leerlingstromen tussen VMBO scholen en 

vervolgonderwijs (veelal MBO) gedetailleerd in kaart gebracht. U kunt op deze site kiezen uit diverse 

stroomdiagrammen die de omvang van de leerlingstromen in beeld brengen. De meest recente gegevens op 

deze site zijn van schooljaar 19/20. Sinds 2021 kent de site veel nieuwe opties om de gegevens te filteren.  

Zie:  https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/samenwerking/cijfers/leerlingstromen 

 

 

Wet ‘tijdige aanmelding voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’  

De wet is in werking getreden vanaf 1-1-18. De wet in het kort:  

Een gediplomeerde VMBO leerling heeft recht op toelating in het MBO, mits hij/zij zich voor 1 april aanmeldt en 

deelneemt aan verplichte intakeactiviteiten. 

In de wet is (aansluitend op de huidige praktijk binnen de Aanpak van VSV) ook geregeld dat VO, MBO en 

gemeenten gegevens uitwisselen om leerlingen tijdens de overstap VO-MBO goed te kunnen volgen en om zo ook 

vast te kunnen leggen welke leerlingen toelatingsrecht hebben.   

 

 

Invoering loopbaandossier in het VMBO 

Met de vernieuwing van het VMBO, is vanaf 2017/2018 het loopbaandossier een verplicht onderdeel geworden 

van de afsluiting van het VMBO. Dit geldt zowel voor de beroepsgerichte leerwegen als voor de theoretische 

leerweg. Het loopbaandossier kan vanaf 2019 als bijlage meegestuurd worden met het digitaal 

doorstroomdossier.    

 

 

Ambitie/kwaliteits-agenda’s LOB voor VO en MBO - Borging van kwaliteit LOB vormt uitdaging  -  

In de OC&W kamerbrief van 30 november 2017 worden de ontwikkelingen t.a.v. een sterke positionering van 

LOB in de verschillende onderwijssectoren geschetst.  

Hierbij wordt met name de borging van de kwaliteit van LOB als uitdaging genoemd voor de verschillende 

onderwijssectoren. Nieuw onderwijsbeleid waarbij LOB wettelijk is verankerd in het VMBO en MBO en het 

opnemen van LOB in het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs, dragen bij aan deze borging. 

 

De ambitie/kwaliteits-agenda-LOB in VO en MBO verschenen in nov. 2017. In 2021 is in het VO de 

kwaliteitsagenda verlengd tot en met 2022. 

Bij het tot stand komen van deze ambitieagenda’s waren naast VO-raad en MBO-raad ook NVS-NVL, VvSL 

(organisaties voor decanen en leerlingbegeleiders, in 2021 gefuseerd in BIOND) en de scholieren/studenten 

organisaties LAKS (VO) en JOB (MBO) nauw betrokken. In beide agenda’s concrete afspraken over het 

versterken en borgen in VO en MBO van professioneel LOB beleid en uitvoering.  

 

 

Het landelijk expertisepunt LOB voor VO en MBO ging in najaar 2017 van start. In 2019 kreeg het een 

vervolgsubsidie voor de periode tot 2023. Naast versterken van LOB in VMBO en MBO, richt het zich nu ook op 

versterking LOB in HAVO en VWO. Zie www.expertisepuntLOB.nl. 

 

https://www.nieuweleerweg.nl/
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/samenwerking/cijfers/leerlingstromen
https://www.nvs-nvl.nl/publicaties/nieuws/verlenging-kwaliteitsagenda-lob
http://www.expertisepuntlob.nl/
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1. Overzicht regionale (bovenschoolse) LOB activiteiten 

 
Het Programmateam Aansluiting vo-mbo organiseert vanuit het project Sterk LOB in vmbo i.s.m. met 

arbeidsmarkt en mbo, meerdere bovenschoolse LOB-activiteiten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het online 

platform LOBeemland.nl. Al deze activiteiten dragen bij aan het versterken van het LOB-programma in het 

voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van loopbaancompetenties bij de leerlingen. In het aanbod wordt 

onderscheid gemaakt tussen activiteiten voor leerlingen en activiteiten voor onderwijsprofessionals.  

 

LOB-activiteiten voor leerlingen 

 

LOB-activiteiten voor onderwijsprofessionals 

Oriëntatiedagen mbo 

Leerlingen nemen op vier vastgestelde data in het jaar 

deel aan oriëntatieworkshops van mbo-opleidingen. De 

leerlingen schrijven zich hier vlijblijvend voor in via de 

websites van de mbo-instellingen.  

Het regionaal netwerk Sterk LOB 

Een bovenschools netwerk van vmbo-tl afdelingsleiders 

en decanen en mbo-contactpersonen die extra willen 

investeren in het versterken van LOB. Scholen leren van 

elkaar via netwerkbijeenkomsten en er wordt maatwerk 

ondersteuning geboden door de projectleiders. 

  

Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs 

Leerlingen nemen deel aan voorlichtingen van mbo-

branches. Studenten en voorlichters van de mbo-

afdelingen vertellen meer over de richting en het 

verschil tussen de opleidingen binnen een mbo-branche.  

 

De LOB-bustour naar mbo 

Het idee van de LOB-bustour is om mentoren en lob-

begeleiders in de regio kennis te laten maken met de 

mbo-scholen en afdelingen, zodat ze hierdoor leerlingen 

kunnen inspireren. Deelnemende mbo-instellingen zijn 

MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland en Aeres MBO.  

 

Loopbaanevenementen 

Leerlingen nemen – samen met hun ouders – deel aan 

voorlichtingen of workshops door beroepsprofessionals 

uit diverse branches. Door het evenement samen met 

meerdere scholen te organiseren is het mogelijk om de 

leerlingen een breed scala aan beroepen aan te bieden 

om meer over te weten te komen.  

 

Miniconferentie aansluiting vo-mbo 

Ieder jaar organiseert het Programmateam Aansluiting 

vo-mbo een miniconferentie voor onderwijsprofessionals 

uit het vo en mbo. Met als doel te inspireren, kennis te 

delen en ervaringen uit te wisselen. 

LOB-bedrijfsbezoeken 

Leerlingen met interesse in een bepaalde mbo-branche 

gaan op bezoek bij bedrijven, zodat ze meer leren over 

het beroep, het werk, de werkplek en de 

werkzaamheden van de beroepsprofessionals.  

 

Secretariaat decanenkring vmbo Eemland 

Vanuit de functie Projectleider-LOB is Daniël Kers door 

het bestuur van de Decanenkring vmbo Eemland 

gevraagd om de rol als secretaris van de decanenkring 

op zich te nemen. Hierdoor ontstaat er een nog sterkere 

verbinding tussen het Programmateam Aansluiting vo-

mbo en de decanenkring.  

 

Platform LOBeemland.nl 

Op de website LOBeemland.nl staan verschillende LOB-activiteiten die leerlingen kunnen helpen bij het krijgen van 

een goed beeld van een opleiding of beroep. Mbo-instellingen bieden oriëntatievideo’s aan. Scholen, bedrijven en 

instellingen organiseren bezoekdagen. En vanuit het project Sterk LOB in vmbo i.s.m. de arbeidsmarkt en mbo 

schrijven leerlingen zich via de site in voor de LOB-activiteiten. LOBeemland.nl is voor leerlingen een handige plek 

om te starten als ze wat willen ervaren van opleidingen en beroepen.  
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Kerncijfers uitgevoerde LOB-activiteiten 2021 

 

Tabel 1a: Overzicht regionale activiteiten 2021 en het aantal deelnemende leerlingen per school 

 
In bovenstaande tabel is af te lezen hoeveel leerlingen en van welke scholen, hebben deelgenomen aan de 

regionale LOB-activiteiten. Helaas moest het LOB-bedrijfsbezoek van 18 november op het laatste moment on-

hold worden gezet in verband met de coronamaatregelen. Zodra het in 2022 weer mag en wenselijk is, kunnen 

de leerlingen en hun begeleiders alsnog deelnemen aan dit LOB-bedrijfsbezoek bij Afas.   
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Tabel 1b: Overzicht regionale activiteiten 2021 en het aantal deelnemende professionals per school 

 
 
Samenvatting van de resultaten: 

In de tabellen 1a en 1b is te zien dat in 2021 vijf activiteiten zijn georganiseerd voor onderwijsprofessionals en 

zeven voor vmbo-leerlingen. Totaal hebben we met deze activiteiten 2701 leerlingen en 167 professionals 

weten te bereiken. Hierbij kan het zijn een individuen met meerdere activiteiten hebben meegedaan. Ook is het 

belangrijk om op te merken dat het gaat om individuele aanmeldingen. Bij sommige activiteiten is het bereik 

echter groter. Bij LOB-bedrijfsbezoeken deden ook hele klassen mee op één account van de mentor. Bij de 

loopbaanevenementen kijken ook ouders mee samen met de leerlingen. Bij de loopbaanevenementen hebben 

we geen zicht op de werkelijke deelname.  

Verderop in deze jaarrapportage geven we extra uitleg per activiteit.  
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2. LOBeemland.nl 

 
Omschrijving van de activiteit 

De website LOBeemland is ontstaan in het eerste jaar van de coronacrisis. Veel activiteiten in het onderwijs 

moesten online plaatsvinden. Dit gold ook voor veel oriënterende activiteiten op beroepen en vervolgonderwijs, 

binnen de LOB-programma’s van de VMBO scholen.  

 

Door dit online platform aan te bieden konden leerlingen zich – op school en vanuit huis – alsnog goed 

oriënteren op opleidingen en beroepen.  

 

LOBeemland is een verzamelsite voor de regionale oriëntatie op het mbo. Vmbo-leerlingen vinden daar van de 

mbo-scholen in de regio alle links naar de websites, hun online-oriëntatievideo’s en de oriëntatieactiviteiten.  

 

Daarnaast wordt de website gebruikt voor de communicatie over de regionale (bovenschoolse) LOB activiteiten 

van Aanpak VSV Eemland, zoals de lob-bedrijfsbezoeken, de loopbaanevenementen en de Voorlichtingsdag 

Beroepsonderwijs. Het gaat om de informatie richting leerlingen en richting mentoren/decanen. Ook het 

aanmelden voor de regionale activiteiten verloopt via LOB-eemland.nl.  

 

Bezoekersaantallen 

In verband met de AVG-regels trackt de website weinig gegevens van de bezoekers en wat er wordt opgeslagen 

is anoniem. We beschikken dus over algemene gegevens.  

 

In tabel twee is af te lezen wat het aantal ‘bezoekers’ per maand was op de site LOBeemland.nl. Donkerblauw 

is het aantal ‘bezoekers’ en lichtblauw het aantal paginaweergaven. Bezoekers zijn unieke IP-adressen die aan 

ieder apparaat zijn toegekend. Eén persoon kan dus zowel met bijvoorbeeld een telefoon, tablet en laptop de 

website bezoeken en tellen voor drie bezoekers, maar ook kan een mentor met één digibord naar de website 

gaan, terwijl er dertig leerlingen meekijken. Het aantal bezoekers is daarom geen hard gegeven, maar geeft 

wel een indicatie voor het gebruik van de website LOBeemland.nl en de onderliggende pagina’s. Als we 2022 

straks met 2021 gaan vergelijken, dan kunnen de indicatoren ‘gebruikers’ en ‘paginaweergaven’ wel wat 

zeggen over het gebruik van de website LOBeemland.nl.  

 

Tabel 2: Aantal bezoekers per maand 2021 

 
 

 

In de jaarrapportage Overstap VO-MBO 2020 en 2021 zijn de vierdejaars vmbo-leerlingen opgenomen. Het 

gaat hierbij om 2805 vmbo 4 leerlingen in 2020 en 2645 vmbo 4 leerlingen in 2021. Als ruwe schatting kunnen 

we daarom zeggen dat er in 2021 ongeveer 5450 derde en vierdejaars vmbo-leerlingen zijn in de regio 

Eemland. Met dit in het achterhoofd kunnen we statistieken van de website LOBeemland beter in context 

plaatsen.  

 

In oktober 2020 is LOBeemland.nl gelanceerd. Voor het eerst hebben we nu zicht op het totaal aantal 

bezoekers en paginaweergaven over een heel jaar. In 2021 hebben 6.940 bezoekers de website bezocht met in 

totaal 33.600 paginaweergaven. Vooral de pagina’s rondom de LOB-activiteiten trekken de meeste bezoekers. 

Zoals het loopbaanevenement en de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs. Dit is ook terug te zien in tabel 2, 

waarbij het loopbaanevenement in juni plaats vond en de inschrijving voor de Voorlichtingsdag 

Beroepsonderwijs in september was. Ook de pagina mbo-oriëntatie met daarop alle mbo-scholen in de regio en 

links naar hun website trekt veel bezoekers. Net als de individuele lob-activiteiten zoals open dagen en 
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meeloopdagen die te bereiken zijn via de homepage en de kalender.  

Op basis van de gegevens 2021 veronderstellen we nu dat iedere derde en vierde jaars leerling ten minste één 

keer LOBeemland.nl heeft bezocht, een kleinere groep leerlingen heeft de site vaker bezocht.  

Het gebruik van de site verschilt per school.  Na 2022 kunnen we de gegevens goed vergelijken met de 

gegevens over 2021. 

 

Bezoekersaantallen mbo-profielen  

De bezochte pagina’s van mbo-profielen geeft een indicatie van de interesse van de leerlingen. Dit gegeven 

helpt ons bij het bepalen welke mbo-branches extra aandacht nodig hebben, welke wellicht onderbelicht blijven 

en welke richtingen wellicht nog onbekend zijn bij leerlingen. De negen mbo-profielen komen terug in benaming 

bij alle andere activiteiten en zijn overgenomen van de landelijke website kiesmbo.nl. Voor het 

loopbaanevenement gebruiken we ook de hbo/wo profielen van de landelijke website studiekeuze123.nl.  

 

Tabel 3: Bezochte pagina’s mbo-profielen 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

De website LOBeemland.nl richt zich op leerlingen in de 

bovenbouw van het voortgezet onderwijs, omdat vooral deze 

doelgroep zich oriënteert op de profiel- en studiekeuze. Deze 

leerlingen maken ook erg veel gebruik van de website 

LOBeemland.nl. In de onderbouw wordt de website door 

sommige scholen ook gebruikt, alleen in mindere mate.  

 

Uit de evaluatieronde onder decanen en afdelingsleiders (juni 

2021) is gebleken dat leerlingen, ouders en 

onderwijsprofessionals positief zijn over het gebruik van de 

website LOBeemland.nl. De scholen gaven nadrukkelijk aan dat 

ze de website ook graag willen blijven gebruiken, ook als 

fysieke activiteiten weer mogelijk zijn. Het opgebouwde online 

oriëntatieaanbod aan oriëntatievideo’s is een waardevolle aanvulling, evenals één centrale verzamelplek voor 

LOB-activiteiten in de regio. Dat leerlingen zich op dezelfde site ook kunnen aanmelden voor activiteiten of 

doorlinken naar de juiste inschrijfpagina van de mbo-instellingen wordt door velen als erg prettig ervaren.    

Decanen hebben de wens uitgesproken om de website wellicht nog meer uit te breiden met LOB-opdrachten en 

ander materiaal ter ondersteuning van de LOB-activiteiten.  

 

  

Top Mbo-profielen Bezoekers 
Pagina- 

weergaven 

1 Economie en ondernemen 376 516 

2 Zorg & Welzijn 353 464 

3 Media, vormgeving & ict 329 469 

4 Bouwen, wonen en interieur 322 454 

5 Horeca, bakkerij en recreatie 265 355 

6 Groen 216 279 

7 Mobiliteit en transport 205 274 

8 Produceren, installeren en energie (techniek) 201 266 

9 Maritiem en techniek 177 230 
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3. LOB-activiteiten voor leerlingen 

 

3.1 Oriëntatieworkshops MBO 
 

Omschrijving van de activiteit  
De Mbo-instellingen in de regio bieden allemaal eigen oriëntatieworkshops aan. Leerlingen kunnen dan op 

bezoek bij de verschillende mbo-opleidingen en ervaren hoe het is om die opleiding te volgen. Tijdens zo’n 

oriëntatieworkshop krijgen ze een beter beeld van de opleidingslocatie, maken ze kennis met mbo-studenten 

die de opleiding al volgen en krijgen een beter beeld van de opleiding en het beroep. De oriëntatieworkshops 

worden normaliter vier keer per jaar aangeboden.  

 

Nieuwe manier van inschrijven voor de oriëntatieworkshops MBO 

In 2011 heeft aanpak VSV Eemland het initiatief genomen om de communicatie over en het inschrijven voor de 

MBO-oriëntatieworkshops online te gaan organiseren. Dit verliep via de regionale website zoekjouwmbo.nl. 

Alle MBO-instellingen boden op 4 regionaal vastgestelde oriëntatiemiddagen hun workshops aan.  

Via zoekjouwmbo.nl kon Aanpak VSV Eemland zo ook jaarlijks rapporteren over het aantal deelnemers aan 

deze workshops per school.  

Vanaf schooljaar 20/21 rapporteren we niet meer over het aantal deelnemers. Vanaf 20/21 hebben de MBO-

instellingen in de regio er namelijk voor gekozen om het inschrijven voor de MBO-oriëntatieworkshops zelf te 

organiseren via de eigen website. Dit heeft voor hen als voordeel dat zij zelf direct met potentiële nieuwe 

studenten communiceren. Ook konden de MBO-instellingen tijdens de coronacrises zo sneller informeren over 

maatwerk (online) oriëntatiemogelijkheden en individuele meeloopmogelijkheden op tijdstippen die niet 

regionaal waren vastgesteld.  

Op LOBeemland.nl kunnen de leerlingen een overzicht vinden van alle regionale oriëntatiemogelijkheden bij het 

MBO, waarbij ze direct doorgelinkt worden naar de inschrijfpagina’s op de mbo-websites.  

 

Met deze nieuwe manier van inschrijven is ook meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf komen te liggen. 

Dit past bij het opbouwen van een eigen loopbaandossier door elke leerling. Niet de mbo-school meldt of de 

leerling aanwezig was, maar de leerling ‘bewijst’ dat hij/zij heeft deelgenomen aan een oriëntatieworkshop. 

Er is meer nadruk komen te liggen op een gedegen voorbereiding en reflectie op de mbo-oriëntatieworkshop en 

het vastleggen van bewijzen in bijvoorbeeld het loopbaandossier of LOB-portfolio.    

 

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

Uit de evaluatie onder de mbo-scholen komt naar voren dat ze tevreden zijn over de manier van inschrijven via 

hun eigen website. Hierdoor heeft de mbo-instelling direct alle nodige gegevens beschikbaar om snel te 

schakelen waar nodig en om rechtstreeks te kunnen communiceren met leerlingen en decanen. Sommige 

vmbo-scholen missen wel de terugkoppeling over de deelname van hun leerlingen. MBO Amersfoort en ROC 

Midden Nederland hebben daarom met de vmbo-decanen afgesproken dat er wel een terugkoppeling plaats 

vindt, als er veel leerlingen van een bepaalde school afwezig zijn of zich misdragen.  

 

 

 

3.2 Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs - 11 november 2021 
 

Omschrijving van de activiteit 

Met enkele aanpassingen in verband met de coronamaatregelen kon de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs 

(VDBO) dit jaar gelukkig wel op locatie doorgaan. ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort stellen om de 

beurt een van hun onderwijslocaties ter beschikking voor deze dag. Dit keer vond de Voorlichtingsdag 

Beroepsonderwijs plaats bij ROC Midden Nederland aan de Disketteweg 10 te Amersfoort. Voor de meeste 

leerlingen is de voorlichtingsdag de start van de oriëntatie op vervolgopleidingen en daarmee de eerste 

kennismaking met een mbo-locatie. De fietsroute ernaar toe, de sfeer op de locatie en het contact met 

leerlingen van andere scholen en mbo-studenten dragen allemaal bij aan de oriëntatie-ervaring. De 

voorlichtende mbo-instellingen waren ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Aeres MBO Nijkerk, Barneveld, 

Tech Ede, Grafisch Lyceum Utrecht, Hout- en Meubileringscollege, Foodacademy Nijkerk en SVO vakopleidingen 

Food.  

 

Om de activiteit goed voor te bereiden konden leerlingen zich via LOBeemland.nl vooraf oriënteren en 

inschrijven voor drie voorlichtingen plus een reservekeuze.  
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Tabel 4: Gegevens bezoekers pagina’s VDBO 

Gegevens LOBeemland.nl  Niveau 2 Niveau 3-4 TOTAAL 

Totaal aantal unieke bezoekers webpagina’s 

voorlichtingsdag Beroepsonderwijs niveau 2 en niveau 3-4. 

262 1785 2047 

Totaal aantal paginaweergaven 410 2704 3114 

 
De Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs richt zich op tweede- en derdejaars vmbo-leerlingen en is bedoeld als 

eerste kennismaking met het beroepsonderwijs. Om die reden zijn de voorlichtingen branche of domein-breed. 

De leerlingen maken kennis met verschillende richtingen binnen het mbo, ter voorbereiding op hun 

vakkenpakket- en profielkeuze. Voor leerlingen die al verder zijn in hun oriëntatietraject worden er regionaal 

ook oriëntatieworkshops aangeboden waarbij leerlingen de opleidingen kunnen ervaren.  

 

Om de activiteit onderdeel te laten zijn van het bredere programma rondom loopbaanontwikkeling en  

-begeleiding (LOB), faciliteren we de scholen met een complete activiteit. Een voorbereidingsopdracht, 

deelname aan drie voorlichtingen van verschillende mbo-branches en een terugkijkopdracht ter afsluiting. De 

activiteit kon opgenomen worden in het loopbaandossier en/of LOB-portfolio.   

 

Deelnemers 

Van de 22 vmbo-scholen in de regio Eemland deden 14 scholen mee aan de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs. 

Totaal bezochten 1243 leerlingen ieder drie voorlichtingen (zie ook tabel 1a op pagina 7). Deze unieke mbo-

voorlichtingen waren verdeeld over drie blokken en totaal 187 voorlichtingen.  

 
Tabel 5: Aantal deelnemers en voorlichtingen 

Aantal deelnemers en voorlichtingen 
Blok A 

(niv. 1-2) 

Blok B 

(niv. 3-4) 

Blok C 

(niv. 3-4) 

TOTAAL 

Totaal aanbod unieke mbo-voorlichtingen 15 21 21 57 

Totaal aantal voorlichtingen 26 83 78 187 

Totaal aantal inschrijvingen 223 1864 1429 3516 

Totaal aantal deelnemende leerlingen 89 648 506 1243 

 
Totaal werden er 57 unieke mbo-voorlichtingen verzorgd door de mbo-instellingen in maar liefst 187 

voorlichtingen. Om alles te stroomlijnen zijn scholen en de voorlichtingen ingedeeld in drie blokken. Een 

speciaal voor mbo niveau 2 en twee blokken voor niveau 3 en 4 opleidingen. Tijdens de voorlichting kregen de 

leerlingen informatie over de opleidingen en mogelijkheden binnen het mbo-domein door de voorlichters en 

mbo-studenten.  

 

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

Voor de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs hebben we nu ervaring met inschrijven via Intergrip en via 

LOBeemland.nl. Uit de evaluatie onder de decanen (25 nov 2021) komt naar voren dat het inschrijven via 

LOBeemland.nl als positief wordt ervaren. Voor leerlingen ging het snel en gemakkelijk en er was weinig ruimte 

voor foutieve inschrijvingen. Door de tussentijdse lijsten kregen decanen snel zicht op wie zich al had 

ingeschreven. Een aantal decanen had het prettiger gevonden als ze konden beschikken over een 

klassenoverzicht met daarin de ingeschreven leerlingen, zodat ook snel te zien is wie zich nog niet heeft 

ingeschreven. Leerlingen ontvingen dit keer de inschrijfbevestiging en toegangskaarten via het emailadres van 

de projectleider. De volgende keer zal gebruikt gemaakt worden van info@lobeemland.nl als afzender, zodat 

het voor leerlingen gelijk duidelijk is waar de ontvangen mails bij horen.  

 

Aanbevelingen 

Uit de evaluatie onder decanen bleek veel lof voor de studenten die de leerlingen wegwijs maakten door het 

gebouw. Zo konden de leerlingen snel het juiste lokaal vinden. Ook is gebleken dat een actievere rol van de 

begeleiders wenselijk is. De begeleiders zullen in het vervolg gevraagd worden om deel te nemen aan minimaal 

twee voorlichtingen om deze te beoordelen. Tijdens de andere voorlichtingsronde begeleiden ze de leerlingen 

van en naar de lokalen.   

 

 

 

 

mailto:info@lobeemland.nl
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3.3 Loopbaanevenementen 

 

Omschrijving van de activiteit  
Bij het loopbaanevenement werken een aantal scholen samen, waarbij met name ouders van leerlingen in hun 

rol als beroepsprofessional voorlichtingen verzorgen voor leerlingen en hun ouders. Daarnaast doen ook 

beroepsprofessionals van buiten het schoolnetwerk mee. Juist door dit samen te organiseren is het mogelijk om 

een groter aanbod aan beroepsvoorlichtingen te creëren. De projectleiding neemt scholen een groot deel van 

het werk uit handen en draagt zorgt voor een compleet programma.  

 

In 2021 zijn twee loopbaanevenementen georganiseerd. Op 18 februari 2021 voor 290 leerlingen en op 24 juni 

2021 voor 1005 leerlingen (zie ook tabel 1a op pag. 7). 

 

Deelnemers 

18 februari konden de vmbo-leerlingen van drie vmbo-scholen in de regio deelnemen aan een 

loopbaanevenement. ‘s Avonds namen 3e en 4e jaars leerlingen - sommigen samen met hun ouders – deel aan 

drie verschillende voorlichtingen door beroepsprofessionals. Een deel van de ouders heeft als 

beroepsprofessional meegewerkt aan dit loopbaanevenement. Er was een breed aanbod aan beroepen waar een 

mbo, hbo- of wo-opleiding voor nodig is. De leerlingen konden aansluiten bij de voorlichtingen binnen hun 

eigen interessegebied. In totaal namen 21 beroepsprofessionals deel en ongeveer 200 leerlingen – waarvan een 

groot deel ook met ouders. 90 van de verwachte 290 leerlingen hebben online niet deelgenomen aan het 

loopbaanevenement.  

 

Op 24 juni organiseerden we een tweede loopbaanevenement. Dit keer voor zes verschillende scholen en 1005 

leerlingen. Aan het evenement namen 80 ouders deel die in verschillende rondes van een half uur vertelden 

over hun eigen loopbaan. Hierdoor kregen de leerlingen een goed beeld van hun vooropleiding(en), beroep en 

werkveld. Ter ondersteuning waren ook 67 onderwijsprofessionals betrokken waaronder projectleiders, 

decanen, mentoren en teamleiders. Zij ondersteunden de voorlichters bij totaal 178 voorlichting sessies. In alle 

drie de rondes konden leerlingen kiezen uit zo’n 60 verschillende voorlichtingen.  

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

Na het loopbaanevenement zijn evaluaties uitgezet onder de voorlichters, moderators en leerlingen. De acht 

scholen die hebben meegedaan met een loopbaanevenement kijken tevreden tot zeer tevreden terug op het 

evenement. Een groot deel van de scholen wil graag dat we het loopbaanevenement online blijven organiseren. 

Wel als aanvulling op de activiteiten op locatie. De meerwaarde zit hem vooral in de projectondersteuning, het 

lespakket, het samen organiseren met andere scholen en de praktische voordelen van het online organiseren. 

Uit de evaluatie onder leerlingen komt naar voren dat ze tijdens de voorlichtingen informatie kregen over het 

beroep, de werkplek, de carrière en het werkveld. Vooral de persoonlijke verhalen spraken de leerlingen het 

meeste aan. Hoe de beroepsprofessional uiteindelijk in de huidige baan terecht is gekomen, wat iemand 

daarvoor allemaal heeft gedaan en welke opleidingen nodig zijn om het werk te kunnen doen, vonden de 

leerlingen prachtig om te horen. Dit soort verhalen geeft leerlingen inzicht en een realistisch beeld, maar ook 

hoop en dromen dat zij dit wellicht ook zouden kunnen. De leerlingen waren het meest gecharmeerd van de 

uniformen van de beroepsprofessionals of de achtergrond (foto) van de werkplek. Dit gaf de leerlingen gelijk 

stof tot nadenken en was aanleiding om vragen te stellen.  

In gesprek te gaan met iemand die dat beroep al doet zorgde bij veel leerlingen voor een bevestiging van hun 

keuze. “Mijn beeld klopt dus en dit is nog steeds wat ik wil doen”. Bij andere leerlingen zorgde het 

loopbaanevenement juist voor een beter beroepsbeeld en een beter overzicht over de  beroepen die er allemaal 

zijn. Dit versterkt vervolgens weer de drive om meer over die beroepen te weten te willen komen. De ervaring 

zelf en de ontdekkingen over zichzelf en de wereld om hen heen werden vooral besproken met de ouders. Op 

school zijn de meeste leerlingen ook met de terugkijkopdracht aan de slag gegaan. Deze opdracht helpt bij het 

reflecteren en het zetten van een vervolgstap in de loopbaanontwikkeling.  

 

Ook onder de voorlichtende beroepsprofessionals is een evaluatie uitgezet. Zij waren tevreden over de 

voorbereiding en de organisatie voorafgaand aan het loopbaanevenement. De informatie was duidelijk, er was 

genoeg hulp en ondersteuning en er kwam snel reactie op vragen. Tijdens het loopbaanevenement werkte het 

platform Microsoft Teams goed. Ook kwam er uit de evaluaties een aantal aandachtspunten naar boven. Om 

online een interactief gesprek aan te gaan is best lastig gebleken. Hoewel de regel is ‘camera aan’, hielden veel 

leerlingen deze uit. Als voorlichter kijk je dan naar een scherm met de moderator en voor de rest geen 

leerlingen. Dat zorgt ervoor dat minder ervaren voorlichters moeite hadden met het beantwoorden van vragen.  

 

De ondersteuning van de moderator was erg waardevol voor de beroepsprofessionals, om zo de brug te slaan 

tussen de leerlingen, hun vragen, de techniek en het verhaal van de beroepsprofessional. Juist wanneer 
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camera’s uit bleven en vragen gesteld werden in de chat, kon de moderator deze vragen toch goed oppakken 

en leerlingen gericht vragen om een reactie. De voorlichters en moderators waren ook tevreden over de 

achterwacht. Deze reageerde snel zodat deelnemers zo min mogelijk ‘last’ hadden van eventuele kleine 

probleempjes.  

 

 

Aanbevelingen  

Uit de reacties en evaluaties blijkt dat online prima werkt en ook geschikt is voor dit type activiteit. Wel zijn er 

een paar randvoorwaarden die uit de evaluaties naar voren komen om een online evenement succesvol te laten 

zijn: 

✓ Zorg ervoor dat leerlingen actief deelnemen door bijvoorbeeld de camera aan te zetten en vragen te 

stellen.  

✓ Zorg ervoor dat moderators zelf actief deelnemen en van een voorlichting meer een gesprek maken.  

✓ Zorg ervoor dat voorlichters een boeiend verhaal te vertellen hebben en vooral ook wat laten zien 

d.m.v. video’s, foto’s, uniform, gereedschap etc.  

✓ Zorg er qua techniek voor dat leerlingen beperkt rechten hebben en de presentatie niet kunnen 

verstoren.  

✓ Zorg er qua inschrijven en indelen voor dat er een betere verdeling is qua deelnemers. Groepen tussen 

de 15 en 30 leerlingen zijn wenselijk.  

✓ Zorg voor een duidelijke omschrijving van het beroep en wat er in de voorlichting aan bod komt, zodat 

de leerling een bewuste keuze kan maken.  

✓ Voorkom voorlichtingen zonder deelnemers. Weeg de voordelen van vooraf inschrijven en zicht hebben 

op de deelname goed af tegen de flexibiliteit van een open inschrijving.  

✓ Onderzoek of het geven van de voorlichtingen in 2 voorlichtingsrondes meer effectief is dan in 3 

voorlichtingsrondes.   

✓ Onderzoek welk tijdstip op de dag het beste is. Dilemma hierbij is dat het begin van de avond beter 

uitkomt voor de beroepsprofessionals terwijl de mentoren onder schooltijd meer vat hebben op de 

aanwezigheid van de leerlingen.  

 

 
3.4 LOB-bedrijfsbezoeken 

 
Omschrijving van de activiteit 

In 2020-2021 hadden we vijf LOB-bedrijfsbezoeken op het programma staan, door de coronamaatregelen 

konden er 2 niet doorgaan, 3 werden er online uitgevoerd.  

Leerlingen (ook ouders en collega’s vo) maakten kennis met de werelden van Techniek, Zorg & Welzijn en 

Media, vormgeving en ICT. Bij het LOB-bedrijfsbezoek brengen we verschillende beroepen onder de aandacht 

binnen een specifieke richting en/of bedrijf. Via korte filmpjes over de werkzaamheden, de werkplek, het 

werkproces en het product, krijgen de leerlingen een goed beeld van het beroep. Daarna kunnen de leerlingen 

hun vragen stellen aan de beroepsprofessionals. 

 

In 2021 hebben we geëxperimenteerd met de organisatie van de online LOB-bedrijfsbezoeken 

Zo zijn twee manieren van inschrijven geprobeerd.  

- Leerlingen van verschillende scholen die zichzelf individueel inschrijven op basis van intrinsieke 

motivatie.  

- Vakdocenten schrijven met een hele klas in als onderdeel van het lesprogramma.  

 

11 februari, LOB-bedrijfsbezoek Techniek 
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Voor leerlingen die meer wilden weten over werken in de elektrotechniek en de bouw organiseerde LOB-

Eemland twee online LOB-bedrijfsbezoeken.  

Leerlingen die wilden weten hoe een beveiligingsmonteur, monteur kasten- en panelenbouw, monteur 

elektrotechnische installaties en een projectleider samenwerken aan een project, konden op 11 februari 

meedoen met het bezoek aan Mossink Elektrotechniek.  

Leerlingen die wilden weten hoe een werkvoorbereider, uitvoerder, timmerman en projectleider samenwerken 

konden hun vragen kwijt bij Bouwbedrijf A. Huurdeman. Totaal deden er 26 leerlingen mee, waarbij er tien 

kozen voor elektrotechniek en zestien voor de bouw (zie ook tabel 1a op pag. 7).   

 

De beroepsprofessionals hadden vooraf video’s opgenomen die ze lieten zien aan de leerlingen. Deze video’s 

gaven een inkijkje op de werkplek en in de werkzaamheden van de verschillende beroepen. Vervolgens konden 

leerlingen in gesprek met de beroepsprofessionals over wat ze hadden gezien.  

 

15 april, LOB-bezoek Zorg & Welzijn 

 
 

Voor de leerlingen die meer wilden weten over de wereld van Zorg & Welzijn werd een online kennismaking met 

de branche georganiseerd. Studenten van de mbo-opleidingen Servicemedewerker, Social Work, 

Onderwijsassistent, Verpleegkunde, Doktersassistent en Tandartsassistent hadden vooraf video’s of vlogs 

opgenomen op hun stageplek en deelden deze met de leerlingen. Daarna was er ruimte voor vragen. In een 

sneltreinvaart konden de leerlingen kennis maken met de verschillende richtingen binnen Zorg & Welzijn.   

 

Totaal deden 112 leerlingen mee (zie ook tabel 1a op pagina 7).  

 

 

3 juni, LOB-bedrijfsbezoek Media, Vormgeving & ICT 

 
 

Bij het derde LOB-bedrijfsbezoek maakten de leerlingen kennis met de wereld van Media, Vormgeving en ICT. 

Beroepsprofessionals en studenten gaven de leerlingen een inkijkje in het beroep van trouwfotograaf en 

mediavormgeving en het werk in de richting van ICT, Ontwerp en communicatie, Mediaredactie en Animatie. 47 

leerlingen deden mee (zie ook tabel 1a op pag. 7).  

 

 

18 november, LOB-bedrijfsbezoek Economie & Ondernemen.  

 

42 leerlingen schreven zich in voor het LOB-bedrijfsbezoek in de richting van economie & ondernemen, bij Afas 

in Leusden. Het voorbereidingsproces op de scholen heeft plaatsgevonden, maar op het laatste moment heeft 

de fysieke activiteit – het bezoek zelf – door de geldende coronamaatregelen helaas niet kunnen doorgaan.  

Dit LOB bedrijfsbezoek aan Afas zal naar verwachting in 2022 alsnog plaats vinden.  
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Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

De scholen zijn tevreden over het aanbod. Ze vinden het een grote meerwaarde dat er regionaal LOB-

(bedrijfs)bezoeken worden georganiseerd. Een combinatie is wenselijk van online LOB-bedrijfsbezoeken, online 

profiel brede-programma’s en fysiek een bedrijf op locatie bezoeken. Een profiel-breed programma is 

interessant om met de hele klas te bekijken. Online betekent dat er meer deelnemers mee kunnen doen. Een 

echt bezoek betekent een beter beeld van het bedrijf en de werkplek. Er is behoefte aan het organiseren van 

beide type activiteiten. Graag zouden de scholen weer zien dat de richtingen Techniek, Economie en Zorg & 

Welzijn aan bod komen.  

 

Vanuit onze visie op LOB waarbij zelfsturing belangrijk is, is inschrijving van individuele leerlingen vanuit eigen 

intrinsieke motivatie, wenselijk. Deze manier van inschrijven resulteerde echter in een klein aantal 

inschrijvingen, waarbij de activiteit vaak minder goed voorbereid en nabesproken werd op school.  

 

Bij het klassikaal inschrijven is het de docent die bepaalt dat de leerlingen binnen het lesprogramma 

deelnemen. Deze manier zorgt er voor dat grotere groepen leerlingen deelnemen en dat de LOB-activiteit beter 

wordt voorbereid en nabesproken op school.   

 

Er zal geëxperimenteerd worden met een combinatie van beide inschrijfmethodes.  

De organisatoren geven aan dat een goede inbedding van de LOB-activiteit van groot belang is, daarom zal 

waarschijnlijk niet meer voor alleen individuele inschrijvingen worden gekozen.  
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4. LOB-activiteiten voor onderwijsprofessionals 

 

4.1 LOB-(bus)tour voor mentoren en decanen 

 
Omschrijving van de activiteit 

Twee keer per jaar wordt er een LOB-bustour voor mentoren en decanen georganiseerd die ze naar het mbo 

toe brengt. Het doel van deze tour is om mentoren en decanen te inspireren op het gebied van LOB en nieuwe 

ontdekkingen mee terug te nemen naar de eigen schoolorganisatie en het LOB-programma. Dit wordt gedaan 

door een beeld te geven van de wereld van mbo-scholen, afdelingen en opleidingen. Deelnemers gaan in 

gesprek met mbo studenten en collega’s over LOB, de overstap naar en het onderwijs op het MBO. Door de 

coronamaatregelen is dit concept in 2021 iets aangepast. Op 4 maart is de bustour aangepast naar een online 

evenement en op 14 oktober kon de bustour wel live plaatsvinden. Een sfeerimpressie van de bustour is hier te 

bekijken.  

 

4 maart, MBO online Event 

 

De deelnemers gingen op bezoek bij ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort en Aeres mbo Nijkerk, Barneveld 

en Ede. Dit keer niet met een bustour langs de verschillende locaties, maar online vanuit huis of de werkplek.  

Totaal namen 37 begeleiders deel aan deze mbo-kennismaking (zie ook tabel 1b op pag. 8). Ze konden iedere 

ronde kiezen uit vijf mbo-richtingen. Totaal waren er vijftien verschillende online kennismakingen.  

 

De vmbo-begeleiders hebben een beter beeld gekregen van drie verschillende vervolgopleidingen en scholen in 

de buurt. Daarnaast hebben ze zelf ervaren wat de kracht van een ervaring kan zijn. Niet om leerlingen daarna 

te adviseren, maar juist te stimuleren om zelf ook te ontdekken en te ervaren.  

 

14 oktober, LOB-bustour naar het MBO 

 

 

Op 14 oktober was het weer mogelijk om live een bustour te organiseren. Met mondkapjes en 

coronatoegangsbewijs op zak bezochten 54 vmbo-begeleiders de MBO-locaties van ROC Midden Nederland en 

MBO Amersfoort (zie ook tabel 1b op pag. 8). De tour bracht ons naar vier verschillende mbo locaties. Het 

programma startte op de campus van ROC Midden Nederland.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZS1TnL5bdU&feature=youtu.be
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Tabel 6: Overzicht bezochte mbo-afdelingen tijdens een LOB-bustour  

 27 

mrt 

2019 

23 

mei 

2019 

16 

okt 

2019 

20 

feb 

2020 

4 mrt 

2021 

Online 

14 

okt 

2021 

MBOA – school voor gezondheidszorg  X    X  

MBOA – school voor welzijn X      

MBOA – dutch healthtec academy       

MBOA – hotelschool  X   X X 

MBOA – MHBO       

MBOA – school voor economie en ondernemen    X  X 

MBOA – kappersschool  X    X 

MBOA – school voor schoonheidsspecialisten  X    X 

MBOA – school voor techniek   X    

MBOA – school voor toerisme en management  X     

MBOA – school voor veiligheid   X  X  

MBOA – sportacademie Amersfoort X   X X  

ROCMN – bouw & interieur college X X X X X X 

ROCMN – tech college X X X X X X 

ROCMN – business & administration college X X X X  X 

ROCMN – gezondheidszorg college X X  X   

ROCMN – media, ict en design college X X X X X X 

ROCMN – sport college  X X X  X 

ROCMN – welzijn college  X X X  X 

ROCMN – servicemedewerker X   X X X 

Aeres – Barneveld     X  

Aeres – Nijkerk     X  

Aeres - Ede     X  

 

 

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

Ieder jaar doen verschillende mentoren en decanen mee met de LOB-tour, zodat ze een beter beeld krijgen van 

het vervolgonderwijs en de scholen waar een groot deel van de leerlingen naar uitstroomt. Ieder jaar zijn er 

weer nieuwe begeleiders die de locaties nog niet eerder hebben bezocht. Scholen zijn tevreden met het online 

programma, maar zien deze graag afgewisseld met ook een LOB-bustour op locatie. En dan vooral gericht op 

de mbo-scholen in de regio.  

 

Twee keer per jaar een LOB-(bus)tour organiseren draagt eraan bij dat LOB-begeleiders de mogelijkheid 

hebben om de mbo-locaties te bezoeken. De te bezoeken mbo-locaties spreiden we door de jaren heen, zodat 

ze allemaal aan de beurt komen (zie tabel 6). 

 

Uit de evaluaties is ook gebleken dat de bezoeken op de afdelingen heel divers worden ingevuld door de mbo-

afdelingen. Verschillende manieren zijn uitgeprobeerd. De meest waardevolle manier is in kleine groepjes van 

maximaal tien personen rondgeleid worden op de afdeling, bij voorkeur begeleid door studenten. Op die manier 

kunnen de studenten vertellen over de opleidingen en de locatie laten zien. Dit levert veel meer interactie op 

dan in een grote groep rondgeleid worden door een voorlichter.  
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4.2 Miniconferentie aansluiting VO-MBO 

 
Omschrijving van de activiteit  
Ieder jaar organiseert het Programmateam Aansluiting vo-mbo een miniconferentie voor mentoren, decanen, 

studentcoaches, afdelingsleiders, directies vo en mbo en medewerkers van gemeenten.  

Het doel is om elkaar te informeren en te inspireren m.b.t. de regionale aansluiting vo-mbo, het versterken van 

LOB en het voorkomen van VSV.   

 

8 april 2021; online miniconferentie / inspiratiemiddag Aansluiting vo-mbo 

Door corona dit keer een online bijeenkomst.  

In het plenaire gedeelte werden de deelnemers bijgepraat over het beleid en de dilemma’s rond de ontwikkeling 

van het praktijkgerichte programma in vmbo-gl/tl. M.b.v de online tool Mentimeter, werden de bespreekpunten 

uit de regionale jaarrapportage overstap vo-mbo 2020 en de nieuwste vsv-cijfers interactief besproken. Ook 

werd er in vogelvlucht een beeld gegeven over de mogelijkheden van LOBeemland.nl.  

 

Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers kiezen uit een vijftal workshops: 

- Kennismaken met brede instroomprogramma’s in het mbo  

- regionale ervaringen met loopbaanevenementen en lob-bedrijfsbezoeken  

- de ontwikkeling van het praktijkgerichte programma in vmbo-gl/tl  

- het jongerenperspectief op LOB door Youngworks  

- de LOB activiteiten van JINC in de regio   

Totaal namen 45 onderwijsprofessionals deel aan de miniconferentie (zie ook tabel 1b op pag. 8).  

 

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

Uit de evaluatie blijkt dat de jaarlijkse miniconferentie goed gewaardeerd wordt.  

 

 

 

 

4.3 Regionaal Netwerk Sterk LOB (in vmbo-tl) 

 

Omschrijving van de activiteit 

Binnen het netwerk Sterk LOB (in vmbo-tl) komen afdelingsleiders en decanen van dertien vmbo-tl scholen 

samen om elkaar te inspireren, kennis uit te wisselen en samen op te trekken richting de nieuwe leerweg 

vmbo-gl/tl. Een belangrijke pijler hierin is het ontwikkelen van praktijkgerichte programma’s binnen de scholen 

en de regio. De nieuwe leerweg gaat naar verwachting per augustus 2024 van start.  

 

Ieder schooljaar worden in ieder geval twee netwerkbijeenkomsten Sterk LOB georganiseerd, waarin decanen 

en teamleiders van verschillende scholen elkaar ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten inspireren de scholen 

elkaar met voorbeelden uit de eigen onderwijspraktijk en delen we informatie van buiten de regio om de 

ontwikkelingen binnen de regio verder te ondersteunen.  

 

In 2021 hebben we twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd: op 17 juni en op 9 december (zie ook tabel 1b 

op pag. 8).   

 

17 juni, Lerend Netwerk Sterk LOB 

Vooraf aan de regionale netwerkbijeenkomst konden deelnemers meedoen aan een landelijk Webinar van 

Platforms TL over de concept-examenprogramma’s voor de nieuwe leerweg. In een online nagesprek konden de 

deelnemers met elkaar in gesprek gaan over wat deze concept-examenprogramma’s betekenen voor de scholen 

in dit netwerk.   

 

9 december, Lerend Netwerk Sterk LOB 

In december organiseerden we een interactieve middag waarin het Oostwende College de andere scholen 

meenam in de ontwikkelingen van Technologie & Toepassing op de eigen school. Aan bod kwam hoe het 

Oostwende College dit aanpakt, levensechte opdrachten maakt en een netwerk opbouwt.  
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Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

In de evaluatie (juni 2021) gaf een groot deel van de scholen aan dat ze het netwerk graag verbreed zien 

worden. Het voordeel is meer inspiratie en een groter netwerk. Het aandachtspunt blijft wel dat er voldoende 

ruimte moet zijn om over TL-specifieke zaken uit te wisselen. Dit netwerk is daarom per september 2021 

uitgebreid met andere scholen in de regio die ook graag willen participeren.  

 

Door het organiseren van de bijeenkomsten vinden de scholen dat het contact en de afstemming tussen de 

afdelingsleiders onderling zeker is versterkt. Ook vinden de deelnemers dat er meer contact en afstemming is 

tussen afdelingsleider en de decaan op de eigen school.  

 

Door het samenwerken leren de scholen van elkaar en hoeft niet iedere school zelf steeds het wiel opnieuw uit 

te vinden. Dit is vooral wenselijk bij vraagstukken waar alle scholen mee te maken hebben, zoals de invoering 

van de nieuwe leerweg vmbo-gl/tl met daarin het praktijkgerichte programma. Er wordt nog gezocht naar wat 

we als regio gezamenlijk kunnen aanpakken in de voorbereiding van het praktijkgerichte programma.  

 

 
4.4 Secretariaat Decanenkring vmbo Eemland 

 
Omschrijving van de activiteit  
Vanaf schooljaar 21/22 is Daniël Kers, als regionaal projectleider LOB, ook secretaris van de decanenkring 

VMBO Eemland. Hij werd hiervoor gevraagd door het bestuur van de decanenkring.  

Door deze combinatie van rollen is er een nog sterkere verbinding tussen het Programmateam Aansluiting vo-

mbo en de decanenkring. 

 

Wat heeft de evaluatie opgeleverd 

De decanen geven aan tevreden te zijn met de invulling van het secretariaat.  
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5. Algemene conclusie en vooruitblik 

 
In juni 2021 heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden onder decanen en teamleiders van de vmbo-

scholen in de regio. De input vanuit deze evaluatie is meegenomen in het ontwikkelen van het programma voor 

schooljaar 2021 - 2022. In voorjaar 2022 wordt er invulling gegeven aan het regionale programma voor de 

schooljaren 2022-2023 en 2023-2024. Op 10 februari 2022 is hier een eerste netwerkbijeenkomst voor 

georganiseerd. De scholen geven aan zeer tevreden te zijn over de huidige regionale LOB-activiteiten en 

hebben uitgesproken dat ze deze graag voortgezet zien.  

 

 

Activiteiten schooljaar 21/22 
Zoals beschreven in deze rapportage is voor alle vmbo-scholen in de regio een bovenschools LOB-programma 

beschikbaar waarin leerlingen ervaringen opdoen. Met dit programma ondersteunen we alle leerjaren in het 

vmbo met oriëntatie-activiteiten gericht op opleidingen en beroepen. Voor de activiteiten is vanuit het regionale 

project LOB-lesmateriaal ontwikkeld. Het regionale programma dient als aanvulling op of is onderdeel van het 

complete programma rondom loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op de vmbo-scholen.  

 

Vooruitblik schooljaar 22/23 en 23/34 

Zoals gezegd willen de scholen de huidige regionale LOB activiteiten graag voortzetten.   

 

Daarnaast wordt er nagedacht over het opzetten van een nieuwe activiteit; een regionaal ondersteuningspunt 

waarin de scholen samenwerken aan de vormgeving van het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg. 

  

In de nieuwe leerweg worden het huidige vmbo-tl en vmbo-gl programma samengevoegd. In de nieuwe 

leerweg zal een praktijkgericht programma worden ingevoerd, waarin het leren d.m.v. levensechte 

praktijkgerichte opdrachten (i.s.m. het werkveld en het mbo) centraal staat.  

Het praktijkgerichte programma zal een belangrijke rol gaan spelen bij het verder versterken van LOB in vmbo-

tl. De planning is dat de nieuwe leerweg definitief start in schooljaar 24/25 als vervanging van de huidige 

theoretische en de gemengde leerweg in het VMBO.  

 


