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LOB: een vak voor
leerlingen en ouders
Op het lesrooster van alle leerlingen uit havo-3 en
vwo-3 staat het vak LOB: loopbaanorientatie- en
begeleiding, een oriëntatie op studie en beroep. Het
is min of meer een nieuw vak, want in brugklas 1 en 2
kreeg het op een andere manier aandacht. Het is ook
maar een beperkt vak in uren: 1 uur per week gedurende het eerste half jaar. Maar het is geen onbelangrijk vak, want elke leerling uit havo-3 en vwo-3 moet
dit cursusjaar belangrijke keuzes maken. Keuzes die
soms verstrekkende gevolgen kunnen hebben, omdat
door die keuzes vervolgopleidingen mogelijk worden
of juist geblokkeerd worden.
Een collega schreef:
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“De afgelopen jaren heb ik zelf als ouder van
kinderen in klas 3 ervaren hoe belangrijk die keuzes
zijn, maar ook vaak gezien hoe moeilijk die keuzes
kunnen zijn. Vooral als een kind nog niet goed weet
welk beroep het voor ogen heeft. Dan probeer je
als ouder mee te denken om nog verschillende
mogelijkheden open te houden. De adviezen van
de vakdocenten die in de loop van het jaar worden
gegeven, ga je mee laten wegen. Ook de zogenaamde Talent Compaz-test die in de loop van
het jaar op school wordt afgenomen is onderwerp
van gesprek. Zo’n test doet uitspraken over de
capaciteiten van een leerling en adviseert over de
profielkeuze. Maar ook ga je als ouder kijken naar
het karakter van het kind: past die beroeps- en
vervolgstudiekeuze wel bij hem of haar?

Zo zijn er binnen het gezin genoeg redenen om
aandacht te besteden aan LOB. Vandaar: LOB is
een vak voor leerlingen en ouders.”
Maar om als ouder met het vak LOB mee te kunnen
doen, hebt u informatie nodig. Die informatie hopen we
in dit cursusjaar aan te bieden in deze nieuwsbrief. Wat
kunt u verwachten in deze nieuwsbrieven? Natuurlijk
wordt erin vermeld wat er allemaal wordt gedaan bij LOB
in dit cursusjaar. U wordt op de hoogte gehouden over
Qompas (de LOB-methode), de Talent Compaz-test, de
snuffelstage, de profielkeuze en het tijdpad dat daarvoor staat. Dat doen we onder andere door middel van
interviews met ouders of met leerlingen uit klas 4 over
hun ervaringen met LOB in klas 3. Verder staat er in
elke nieuwsbrief een LOB-kalender, waarin alle data zijn
opgenomen die voor u van belang zijn als ouder van een
leerling uit klas 3.
Het is de bedoeling dat u deze nieuwsbrieven bewaart,
zodat u de informatie die u dit jaar krijgt steeds bij de
hand heeft. De LOB-kalender achterin deze nieuwsbrief
vermeld de verschijningsdata van de volgende nieuwsbrief. Zo verzamelt u een informatiepakket voor profielen beroepskeuze, want de school adviseert slechts in de
keuzes, u als ouders bent altijd verantwoordelijk voor die
keuzes. We hopen dat deze nieuwsbrieven ook dit jaar in
een behoefte voorzien.
dr. H.A. van Dongen

Wat doet de
mentor bij LOB?
Bij LOB zijn zowel de mentor van uw kind als de decaan
betrokken. Ze hebben wel verschillende taken. De decaan is
de echte LOB-specialist, die zoveel kennis in huis heeft dat
hij uw kind bij de profiel- en beroepskeuze op een goede
wijze kan adviseren. Dus met de uiteindelijke profiel- en
beroepskeuze zal de mentor zich minder bezighouden dan
de decaan.
Wel heeft de mentor bij het eerste deel van het LOB-traject een
belangrijke rol. De LOB-lessen hebben onder andere tot doel
dat uw kind zichzelf leert kennen, wat zijn of haar mogelijkheden
en capaciteiten zijn, maar ook waar zijn of haar beperkingen
liggen. Het programma Qompas Profielkeuze biedt hiervoor vele
mogelijkheden. Ook is het goed dat een leerling van zichzelf
weet wat hij of zij wil, waar de interesses liggen, wat voor type
leerling hij of zij is: een (te) snelle kiezer of een echte twijfelaar.

De LOB-lessen hebben onder
andere tot doel dat uw kind
zichzelf leert kennen
Een belangrijke taak van de mentor is de informatievoorziening naar de decaan. Een decaan wil graag goede informatie
over uw kind hebben om hem of haar goed te kunnen adviseren. Natuurlijk komt er informatie beschikbaar in de vorm van
cijferrapporten, testuitslagen en adviezen van de vakdocenten,
maar uw kind is meer dan enkel deze papieren informatie. Juist
daar is een taak voor de mentor weggelegd. Hij volgt uw kind
gedurende het hele cursusjaar, voert gesprekken met uw kind en
beschikt over informatie uit vorige leerjaren. De mentor probeert
ook een beeld te krijgen van hoe de werk- /studiehouding van
uw kind is. Verder kunnen de gezondheid of de gezinsomstandigheden invloed hebben op het functioneren van uw kind. Alle
informatie die voor de decaan van belang kan zijn, zal de mentor
aan hem doorgeven.
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LOB: wat staat er in klas 3 te
gebeuren?
In de vierde klas van havo en vwo krijgt uw zoon of
dochter te maken met de Tweede Fase. Dat betekent
dat hij of zij nog dit cursusjaar moet nadenken over
de keuze van een profiel, een soort vakkenpakket.
Wat wordt er voor uw kind en u als ouders bij LOB
gedaan om tot de juiste profielkeuze te komen?
Tijdens het eerste halfjaar van klas 3 staat LOB op het
lesrooster, 1 uur per week met mentor en decaan als
docenten. De mentor zal met de leerlingen onder meer
aandacht besteden aan de studiehouding en studiemethoden van de leerling. Ook gaan de leerlingen proberen
hun sterke en zwakke kanten in beeld te brengen. Aan
hun ouders en vrienden vragen ze hierop te reageren.
Klopt het beeld wat leerlingen van zichzelf hebben
of vraagt dit beeld bijstelling omdat leerlingen alleen
maar de minder positieve kanten van zichzelf in beeld
brengen? Om een zo goed mogelijk beeld van zichzelf te
krijgen, gaan de leerlingen op individuele basis aan de
slag met het programma Qompas Profielkeuze.
De lessen worden door de mentor begeleid. Vanaf half
november zijn de activiteiten van de individuele leerling
bij LOB meer gericht op het vervolgonderwijs na havo
of vwo. Welke mogelijkheden zijn er allemaal binnen de
sectoren waar de interesses liggen? Wat zijn daarna de
toekomstmogelijkheden en wat zijn de eisen die aan de

vooropleiding gesteld worden? Moet je een havo- of een
vwo-diploma hebben? Worden er nog eisen of wensen
genoemd wat betreft het profiel of de vakken?
Tijdens dit deel van de lessen zal de decaan als begeleider in de lessen aanwezig zijn. Het resultaat van de
zoektocht van de leerlingen in opleidingenland moeten
ze via een PowerPoint-presentatie in beeld brengen. Het
is de bedoeling dat de leerlingen zelf met deze presentatie (ook aan hun ouders!) uitleggen waarom ze tot deze
keuze zijn gekomen en wat de randvoorwaarden zijn om
de aangegeven opleidingen te kunnen volgen. Er is ruimte voor de ouders om vragen te stellen en de presentatie
van commentaar te voorzien. Ook op deze manier willen
we de ouders meer bij de LOB-activiteiten betrekken.
De PowerPoint-presentatie sluit af met de voorlopige
keuze van het profiel en de profielkeuzelijn.
Dit moet eind januari afgerond zijn. Voordat de
leerlingen de presentatie inleveren bij de decaan is
er voor de ouders een voorlichtingsavond (zie de
LOB-kalender). Daarna heeft u nog een kleine week
de tijd om met uw kind de presentatie te bekijken en
af te ronden. Tijdens de periode waarin de decaan de
lessen verzorgt (vanaf half november), heeft de mentor
gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met de leer-

ling om wat meer op zijn/haar studiehouding en zijn/
haar ‘wel en wee’ in te gaan.
Alle leerlingen zullen dit jaar verder getest worden op
capaciteiten en interesses. Dit onderzoek vindt plaats in de
loop van het cursusjaar. Voor meer informatie over deze
test verwijzen wij u naar de paragraaf ‘Talent Compaz-test
in klas 3’. De LOB-lessen worden in januari afgesloten
met de genoemde PowerPoint-presentatie. Hierop geven
de leerlingen onder andere aan voor welke beroepssectoren ze belangstelling hebben en welk profiel en welke
profielkeuzelijn ze in havo-4 en -5 of vwo-4, -5 en -6
denken te kiezen (een voorlopige profielkeuze dus).

In de tweede helft van januari hopen we met het oog
op de profielkeuze van uw zoon/dochter voorlichtingsavonden voor u te organiseren. Deze avonden zijn
gepland op D.V. maandag 11 januari 2021 (havo) en
woensdag 13 januari 2021 (vwo). Op deze avonden zal
teruggeblikt worden op de achterliggende periode.
Verder wordt er aandacht besteed aan de testrapporten, de relatie tussen beroeps- en studiesectoren, profielkeuze en het vervolgtraject wordt in beeld gebracht.
Ook de adviezen die de docenten uitbrengen met
betrekking tot de keuze van hun vak door een leerling
worden op deze avond verder besproken. U krijgt voor
deze avond nog een aparte uitnodiging, maar reserveer
deze avond alvast in uw agenda.
In de periode van januari tot 1 april 2021 heeft de
decaan met elke leerling een gesprek over zijn/haar
voorlopige profielkeuze in relatie tot toekomstplannen,
schoolprestaties en persoonlijkheidskenmerken. Op een
nader bekend te maken datum in de buurt van 1 april
2021 moet de definitieve keuze van de profielkeuzelijn
gemaakt zijn. Na deze datum kan er in principe alleen in
bijzondere gevallen een andere keuze gemaakt worden.
Een voorwaarde is dan wel dat deze herziene keuze
binnen het rooster past.
Wanneer in de loop van het keuzetraject nog een aantal
onopgeloste problemen met betrekking tot het komen
tot een verantwoorde profielkeuze aanwezig zijn, is er
op beperkte schaal de mogelijkheid een uitgebreidere
testprocedures (schriftelijk en/of mondeling) door een
externe deskundige te laten uitvoeren. Tot zo’n uitgebreidere test wordt besloten na overleg tussen mentor,
decaan, deelteamleider en ouders. Voor de ouders zijn
aan dit onderzoek dan opnieuw geen kosten verbonden. In gevallen waar de school geen noodzaak ziet
tot verder onderzoek, maar de ouders dit wel op prijs
stellen, komen de kosten hiervan wel voor rekening van
de ouders.

Op woensdag 20 januari 2021 staat er ook nog een
‘snuffelstage’ op het rooster. Het is de bedoeling dat de
leerlingen dan een dag kennismaken met een beroep uit
hun interessegebied in de praktijk van alledag. Omdat
we hier spreken over havo- en vwo-leerlingen, moet het
beroep van de snuffelstage een beroep op minimaal
hbo-niveau zijn. D.V. eind januari gaat het derde leerjaar
nog een halve dag naar de Hogeschool Zeeland (onder
voorbehoud ontwikkelingen rondom corona). Daar
bezoeken we de Scholierenmanifestatie, een project
rondom LOB.
Het cursusjaar sluiten we af met een jaarverslag voor
LOB. Hierin geeft de leerling in een terugblik aan hoe
hij/zij tot een profielkeuze gekomen is en ook op welke
manier hij/zij het achterliggende cursusjaar met het
geheel van het onderwijs is bezig geweest.
Hiervoor is in kort bestek aangegeven wat dit jaar aan
activiteiten met betrekking tot LOB op het programma
staat. Het doel is om het kiezen van een profiel zo
zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden. Van onze kant
proberen wij daar alles aan te doen. Echter, zowel vakdocent, mentor als decaan hebben slechts een adviserende
taak. De ouders zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke
keuzes!
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Qompas Profielkeuze
Ook op het gebied van LOB wordt steeds meer gebruikt
gemaakt van de computer als hulpmiddel. Enkele jaren
geleden heeft ook het Calvijn College ervoor gekozen
om voor havo-3 en vwo-3 over te stappen naar een
digitale informatiebron voor de LOB-lessen: Qompas
Profielkeuze. Qompas Profielkeuze is een webbased
methode. Webbased houdt in dat er niet meer wordt
gewerkt met een boek of katernen, maar vanaf een
website. Dat heeft een aantal voordelen.
Eén van die voordelen is dat op deze website de informatie
veel actueler is dan in een ‘papieren’ methode, die al een
tijd van tevoren is gedrukt. Maar nog een groter voordeel
is dat deze methode veel meer aansluit bij de wensen en
behoeften van de individuele leerling. De éne leerling heeft
al een heel duidelijk beeld wat zijn toekomstig beroep gaat
worden: vanaf groep 3 wist ze het al: “Ik word juf!”. De andere leerling weet het nog lang niet en blijft maar twijfelen:
“Het liefst iets met buiten werken, met een beetje vrijheid,
maar wel iets waar je met mensen omgaat.” Welk beroep
moet daar nu uitkomen?
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Qompas Profielkeuze biedt mogelijkheden om die verschillende leerlingen te helpen. De leerlingen die het nog niet
weten, kunnen gaan zoeken met ‘iets met buiten werken’,
‘iets met vrijheid’ en ‘iets met mensen’ en het programma
doet dan voorstellen voor beroepen die onder deze drie
‘iets met’ vallen.

Anderzijds kunnen leerlingen die het al zo zeker weten
ook wel eens op een gezonde manier aan het twijfelen
worden gebracht: er is nog meer dan juf worden, onderzoek eens verwante beroepen, waar misschien nog nooit
aan gedacht is.
Een heel interessant onderdeel van Qompas Profielkeuze
zijn de testen. Er zijn onder meer competentie- en
interessevragenlijsten die uw kind kan maken. Bij deze
testen is er ook de mogelijkheid tot reflectie.
Alle informatie die van en voor uw kind van belang is, kan
weer opgeslagen worden in een portfolio dat weer door de
mentor of decaan geraadpleegd kan worden. Verder geeft
Qompas Profielkeuze informatie over honderden beroepen, over de competenties en de vooropleiding (dus ook
welk profiel vereist is) die bij die beroepen nodig zijn en
zelfs waar de verschillende opleidingsinstellingen voor die
beroepen te vinden zijn.
In een van de eerste LOB-lessen wordt uw kind geïnformeerd over het adres van de website. Verder krijgt uw
kind ook een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze
gegevens kunt u ook als ouders thuis op de computer
uw kind op de voet volgen bij het werken met Qompas
Profielkeuze.

Talent Compaz-test in klas 3
In het eerste en tweede leerjaar hebben de leerlingen
deelgenomen aan CITO-testen. Via de testen verzamelden mentoren en docenten informatie over hun
kennis van vakken als Nederlands, wiskunde en Engels. Zo werd hun ontwikkeling in de twee brugjaren
gevolgd en konden de testresultaten meegewogen
worden in de advisering naar de derde klas: havo, vwo
of vmbo gl/tl. Verder zijn ook de studievaardigheden
in deze testen onderzocht. Ook in de loop van klas 3
wordt deze CITO-test weer een keer afgenomen.
In het begin van december hebben de leerlingen hun
TalentCompaz-test. In deze test staat geen enkel
Engels woord, geen vraag over aardrijkskunde,
geschiedenis of scheikunde. De verschillende onderdelen lijken helemaal niets te maken te hebben met
de vakken op school. Hoe kan zo’n test nu iets over
de leerling zeggen?
De gehele test zal achter de computer gemaakt worden
en de resultaten krijgen de decanen digitaal tot hun
beschikking. Als we de test goed bekijken, valt deze
uiteen in twee á drie gedeelten: een capaciteitendeel,
een interessedeel (alleen op vwo) en een deel waarin
het functioneren en welbevinden van de leerling aan
bod komt. Verder moeten we ook altijd beseffen dat het
een vergelijkend onderzoek is en een momentopname.
Daarmee geven we zowel een sterke als een zwakke kant
van de test aan. Verder speelt natuurlijk een grote rol hoe
een leerling staat tegenover het maken van deze test:
onverschillig, ongeïnteresseerd, juist erg gespannen
alsof zijn toekomst enkel en alleen van deze test afhangt,
of juist niet.

Deze onderdelen van de
capaciteitstest kunnen dus een
aanwijzing geven
Het capaciteitendeel
Een aantal onderdelen als ‘woordbeeld’, ‘woordenlijst’
en ‘zinnen’ onderzoeken de taalkennis en taalvaardigheden van de leerling. Het woordbeeld gaat over de
schrijfwijze van een woord: ‘viets’ of ‘fiets’ en ‘plafond’
of ‘plafont’? Bij woordenlijst wordt de betekenis van een
woord bekeken en bij zinnen moeten leerlingen fouten in
zinnen opsporen. Deze onderdelen van de capaciteitentest kunnen dus een aanwijzing geven of een leerling op
het niveau zit voor wat betreft het onderwijs in de talen.
Deze onderdelen hebben dankzij de landelijke vergelijking een voorspellende waarde over de kansen die een
leerling heeft in het vervolgonderwijs waarin talen een
grote rol spelen.

Hoe wordt taalvaardigheid nog meer getest?
Bij de onderdelen analogieën en figurenreeksen wordt
vooral een beroep gedaan op het logisch denken van
een leerling.
Figurenreeks
Bij figurenreeksen gaat het om de logische vervolgstap
bij een serie veranderingen van een voorwerp in een tekening. Logisch denken en goed kunnen beredeneren is
een pluspunt voor de economisch en technische wereld,
zeker als het gaat om onderzoekend bezig zijn en als er
een beroep moet worden gedaan op het probleemoplossend vermogen.
Ruimtelijk en technisch inzicht
Bij de onderdelen ruimtelijk inzicht en technisch inzicht
komen meer de technische kanten van een leerling naar
boven. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar de constructie
van ruimtelijke figuren (bijvoorbeeld kubus of piramide) of
de werking naar technische apparaten.
Een goede score voor deze onderdelen maakt een
leerling hoogstwaarschijnlijk geschikt voor vervolgopleidingen in de hoek van de natuurwetenschappen
en techniek.
En die rekenvaardigheid…
Ten slotte enkele onderdelen op het gebied van rekenvaardigheid. Rekenvaardigheid is vaak niet meer zo best
als we de rekenmachine in de tas moeten laten. Maar als
een leerling (ten opzichte van een grote landelijke groep
andere leerlingen uit havo-3 of vwo-3) voor dit onderdeel
slecht scoort, is het niet zo verstandig te kiezen voor
een opleiding waar een groot beroep gedaan wordt
op rekenvaardigheid en inzicht in getallen.
Resultaat in vergelijking met…
Bij de beoordeling van de resultaten van de afgelegde
testonderdelen wordt de score van een leerling (het
aantal goede antwoorden) vergeleken met de scores van
duizenden leeftijdsgenoten die op hetzelfde niveau in
hetzelfde leerjaar onderwijs volgen. Zit de leerling op het
gemiddelde, erboven of eronder? Soms wordt er nog
rekening gehouden met het verschil tussen jongens en
meisjes.
Interessetesten
Voor het meten van de interesse van een leerling voor
een bepaalde sector, worden veel verschillende testen
gebruikt. Het is vooral van belang leerlingen te laten
kiezen uit werkzaamheden die passen bij hun opleidingsniveau. Zo is voor een vmbo-leerling de keuze voor
kinderarts niet zinvol, omdat hiervoor een universitaire
studie gevolgd moet worden en bij een interessetest
voor vwo-leerlingen is een keuzemogelijkheid voor
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‘bakker van bruidstaarten’ of ‘kapster’ niet voor de hand
liggend. De opzet van de interessetest is vaak dat de
leerlingen gedwongen worden te kiezen uit twee
activiteiten die tot verschillende sectoren behoren.
Interessetests in Qompas Profielkeuze
Zodra een leerling het stappenplan binnen Qompas
Profielkeuze opstart, volgt hij of zij een individuele route
door het programma. Voor elke leerling is een aantal
tests opgenomen, waaronder een interessetest. Mogelijk
heeft u de uitslag van deze test gezien, want de leerlingen
hebben de mogelijkheid de resultaten van deze test te
printen. Bij deze test moeten de leerlingen een groot
aantal keren een keuze maken uit twee mogelijkheden.
Het komt redelijk vaak voor dat leerlingen geen van beide activiteiten leuk vinden, maar toch moeten ze kiezen.
De scores voor de sectoren komen dan soms te hoog
uit. Dit soort afwijkingen dienen in het gesprek van de
decaan met de leerling boven tafel te komen. Hierdoor
wordt het interesse-beeld soms minder breed en meer
toegespitst op enkele sectoren. Wanneer de vwo-leerlingen
in december hun TalentCompaz-test invullen, krijgen ze
wel een interessetest te maken. Deze is meer toegespitst
op hun niveau dan de interessetests in Qompas Profielkeuze.
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Interessetest is een momentopname
De resultaten van de interessetest binnen Qompas Profielkeuze geven naast de score per sector ook een score
per profiel. Als het goed is valt het op dat sommige
sectoren bij verschillende profielen onder te brengen zijn.
Voor interessetests geldt dat het heel duidelijk moment-

opnames zijn. Met het toenemen van de kennis over de
beroepen en opleidingen kunnen bepaalde sectoren
volledig uit beeld verdwijnen of juist uit het niets tevoorschijn komen. Mede daarom zal voor de vwo-leerlingen
die in december getest worden een interessetest uit
september minder betrouwbaar kunnen zijn en niet in het
Talent-Compaz-verslag worden meegenomen.
Het functioneren en welbevinden van de leerling
In dit onderdeel van de test beantwoorden de leerlingen
een aantal vragen over hun persoonlijk functioneren op
school en hun (werk)houding ten opzichte van school. Het
is dus hun persoonlijke visie op onderwerpen als:
•
motivatie voor schoolwerk;
•
concentratie in de les en bij het maken van huiswerk;
•
studieaanpak;
•
planning van het huiswerk;
•
tekstanalyse: het hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
•
memoriseren of goed uit het hoofd (kunnen) leren;
•
faalangst;
•
lichamelijke conditie;
•
welbevinden.

Het is dus hun persoonlijke visie
Dit gedeelte kan voor de begeleiding van de leerling een
schat aan informatie opleveren voor ouders en mentor.
Een minder goede studiehouding houdt risico’s in bij

het kiezen van een vervolgopleiding. Dit kan voor de loopbaanadviseur, die het
testrapport opstelt, aanleiding geven om een havist eerder een mbo- dan een
hbo-opleiding te adviseren. Indien de resultaten van de test aanleiding geven
voor de mentor om met de leerling in gesprek te gaan, zal één van de eerste
vragen zijn of de leerling een juist beeld van zichzelf heeft.
Tot slot: de test is een hulpmiddel!
Toen deze test nog op papier werd afgenomen, begon het papieren testrapport
met de volgende toelichting:
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon/dochter volgt thans onderwijs in leerjaar 3 van havo/vwo.
Bij het maken van de keuze laat u zich in de eerste plaats leiden door de
adviezen die u van school zult krijgen. Deze adviezen zijn voornamelijk
gebaseerd op het leergedrag en de schoolprestaties van uw zoon/
dochter, zoals die worden weergegeven in de behaalde rapportcijfers.
Om een beter zicht te krijgen op de studiemogelijkheden van uw kind, heeft
TalentCompaz onderzoek gedaan naar verstandelijke capaciteiten en andere
voor de keuze relevante aspecten. Zo geven de uitslagen een informatief
beeld dat samen met de gegevens van de schoolprestaties gebruikt kan
worden als hulpmiddel bij de besluitvorming.”
In welke vorm we de resultaten van de TalentCompaz-test dit jaar aan de
ouders bekend zullen maken, is op dit moment nog onderwerp van overleg
binnen de afdeling.
Wat heb je eraan?
In veel gevallen zal een TalentCompaz-test een bevestiging inhouden van wat op
school al over de leerling bekend is. Leerlingen die in het capaciteitendeel aanzienlijk hoger scoren dan hun schoolprestaties, blijken meestal niet de ijverigste
en meest gemotiveerde leerlingen te zijn. Ze benutten hun talenten maar ten
dele of helemaal niet. De leerlingen die matig scoren moeten het dikwijls meer
van inzet hebben dan van inzicht, het zijn vaak de harde werkers met relatief veel
huiswerktijd. Het is mogelijk dat de druk van het maken van een test de resultaten
negatief beïnvloeden. Het interessedeel van de test levert soms voor de leerling
verrassende sectoren op en kan daarmee het keuzeproces in een bepaalde rich-

Het onderzoeken van deze sectoren
is zeker de moeite waard
ting activeren. Het onderzoeken van deze sectoren is zeker de moeite waard.
De begeleiding van de mentor kan een impuls krijgen door de informatie die de
leerling geeft over eigen gedrag en functioneren. Maar ook kan het de leerling
zelf een spiegel voorhouden als dit deel eerlijk en niet sociaalwenselijk is ingevuld. Het testresultaat kan dus in meerdere opzichten een hulpmiddel zijn om een
leerling in zijn schoolloopbaan en bij zijn keuzeproces zo goed mogelijk te laten
functioneren.
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De LOB-mentorgesprekken
Arinda is een beetje nerveus, want ze heeft een
gesprek met de mentor. Straks zit ze helemaal alleen
met haar mentor in een lokaal. Wat moet die man
toch allemaal van haar weten, vraagt ze zich af. Hij
weet toch wie ik ben, hij kent me toch? “’t Is voor
LOB had ‘ie gezegd.” Maar wat heeft hij daar allemaal
mee te maken, daar is toch een decaan voor?

e LOB-mentorgesprekken

Elke leerling in havo-3 of vwo-3 heeft in de komende

Vragen over huiswerk en vakken
Tijdens het LOB-mentorgesprek komen allerlei vragen
over het huiswerk aan de orde. Hoe maak je het huiswerk en hoe lang werk je aan je huiswerk? Leer je alles
maar oppervlakkig of juist heel grondig? Doe je liever
maakwerk of leerwerk? Werk je wel eens vooruit of stel

Verder wordt er gesproken
over welke vakken de leerling
moeilijk vindt

Leer je alles maar oppervlakkig of juist heel grondig? Doe je liever maakwerk
da is een beetje nerveus, want ze heeft een gesprek met de mentor.
maanden
eenlokaal.
LOB-gesprek
de mentor.
Voorafgaand
of leerwerk?
Werk je wel
eens vooruit of stel je alles uit tot het laatste
s zit ze helemaal alleen met haar
mentor in een
Wat moet die met
moment?
wordt er gesproken
over welke vakken de leerling moeilijk
toch allemaal van haar weten,
vraagt
ze zich
af. Hij weet
tochde
wieleerling
ik
aan
dat
gesprek
vult
eenVerder
vragenlijst
in. Deze
vindt, welke vakken veel tijd kosten en of de repetities van de verschillende
hij kent me toch? “’t Is voor LOB had ‘ie gezegd.” Maar wat heeft hij
vragen
gaan
over
het
huiswerk,
de
studiehouding,
het
vakken moeilijk zijn. Ook kan de leerling aangeven dat hij moeite heeft met
allemaal mee te maken, daar is toch een decaan voor?
het tempo tijdens
de lessen van sommige
zelfvertrouwen en het welbevinden.
De vragenlijst
wordtvakken. Voor de mentor is dit dan
belangrijk signaal.
leerling in havo-3 of vwo-3 heeft in de komende maanden een LOBals een handvat gebruikt vooreen
het
LOB-gesprek.
rek met de mentor. Voorafgaand aan dat gesprek vult de leerling een
je alles uit tot het laatste moment? Verder wordt er
Heb je het naar je zin?
enlijst in. Deze vragen gaan over het huiswerk, de studiehouding, het
gesproken over welke vakken de leerling moeilijk vindt,
Als een leerling het niet naar zijn zin heeft in de klas of zelfs elke dag met lood
ertrouwen en het welbevinden.
De vragenlijst wordt
een decaan
handvat
Informatie
vooralsde
vakken
veel tijd kosten en of de repetities van de
in de schoenen naar school gaat, is het belangrijk datwelke
een mentor
dat tijdens
uikt voor het LOB-gesprek.
Het belangrijkste doel van hethetgesprek
is omMisschien
informatie
gesprek signaleert.
zit de leerling op de
havo of het vwo niet
verschillende
vakken moeilijk zijn. Ook kan de leerling
op om
de goede
plaats en isde
het decaan
te hoog gegrepen. Als de sfeer in de klas niet
rmatie voor de decaan te verzamelen over de leerling
daarmee
aangeven
dat hij moeite heeft met het tempo tijdens de
goed is, of een leerling staat helemaal alleen in de klas,
dan kan dat negatieve
belangrijkste doel van het gesprek is om informatie te verzamelen over
beter te informeren. De decaan
heeft dit jaar een voorgevolgen hebben. Het welbevinden van de leerling lessen
op school van
heeft immers
erling om daarmee de decaan beter te informeren. De decaan heeft dit
sommige vakken. Voor de mentor is dit dan
name
inelkeuze,
het adviseren
maar ook
groteprofi
invloedelkeuze,
op de leerprestaties.
een voorname rol in het adviseren
bij derol
profi
maar ook bij debij de
een
belangrijk
signaal.
es op langere termijn, bijvoorbeeld
de keuze
voor een
bij de
keuzes
opvervolgopleiding
langere termijn, bijvoorbeeld de keuze
Samenvatting naar de decaan
en toekomstig beroep. Uiteraard wil de decaan goed geïnformeerd zijn
voor
een
vervolgopleiding
een
toekomstig
beroep.
resultaat
van het LOB-gesprek
dat de mentor metHeb
de leerling
de leerling, voordat hij met die
leerling
in gesprek
gaat. Een deel van enHet
je heeft,
het wordt
naar je zin?
in een leerling-informatie
nformatie levert de mentor dus Uiteraard
aan, waarbij hetwil
mentorgesprek
een grote
de decaan
goedsamengevat
geïnformeerd
zijn overformulier
de (zie pagina 7). Op dit formulier
Als een
ziet de decaan in één oogopslag alle belangrijke informatie
over leerling
de leerling het niet naar zijn zin heeft in de klas of
peelt.
leerling, voordat hij met die leerling in gesprek gaat. Een
die in het mentorgesprek naar voren is gekomen. Naast
de testresultaten,
zelfs
elke dagdemet lood in de schoenen naar school gaat,
deel van die informatie levertcijferrapporten
de mentor
dus
aan, waarbij
en de
uitwerkingen
van opdrachten uit de LOB-lessen, is dit
gen over huiswerk en vakken
is het belangrijk dat een mentor dat tijdens het gesprek
een belangrijke informatiebron voor het gesprek dat de decaan met
ns het LOB-mentorgesprek komen
vragen over het huiswerk
hetallerlei
mentorgesprek
een aan
groteformulier
rol speelt.
signaleert. Misschien zit de leerling op de havo of het
de leerling gaat voeren.
rde. Hoe maak je het huiswerk en hoe lang werk je aan je huiswerk?
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ndd 5

5
vwo niet op de goede
plaats en is het te hoog gegrepen.
Als de sfeer in de klas niet goed is, of een leerling staat
helemaal alleen in de klas, dan kan dat negatieve gevolgen
hebben. Het welbevinden van de leerling op school heeft
immers grote invloed op de leerprestaties.

Samenvatting naar de decaan
Het resultaat van het LOB-gesprek dat de mentor met
de leerling heeft, wordt samengevat in een leerlinginformatie formulier. Op dit formulier ziet de decaan in één
oogopslag alle belangrijke informatie over de leerling die
in het mentorgesprek naar voren is gekomen. Naast de
testresultaten, de cijferrapporten en de uitwerkingen van
opdrachten uit de LOB-lessen, is dit formulier een belangrijke informatiebron voor het gesprek dat de decaan
met de leerling gaat voeren.

12-10-15 13:55

Keuzeprocessen in de Tweede Fase
Kiezen, kiezen en nog eens kiezen… Tijdens de
schoolloopbaan van een havo- of vwo-leerling moet
er heel wat gekozen worden. Een drietal keuzes zijn
heel belangrijk. Aan het eind van klas 2 valt in principe de beslissing voor havo of vwo. In klas 3 wordt
het profiel voor de Tweede Fase gekozen. Ten slotte
wordt in het examenjaar een keuze gemaakt voor een
vervolgopleiding na het Calvijn College.
De school helpt bij keuzes
Bij al deze keuzeprocessen wordt vanuit school begeleiding gegeven. De LOB-lessen in klas 2 en 3 zijn erop gericht de leerling te helpen bij het kiezen van een profiel.
Enerzijds is er aandacht voor ‘leren kiezen’ (de vaardigheden die daarbij nodig zijn en het ontdekken van eigen
capaciteiten), anderzijds wordt er aandacht besteed aan
de verschillende sectoren van de beroepenwereld en de
vervolgopleidingen. Ook in de Tweede Fase worden de
leerlingen geholpen bij de verschil-lende keuzes die ze
moeten maken. In het kader van loopbaanoriëntatie en
-begeleiding (LOB) wordt een programma opgesteld dat
door de leerlingen moet worden uitgevoerd.

Hiermee wordt de leerling geholpen om tot een verantwoorde keuze van de vervolgopleiding te komen.
De profielkeuze
Het onderwijs in de Tweede Fase bestaat uit drie delen:
Het gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen
•
verplicht);
•
Het profieldeel (keuze uit vier profielen);
•
Het vrije deel (aanvulling tot de minimale
studielast).
Het gemeenschappelijke deel omvat de vakken godsdienst, Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige
vorming (CKV), maatschappijleer, toerusting & vorming
(tovo), lichamelijke opvoeding en loopbaanoriëntatie
en -begeleiding (LOB). Voor het vwo is daarnaast een
extra taal een verplicht vak in het gemeenschappelijke
deel: voor de gymnasiumleerling is dat Latijn, voor de
atheneumleerling Frans of Duits. Ook moet elke leerling
een profielwerkstuk maken. De profielkeuze kent vier
mogelijkheden:
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Cultuur en maatschappij (CM)
Het profiel cultuur en maatschappij besteedt meer dan
andere profielen aandacht aan talen en culturele en
kunstzinnige vorming. Wanneer een leerling verder wil
met de talen, z’n creatieve kant verder wil ontplooien of
een opleiding zoekt in de sociale sector, dan vormt CM
dus een goede basis.
Economie en maatschappij (EM)
Dit profiel wordt gekozen door leerlingen die belangstelling hebben voor handel en economie, of door leerlingen
die zich aangetrokken voelen tot financiële aangelegenheden of tot leiding geven en besturen.
Natuur en gezondheid (NG)
Het profiel natuur en gezondheid is een breed natuurwetenschappelijk profiel. Alle natuurwetenschappen
kunnen in dit profiel worden opgenomen, maar natuurkunde is niet verplicht. Hoewel er dus geen verplichting
is voor het vak natuurkunde, hebben veel universitaire
opleidingen in de gezondheidszorg deze eis wel gesteld.
NG is een uitstekende keuze voor leerlingen die in de
gezondheidszorg verder willen, maar ook voor hen die
hun natuurwetenschappelijke belangstelling verder willen
ontwikkelen, terwijl ze toch niets voelen voor de sterk
technische invulling van het NT-profiel.
Natuur en techniek (NT)
Binnen het profiel natuur en techniek is de meeste aandacht voor natuur- en scheikunde en wordt ook wiskunde
B volledig gericht op toepassingen in de techniek en de
natuurwetenschappen. Binnen de vakken van dit profiel
wordt het meest een beroep gedaan op het abstracte
denkvermogen van de leerling.

Profielkeuzevak(ken) en dubbelprofiel
Voor alle profielen geldt dat er binnen het profiel verplichte vakken zijn. Maar ook moet tenminste voor één
profielvak een keuze gemaakt moet worden. We spreken
dan van profielkeuzevakken. Soms ontstaat er door de
keuzevakken een zogenoemd dubbelprofiel CM/EM of
NG/NT.

We spreken dan van
profielkeuzevakken
De vrije ruimte
In de vrije ruimte moet nog één vak gekozen worden om
aan de wettelijk vereiste minimale studielast te voldoen.
We noemen dit vak het keuze-examenvak. De vakken die
in de (andere) profielen profielvak zijn, kunnen in principe
in de vrije ruimte worden gekozen. Verder zijn er een
tweetal vakken die uitsluitend in de vrije ruimte gekozen
kunnen worden, namelijk het vak religie, mens en samenleving (RMS) en het vak bewegen, sport en maatschappij
(BSM). Roostertechnisch kunnen er echter beperkingen
zijn. In de brochure ‘Informatiegids Tweede Fase’ waar
we in de volgende LOB-Nieuwsbrief op terug zullen komen, zullen we nader ingaan op de profielvakken en op
de keuzemogelijkheden via de zogenoemde keuzelijnen.
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Welke vakken zitten er in welk profiel?
Cultuur en maatschappij (CM)
Het profiel cultuur en maatschappij omvat voor havoleerlingen de volgende vakken:
•
Geschiedenis;
•
Franse taal en literatuur of Duitse taal en
literatuur;
•
Aardrijkskunde of economie;
•
Muziek, tekenen of een derde moderne
vreemde taal.
Voor vwo-leerlingen omvat het profiel de volgende vakken:
•
Geschiedenis;
•
Wiskunde C (of A);
•
Aardrijkskunde of economie;
•
Muziek, tekenen of een taal
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Economie en maatschappij (EM)
Dit profiel omvat voor zowel havo als vwo de volgende
vakken:
•
Geschiedenis;
•
Wiskunde A;
•
Economie;
•
Aardrijkskunde of bedrijfseconomie
of een moderne vreemde taal.

Natuur en gezondheid (NG)
Dit profiel omvat voor havo en vwo de volgende vakken:
•
Wiskunde A (of B);
•
Biologie;
•
Scheikunde;
•
Natuurkunde of aardrijkskunde of het vak
natuur, leven en technologie (NLT).
Natuur en techniek (NT)
Dit profiel omvat de volgende vakken:
•
Wiskunde B;
•
Natuurkunde;
•
Scheikunde;
•
Biologie of informatica of het vak natuur, leven
en technologie (NLT).
Voor alle profielen geldt dat er tenminste voor één profielvak een keuze gemaakt moet worden. We spreken dan van
profielkeuzevakken, naast de verplichte profielvakken.

LOB-kalender
23 november 2020:

mail cijfers CR1

week 51:

uitreiking LOB-nieuwsbrief 2

18 december 2020:

leerlingen kiezen een voorlopig profiel dat als basis dient voor het rooster

8 en 9 december 2020:

contactavonden naar aanleiding van cijferrapport 1 (R2C)

11 januari 2021:

voorlichtingsavond voor ouders havo-3; ouders ontvangen de docentenadviezen en
verwerken deze tot profieladviezen, ze kunnen hierover vragen stellen evenals over de
uitslag van de test

13 januari 2021:

voorlichtingsavond voor ouders vwo-3; ouders ontvangen de docentenadviezen en
verwerken deze tot profieladviezen, ook over de uitslag van de Talent Compaz-test
kunnen vragen gesteld worden. (LOB nieuwsbrief 2)

20 januari 2021:

snuffelstage voor leerlingen havo-3 en vwo-3

25 januari 2021:

voorlopige profielkeuze inleveren via de PowerPoint

27 januari 2021:

verslag snuffelstage inleveren via LIST

eind januari 2021:

Scholierenmanifestatie Hogeschool Zeeland (onder voorbehoud)

februari t/m maart 2021:

decaan spreekt leerlingen, worden zo nodig getest door een externe deskundige

rond 1 april 2021:

definitieve profielkeuze

26 maart 2021:

mail cijfers CR2

7 april 2021:

contactavond naar aanleiding van cijferrapport 2 (R4C)

4 juni 2021:

uiterste inleverdatum van het door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende
jaarverslag LOB
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