


Marita van Lierop 
Afdelingsleider mavo-plus klas 1 tot en met 4  

Fijn dat u er bent! 



Programma informatieavond

 Voorstellen mentor
 Bijzonderheden mavo-plus
 Verschillen klas 1 en klas 2
 Vakkenpakketkeuze: loopbaancoach 
 Leerwegadvies
 Studielessen
 Kosten
 Lyceo



Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(LOB)



Even voorstellen

 Loopbaancoaches: 
 Dhr. Raaimakers
 Mevr. Martens

loopbaancoach@carolus.nl



Leerlingen laten kiezen
• Profielkeuze / pakketkeuze + keuze voor vervolgopleiding.

LOB is “van de decaan”.

naar
Leerlingen leren kiezen
• Leerlingen leren om zelf keuzes te maken; 

zelf sturing te geven aan hun loopbaan.
LOB is van iedereen: leerling, mentor, docent, 
decaan, schoolleiding.

Doel van LOB



 LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden, 
 maar leren hoe je dat kunt ontdekken, ontwikkelen en 
benutten.

Door snel veranderende arbeidsmarkt en beroepenveld. 

 Maar hóe dan?





Ervaringen betekenis geven

Praktijkgericht
Loopbaangericht 

gesprek

Keuzes leren 
maken

Ervaringen met werk(en) opdoen, hierop terugkijken d.m.v. loopbaangesprek en daardoor leren keuzes maken.

Presentator
Presentatienotities
Hoe?Om loopbaankeuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat leerlingen/studenten:ervaringen met werk en werken op doen (bv. stages en levensechte opdrachten),hierop terug kijken door erover in gesprek te gaan (loopbaangesprek)op basis hiervan keuzes te maken.Dit zijn de kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving.Loopbaangerichte leeromgeving =Praktijkgericht: In een loopbaangerichte leeromgeving is het leren praktijkgericht, jongeren krijgen de mogelijkheid om ervaring op te doen met werk en werken.Dialogisch: In een loopbaangerichte leeromgeving worden loopbaangesprekken gevoerd waarin wordt terug gekeken wordt op een ervaring  Vraaggericht: Een loopbaangerichte leeromgeving is vraaggericht vormgegeven. Dat betekent dat de jongere zelf keuzes kan maken en stuurt.



Ervaringen dit schooljaar

 Profieloriëntatie 
 Voorlichtingsactiviteiten (zoals scholen- en 

beroepenmarkt)
 LOB-methode YUBU

maatwerk
 Informatie studies

 Ervaringen in de klas
 Gesprek met ouder/verzorger, mentor, 

vakdocent, beroepsbeoefenaar



Keuzes dit schooljaar
 Vakkenkeuze. Keuze uit:

 Duits
 Frans
 Natuurkunde
 Tekenen*
 Handvaardigheid*

* Keuze uit 1 expressievak

 International businessclass
 Health & Wellness Class
 Extra vak 3d design (geen examenvak)
 Havo doorstroomklas of reguliere klas

 Info volgt op 3 maart 2020



Loopbaanmogelijkheden



Rol van u als ouder/verzorger

 Coachend – toon belangstelling in de keuze 
waar uw kind voor staat. 

Vragen wat uw kind van u verwacht kan veel opleveren. 

 Ondersteunend – ga samen naar open dagen.

 Stimulerend – de keuze is van uw kind.

LOB-gesprek met uw zoon/dochter



Extra hulp loopbaancoach

Procedure:
 1e aanspreekpunt mentor

 Mailen
 Bellen
 ….de deur staat altijd open



Activiteiten
ervaringen

Datum Activiteit 
8 t/m 11 okt. 
2019

Profieloriëntatie (4 profielen)

14 jan. 2020 Informatieavond vakkenkeuze + spel ouder/kind

23 jan. 2020 Scholen- en beroepenmarkt met ouder

31 jan. 2020 Voorlopige vakkenkeuze inleveren

3 mrt. 2020 Informatieavond havo doorstroomklas/IBC/HWC

30 en 31 mrt.
2020

Profieloriëntatie (1 profiel)

15 apr. 2020 Definitieve vakkenkeuze inleveren



Excursies / activiteiten 2019-2020 2M

 Alg. ouderbijdrage 
 Locker
 Globaland
 Company Funfair
 Gemeentemuseum 
 Technopolis
 Taalstad Keulen
 Taalstad Lille  

 € 26,-
 GEEN
 GEEN
 GEEN
 GEEN 
 € 30,-
 € 36,-
 € 36,-

Leerlingen maken een keuze tussen Technopolis, Keulen of Lille (oriëntatie profiel- en vakkenkeuze)



Presentator
Presentatienotities
Vertel kort: Wie jij bent Lyceo biedt onderwijsondersteuning: van basisschoolbegeleiding, huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining tot loopbaanoriëntatie of leren coderen. Je vindt ons door het hele land – op eigen vestigingen en op de vele scholen waarmee we samenwerken. Onze passie is leerlingen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door het geven van inhoudelijke begeleiding en het verbeteren van studievaardigheden. Onze kernwaarden zijn persoonlijke aandacht, vertrouwen en een flinke dosis positiviteit. Licht kort de samenwerking met de school toe  



Kennismaking mentor

Klas Mentor Lokaal 

2ma Mevr. Van Doorn 123

2mb Dhr. Roosen collegezaal

2mc Dhr. Van de Bosch/Dhr Van Kilsdonk 219

2md Dhr Tiggelman/ Mevr. De Jager collegezaal
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