


Programma

Deel A: klas 3E en 3F (achternaam A t/m M) Lokaal 203

• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

• Stage

• Profiel- en vakkenpakketkeuze

Deel B: Klas 3G en 3F (achternaam N t/m Z) Beneden

• MBO-voorlichting Alfa College en Drenthe College



Informatie-avond

Leerjaar 3 VMBO-TL

Loopbaan oriëntatie- en
begeleiding

(LOB)

24 januari 2023



LOB helpt leerlingen voor te bereiden
op keuzes voor hun studie of baan

Loopt als een rode draad door alle                   
leerjaren

Leerlingen werken aan vijf

loopbaancompetenties

Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding (LOB)



Digitaal loopbaandossier

• Persoonlijk digitaal-logboek met ervaringen 

die bijdragen aan studie- en loopbaanontwikkeling:

- hobby

- maatschappelijke stage

- open dag

- meeloop dag

- LOB-opdrachten

- bijbaantje

- etc.



Voorbeeld inhoud digitaal loopbaandossier







LOB-activiteiten in leerjaar 3

✓
Digitaal-loopbaandossier

✓
Digitale opdrachten tijdens dagstarten

✓
Excursies/buitenschoolse activiteiten 

✓
Beroepen Interesse Test (BIT)

✓
Kies MBO-opdrachten

✓
Profielmap-opdrachten



LOB-activiteiten in leerjaar 3

✓
LOB-gesprekken 

✓
LOS-gesprekken

✓
Opendagen bezoeken (gewenst)

✓
Maatschappelijke stage 

✓
Profiel- en vakkenpakket kiezen (inleveren vóór 21 april)

✓
Voorbereidende opdrachten stage

✓
Stage



Stage 

✓
Stageperiode 13 maart  t/m 17 maart.

✓
Leerling zoekt zelf een geschikte stageplaats.

✓
Tijdens dagstart oriënteert leerling zich op een geschikte stageplaats.

✓
Leerling maakt samen met ouder(s)/verzorger(s) de opdracht:

stageplaats zoeken. Inleveren vóór 13 januari.

✓
Stageovereenkomst wordt getekend ingeleverd bij 

de coach vóór 3 februari



Stage

✓
Tijdens de lessen Nederlands sollicitatiebrief schrijven en 

kennismakingsgesprek voorbereiden.

✓Begin februari ontvangt leerling het stageboek met daarin o.a. de stage-

opdrachten en stage-afspraken.

✓
Stage-ervaringen en opdrachten Nederlands worden verwerkt in

het digitaal loopbaandossier

✓
Stage wordt afgesloten met een LOB-gesprek met de coach 

✓
Heeft een leerling hulp nodig bij het vinden van een stageplaats, 

trek op tijd aan de bel bij de coach, die denkt graag mee.



Profiel- en 
vakkenpakket kiezen 

klas 4





Vakkenkeuzes eind klas 2:

• Leerlingen hebben minstens 2 van de onderstaande vakken gekozen:

- NaSk2

- Geschiedenis

- Duits

- Aardrijkskunde

• Leerlingen hebben kunnen kiezen voor het vak:

- Lichamelijke opvoeding (LO2)

• Vakken die een leerling vorig jaar heeft laten vallen, kunnen niet meer gekozen 

worden in leerjaar 4.



Minimaal 7 examenvakken kiezen

• Gemeenschappelijk deel

• Profielvakken

• Vakken vrije deel





Profielen Theoretische Leerweg

• Techniek

• Zorg & Welzijn

• Economie

• Landbouw                    



Examenvakken Theoretische Leerweg

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer

• Duits

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis

• Economie

• Wiskunde

• NaSk 1

• NaSk 2

• Biologie

• LO 2

• Beeldende Vorming*



Vakken gemeenschappelijk deel

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer

• Lichamelijke Opvoeding (LO), Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV), 

levensbeschouwing en het profielwerkstuk (LOB), zijn geen examenvakken 

maar moeten wel afgesloten worden met een voldoende.

• Rekenen: Leerlingen die geen eindexamen in het vak wiskunde afleggen 

maken een schoolexamen rekenen. Het resultaat van dit examen telt niet mee 

voor het bepalen van de uitslag voor het diploma. 



Profielvakken en vakken vrije deel

• Ieder profiel heeft één of twee verplichte profielvakken

• Aanvullen met vakken uit vrije deel

• Kiezen extra vak uit vrije deel aanbevolen:

- bredere basis

- grotere slagingskans

- minder tussenuren

- mogelijkheid om na examen te laten vallen



Profiel Economie

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands

Engels

Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Economie

• Profiel-keuzevak:               Wiskunde of Duits

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Profiel Techniek

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands

Engels

Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Wiskunde en NaSk 1

• Profiel-keuzevak:               geen

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Profiel Zorg & Welzijn

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands

Engels

Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Biologie

• Profiel-keuzevak:               Wiskunde of

Geschiedenis of

Aardrijkskunde

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Profiel Landbouw

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands

Engels

Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Wiskunde 

• Profiel-keuzevak:               Biologie of NaSk 1

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Opleidingsgebonden toelatingseisen

• Technische Mbo-opleidingen: 

verplicht/gewenst NaSk1 of wiskunde



Overstap 4TL naar HAVO 4

• Mogelijk voor gemotiveerde TL-leerling met een positief 
advies van het docententeam

• Leerling moet een extra vak in het vakkenpakket hebben

• Leerlingen moet extra stof doen voor wiskunde

• Leerling verdiept zich in de profielen van de 
bovenbouw HAVO (NT, NG, EM, CM)

• Advies
• Natuur en Techniek:              Wiskunde, NaSk1, NaSk2
• Natuur en Gezondheid:         Wiskunde, Nask2, Biologie
• Economie en Maatschappij: Wiskunde, Economie, Geschiedenis
• Cultuur en Maatschappij:     Geschiedenis, Frans óf Duits



Tips

✓
Begin op tijd met oriënteren op een vervolgopleiding

✓
Ga naar meerdere open dagen (zie opendagenkalender)

✓
Kijk eens op de websites van diverse MBO-scholen
- Naast veel informatie ook diverse studiekeuze-testen

✓
Interessante websites zijn ook:

- www.mbostad.nl
- www.kiesmbo.nl
- www.beroepeninbeeld.nl

Komen jullie er niet uit? Vraag een gesprek aan bij de coach of de 
decaan, wij helpen je graag!

http://www.mbostad.nl/
http://www.kiesmbo.nl/
http://www.beroepeninbeeld.nl/


Afsluiting


	Dia 1
	Dia 2: Programma
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5: Digitaal loopbaandossier
	Dia 6:   Voorbeeld inhoud digitaal loopbaandossier
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9: LOB-activiteiten in leerjaar 3 
	Dia 10: LOB-activiteiten in leerjaar 3 
	Dia 11: Stage 
	Dia 12: Stage 
	Dia 13: Profiel- en vakkenpakket kiezen klas 4
	Dia 14
	Dia 15: Vakkenkeuzes eind klas 2:
	Dia 16: Minimaal 7 examenvakken kiezen
	Dia 17
	Dia 18: Profielen Theoretische Leerweg
	Dia 19: Examenvakken Theoretische Leerweg
	Dia 20: Vakken gemeenschappelijk deel
	Dia 21: Profielvakken en vakken vrije deel
	Dia 22: Profiel Economie
	Dia 23: Profiel Techniek
	Dia 24: Profiel Zorg & Welzijn
	Dia 25: Profiel Landbouw
	Dia 26: Opleidingsgebonden toelatingseisen
	Dia 27: Overstap 4TL naar HAVO 4
	Dia 28: Tips
	Dia 29: Afsluiting

