
Het loopbaandossier, hoe 
werkt het?



In deze workshop

Welkom en voorstellen
Doel van de workshop
Werkwijze

60 min.



Loopbaandossier

Wie heeft er wel eens van het loopbaandossier 
gehoord?
Wie weet waarvoor het loopbaandossier dient?



Loopbaandossier: why?

Om leerlingen ervaringen op te laten doen om zo tot 
een bewuste keuze te komen voor een 
vervolgopleiding.
Geeft een beeld van passies, talenten, keuzes en 
mogelijkheden van de leerling.



Loopbaandossier: how?

Als onderdeel van LOB op het vmbo
Vo-school mag zelf bepalen hoe het er uit ziet en 
welke activiteiten/ervaringen de leerlingen moeten 
doen.
Bij voorkeur in leerjaar 1 t/m 4 in het vmbo.



Loopbaandossier: what?

Voldoen aan de wettelijke eisen:
1. Leerling toont zijn loopbaanvaardigheid aan (bijv. de 5 
loopbaancompetenties)
2. Leerling maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling
inzichtelijk.
3. Leerling geeft aan welke activiteiten hebben 
bijgedragen aan welke LOB competentie.
4.Per activiteit geeft leerling aan: Wat is je doel? Wat heb 
je gedaan? Wat heb je ontdekt? Wat ga je hier mee doen?



Ervaringen

Wie werkt er al met het loopbaandossier?
Wat zijn jullie ervaringen?



Good practice regio Utrecht

Opdracht voor werkgroep vmbo-mbo
Loopbaan cv (=werktitel); een samenvatting van het 
loopbaandossier
Pilot gedraaid, van start schooljaar 2018-2019 voor de 
4e jaars vmbo-leerlingen
Hoe ziet het er uit? 
Hoe gaat het mbo om met dit loopbaancv?



Vragen voor de (regio) groepjes

1. Wat levert het loopbaandossier voor de leerlingen op?
2. Waar worstelen docenten en mentoren mee met het 
loopbaandossier?
3. Welke ervaringen vind jij dat jouw Z&W leerlingen op 
moeten doen voor het loopbaandossier?
4. Wat zijn de ontwikkelingen in jouw regio over de 
afstemming tussen vmbo en mbo over het 
loopbaandossier?
5. Wat werkt?



Terugkoppeling en next step

Welke stap ga je morgen 
nemen?

Wat wordt je volgende 
stap voor de afstemming 
van het loopbaandossier 
in jouw regio?



Vragen ?

Neem contact op met Mireille Aalfs
m.aalfs@rocmn.nl
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