
LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) 

In dit PTA vindt u een overzicht van vakoverstijgende onderdelen die tenminste afgerond dienen 

te worden. 

 
 
 

1. De kandidaat is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Hij doet dat met een 
oriëntatie op een toekomstige opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op het eigen 
handelen en reflectie op ervaringen.  

 
 

De kandidaat heeft de vaardigheid de eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze 
om te gaan met ‘loopbaancompetenties':  

 
1. Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie)  
2. Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie)  
3. Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie)  
4. Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing)  
5. Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?  
(netwerken)  

 

2. De kandidaat maakt zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor zichzelf en voor anderen 
door middel van een ‘loopbaandossier'.  
In een loopbaandossier is opgenomen welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot 
het ontwikkelen van de ‘loopbaancompetenties'. In het loopbaandossier wordt beschreven bij een 
aantal uitgevoerde activiteiten:  

 
a. De beoogde doelen  
b. De resultaten  
c. De evaluatie en conclusie  

 
3. Alle onderdelen moeten met een V (Voldaan) zijn afgesloten. 

  



In onderstaand schema vind je een overzicht van vakoverstijgende onderdelen die tenminste afgerond dienen 

te worden. 

 

 

 
 

 

Leerjaar 3 Inhoud LOB periode 
Beoordeling: wordt 
gegeven door 
mentor 

 
Qompas Stappenplan (per periode beoordeeld) 

De stappen in ‘zelf aan zet’ zijn niet verplicht 
1, 2, 3 Onvolledig/Voldaan 

 Stap 1 t/m 4 1  

 Stap 5 t/m  7 2  

 Stap 8 t/m 9 3  

 
 
 
 
Leerjaar 4 

Inhoud LOB periode 
Beoordeling: wordt 
gegeven door mentor 

 
Qompas (per periode beoordeeld) 

De stappen in ‘zelf aan zet’ zijn niet verplicht 
1, 2 Onvolledig/Voldaan 

Qompas 

Stap 1 t/m 3 1  

Stap 4 t/m 6 2  

Intergrip 

Het Regionaal Loopbaandossier wordt ingevuld in 
Intergrip. Dit is een samenvatting van Qompas. 
(dit document wordt meegestuurd naar 
vervolgopleiding en daar ook gebruikt!) 

  


