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Scholing Basistraining Loopbaangesprekken vo 
Ook aan te bieden in een versie voor 

mbo en hbo 

Masterclass  
Opfrisdag 

Loopbaangesprekken 

LOB en  
ouderbetrokkenheid* 

Hoe krijg ik mijn collega’s / 
school in beweging voor LOB? 

Training “Regie op LOB” 

Tweedaagse 
vervolgtraining tot 

schoolcoach 
Doelgroep Docenten en mentoren Docenten, mentoren en 

decanen 
Mentoren, docenten en 
decanen 

VO decanen, LOB-coördinatoren 
en teamleiders/afdelingsleiders 

Mentoren, docenten en 
decanen 

Voorwaarden Geen voorwaarden Basistraining gevolgd Minimaal een jaar ervaring 
hebben met verschillende 
aspecten van LOB 

Minimaal een jaar ervaring 
hebben met verschillende 
aspecten van LOB 

Basistraining 
loopbaangesprekken 
gevolgd 

Doel/resultaat Je kunt leerlingen sneller aanzetten tot  
actie; Je bent vaardiger in het stellen 
van gerichte vragen en reflecteren; Je 
hebt meer inzicht in de praktische 
toepassing van loopbaancompetenties 

Je hebt de theorie van 
loopbaanleren herhaald 
en toegepast. Je bent in 
staat je 
begeleidingsgesprekken 
meer loopbaangericht te 
voeren. Je hebt praktische 
handvatten meegekregen 
om loopbaanbegeleiding 
toe te passen in de klas 

Je hebt inzicht in de vragen 
die bij ouders leven als het 
gaat om LOB en 
studiekeuze. Je hebt 
inspiratie opgedaan 
waarmee je ouders kunt 
enthousiasmeren voor en 
betrekken bij LOB. 

Resultaten van de training: Je 
vergroot je zelfinzicht en vergroot 
je vermogen om veranderingen 
tot stand te helpen brengen; Je 
krijgt inzicht welke factoren een 
rol spelen bij veranderprocessen; 
Je verhoogt je vaardigheden in 
interpersoonlijke communicatie; 
Je leert werken met 
overtuigingskracht en je leert 
beter omgaan met weerstand. 

Doel: collega’s en de school 
willen ondersteunen bij 
verdere ontwikkeling van 
LOB en de 
loopbaangesprekken. 
 

Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Achtergronden van loopbaanleren, 
praktisch toepassen van 
loopbaancompetentie in gesprekken, 
reflecteren en activeren 

 

Opfrissen, herhalen en 
verder ontwikkelen. Hoe 
voer ik ook alweer een 
effectief 
loopbaangesprek? Op 
welke manier kan ik LOB 
in mijn lessen gebruiken? 
Wat kan ik doen om een 
loopbaangerichte 
leeromgeving tot stand te 
brengen? 
 

Ochtenddeel: presentatie 
over de kenmerken van 
communicatie met ouders 
en bespreking achter-
gronden van ouder-
participatie. Er wordt 
gebruik gemaakt van 
rollenspel.  
Middagdeel: theoretische 
achtergronden en 
kennismaking met “good 
practices”.  
Opbrengst: inzicht in 
vragen van ouders rondom 
LOB en studiekeuze en 
inspiratie om ouders te 
enthousiasmeren en te 
betrekken bij LOB. 

Hoe zorg je ervoor dat hetgeen je 
hebt ontwikkeld, verspreid wordt 
in de school en dat het ook 
geborgd is? In deze training krijg 
je handvatten en tips waarmee je 
collega’s en leidinggevenden 
achter jouw visie op LOB kunt 
scharen. In twee dagen worden 
de instrumenten aangereikt om te 
werken aan een doorlopende 
leerlijn, je netwerk, 
ouderbetrokkenheid en zelf de 
regie te nemen. Elke deelnemer 
sluit de training af met een 
praktische plan van aanpak met 
uitvoerbare stappen hoe je in de 
school verder gaat werken. 

Praktisch toepassen van 
loopbaancompetenties in 
gesprekken; Reflecteren en 
activeren; Werken vanuit je 
eigen missie en de missie 
van je organisatie; 
Bevorderen van 
deskundigheid van anderen 
door coaching o.b.v. 
filmopnames van 
loopbaangesprekken. 
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Scholing Basistraining Loopbaangesprekken vo 
Ook aan te bieden in een versie voor 

mbo en hbo 

Masterclass  
Opfrisdag 

Loopbaangesprekken 

LOB en  
ouderbetrokkenheid* 

Hoe krijg ik mijn collega’s / 
school in beweging voor LOB? 

Training “Regie op LOB” 

Tweedaagse 
vervolgtraining tot 

schoolcoach 
Max. deelnemers 30 -35 14 20 20 14 
Duur 2 dagen, niet aaneengesloten. Van 

9.30 uur tot 16.00 uur 
Voorbereiding via E-learning: 14 SBU 

1 dag. Voorbereiding: 
max. 1 uur 

1 dag. Van 10.00 uur tot 
16.00 uur 

 

2 dagen. Van 10.00 uur tot 16.30 
uur 

2 dagen van 9:30 - 16:30. 
Voorbereiding e-learning: 
4x1 uur.  

Doorlooptijd     2-3 weken 
Prijs per 
deelnemer bij 
max. bezetting 

€ 290 incl. lunch € 235 Incl.lunch 
 

€ 295 Incl. lunch  € 695 Incl. lunch € 625 Incl. Lunch 

Groepsprijs      
Plaats School in Zeeland School in Zeeland School in Zeeland School in Zeeland School in Zeeland 
Organisatie ZeeProf open inschrijving 

 
ZeeProf open inschrijving 
 

ZeeProf open inschrijving 
 

ZeeProf open inschrijving 
 

ZeeProf open inschrijving 

Uitvoering Loopbaangroep Loopbaangroep NVS/NVL Academie.  
Trainers: Hermien 
Miltenburg en Rolf Nijman 

NVS/NVL-academie. Trainers  
Els van Osch en Anna de Rijk 
 

Loopbaangroep 

Bijzonderheden Deze training kan voor deze prijs 
aangeboden worden als de trainer 
wordt bijgestaan door drie opgeleide 
schoolcoaches.  Anders andere prijs.  
 Ook aan te bieden met een 
groepsgrootte van 10 of 20 personen. 
Prijs op aanvraag. 

Ook mogelijk in een 
uitvoering met meer 
deelnemers. Voorwaarde: 
co-trainer. Prijs op 
aanvraag. 

    

Prijs per deelnemer: inclusief catering en organisatiekosten ZeeProf. Reiskosten en materiaal inclusief.  

 
Gebruikerstraining Zeeuws Loopbaandossier LOB Zeeland, 2 uur  
Voor alle nieuwe gebruikers (docenten en mentoren) om zowel de opdrachten als de activiteitenmodule  te onderzoeken en uit te proberen. 
Duur van de training: 2 uur 
Prijs: € 350 per groep aan te vragen bij Ondersteuner vmbo-mbo .  
Voor alleen de activiteitenmodule worden in september twee gratis trainingen georganiseerd.   

* Er is ook een workshop Ouderbetrokkenheid uit te voeren door de Loopbaangroep. De kosten daarvan bedragen € 175 per deelnemer met een max. aantal deelnemers 
van 14.  De Loopbaangroep ontwikkelt op dit moment ook een workshop voor mentoren en ouders tijdens een of meerdere ouderavonden.  


