
 

 

  

 

PTA LOB BB - KB - GL  

Vak : Beroepspraktijk Schooljaar : 2021 - 2023 

Leerjaar  : 3 en 4 Leerweg : BB KB GL 

 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) wordt niet afgesloten met een centraal examen maar alleen 
met een schoolexamen. Dit schoolexamen bestaat niet uit een aantal toetsen maar uit opdrachten die 
uitgevoerd worden. 

LOB heeft tot doel dat je je oriënteert op de wereld van arbeid en beroep en dat je in staat bent een  
keuze te maken voor je vervolgopleiding. Dat doe je op basis van zogenaamde loopbaancompetenties. 
Deze loopbaancompetenties ontwikkel je via de opdrachten in het programma Intergrip en in 
gesprekken met je mentor. 

LOB is anders dan andere vakken. Het PTA laat zien welke opdrachten je gaat doen en welke 
activiteiten je uit gaat voeren. Dit verzamel jij in je LOB-dossier in Intergrip. In het LOB-dossier laat je 
zien wat je allemaal gedaan hebt en welke ontwikkelingen je hebt doorgemaakt.  
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Leerjaar 3 

Periode 1 

PB • Wat is het nut van LOB? Film bekijken. 
• De 5 loopbaancompetenties. Film 

bekijken. 
• Beroepen in beeld, interessetest maken. 
• Keuzeopdracht maken over AOB Compaz 

Keuzemarkt. 
• Voorbereidingsopdracht maken AOB 

Compaz Keuzemarkt  

Ja 

 

Periode 1 

 Leerjaar 3 

Periode 2 

 • AOB Keuzemarkt bezoeken 
• Reflectieopdracht voorlichtingsavond 

MBO keuzemarkt van AOB Compaz 
maken. 

• Open dagen inplannen en bezoeken 
 

 Periode 2 



 Leerjaar 3 

Periode 3 

PB • Voor de stage een sollicitatiebrief en CV 
maken. 

• Stageopdracht en instructie downloaden 
en opslaan op eigen laptop. 

 Periode 3 

 Leerjaar 3 

Periode 4 

HO • Stageverslag maken en goed laten 
keuren met beoordelingen en getekende 
urenlijst. 

 Periode 4 

 Leerjaar 3 

Periode 5 

 • Reflectieopdracht stage maken en 
stageopdracht uploaden naar LOB 
dossier. 

 Periode 5 

 Leerjaar 4 

Periode 6 

PB • Voor de stage een sollicitatiebrief en CV 
maken. 

• MBO opdracht en tevens profielwerkstuk 
opstarten. 

• Voorbereidingsopdracht maken AOB 
Compaz Keuzemarkt 

• Speeddate MBO. 

 Periode 6 
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Periode 7 

HO 

 

 

 

 

• AOB Keuzemarkt bezoeken 
• Stageopdracht en instructie downloaden 

en opslaan op eigen laptop. 
• Stageverslag maken en als dit 

goedgekeurd is met beoordelingen en 
getekende urenlijst opslaan in LOB-
dossier. 

• Voor 1 april inschrijven MBO 

 Periode 7 
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Periode 8 

 • Opdracht gesprek decaan maken. Dit kan 
als de leerling op gesprek is geweest. 

• Open dagen bezoeken.  
• Reflecteren in LOB dossier van Intergrip 

door de opdracht te maken. 
 

 

 Periode 8 

 


