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Periode 3   Voorbereiding overgang naar eindexamenjaar 
 

De beoordeling op de loopbaancompetenties gaat in periode 3 over:  
 

1) de voortgang van voltooide LOB-opdrachten 

2) jouw ontwikkeling in deze competentie 

Toetscode en 
Toetstitel 

Eindtermen 
en 
Onderdeel 
van 
 

Leerstof en/of omschrijving Bewijsstukken Beoordeling  Weging Herkansing 

3-01-w0 
 

c.1.1 
 
Stof van SE 

Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best 

en hoe weet ik dat? Ontdek je talent 

 

Wie ben ik? Presentatiefolder over jezelf. 
 

 

Kies een item. 
 

 
Opdracht: wie ben ik? 

O-V-G wel/niet 
voldaan of naar 
behoren 
afgerond 

ja 

3-03-w0 
Voortgang LOB 
 

C 1.2 
 
 
Stof van SE  

Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor 

en waarom dan? Ontdek je passie.  
Nadenken over wensen en 

waarden/bewustwording  
Wat heb je nodig om prettig te kunnen 

werken 

 
 

 

 
 

 
 

 

O-V-G wel/niet 
voldaan of naar 
behoren 
afgerond 

ja 

VMBO-groen            PTA LOB  Leerweg  BB/KB/GT     Leerjaar 3 en 4  -   cohort  2021 - 2023 

Je ontwikkelt door loopbaanoriëntatie en -begeleiding de vaardigheid om je eigen loopbaan vorm te geven door op systematische wijze om te gaan met 
‘loopbaancompetenties’. 
 
Om zichtbaar te maken hoe je vaardiger wordt in de loopbaancompetenties maak je voor LOB een loopbaandossier.  
Het loopbaandossier is de verzameling van bewijsstukken beschreven in periode 3 en 4 van dit PTA.  
Inleveren van bewijsstukken doe je in het digitaal LOB-portfolio in de elo.  



 
Bezoek iemand die jouw ideale baan 

heeft.   

 
Loopbaangesprek(ken)  
 
Profielkeuze GL/basis kader 
 

 

Een beroepenposter over jouw 

ideale baan 
 

Loopbaangesprek mbt de 
competentie   

 
Keuzeformulier 

3-04-w0 
Voortgang LOB 
 

C 1.3 
 
Stof van SE  

Werkexploratie: Waar ben ik het meest 

op mijn plek en waarom daar? Ontdek je 

werkplek onderzoeken van de eisen en 
waarden en de mogelijkheden om te 

veranderen in werk. 
 
Een stageperiode gekoppeld aan het 
keuzepakket  

 
Een stageperiode buiten het keuzepakket 

(lob stage) 

 
 

Kies een item. 
 
Kies een item. 
 
 

 

Twee stageopdrachten  
passend bij het keuzepakket  
 
Presentatie van de stage 
 
Eindgesprek stage mbt de 

loopbaancompetentie 

O-V-G wel/niet 
voldaan of naar 
behoren 
afgerond 

ja 

 

Periode 4  Deelschoolexamen 2 

Toetscode en  
Toetstitel 

Eindtermen 
 

Leerstof en/of omschrijving Bewijsstukken Beoordeling Weging Herkansing 

4-01-w0 
 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

C 1.3 
 
Stof van SE  

Werkexploratie: Waar ben ik het meest 

op mijn plek en waarom daar? Ontdek je 

werkplek onderzoeken van de eisen en 

waarden en de mogelijkheden om te 
veranderen in werk. 
 
Een stageperiode gekoppeld aan het 
keuzepakket  

 

Kies een item. 
 
 
 

 

 
Twee stageopdrachten  
passend bij het keuzepakket  
 
Presentatie van de stage 

O-V-G wel/niet voldaan 
of naar behoren 
afgerond 

ja 



Een stageperiode buiten het keuzepakket 

(lob stage) 

 

 
Eindgesprek stage mbt de 

loopbaancompetentie 
 

4-04-w0 
 
Klik hier als u tekst 
wilt invoeren. 

C 1.4  
 
Stof van SE  

Loopbaansturing: Hoe bereik ik mijn doel 

en waarom zo? Zelf aan zet, werken 

gericht op loopbaanontwikkeling. 

 
Minimaal 1 van de onderstaande 

evenementen moeten bezocht worden. 
Het bezoek moet terugkomen in je 

reflectiegesprek. 
 

• Meeloopdag op een MBO 

opleiding in de lijn met de 

beroepskeuze die  
gemaakt gaat worden  

• Open Dagen (leerjaar 3 en 4) 

• Beroepenmarkt Piter Jelles 

(leerjaar 3 en 4) 

• Voorlichtingsavond MBO op 

vmbo (leerjaar 3 en 4) 

sollicitatietraining 
 

 

 

 
 

Verslag: foto’s/film meeloopdag op 
het MBO 
 
(klassen)gesprek mbt de 
loopbaancompetentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificaat 

O-V-G wel/niet voldaan 
of naar behoren 
afgerond 

ja 

4-05-w0 C 1.5  
 
Stof van SE  

Netwerken: Wie kan mij helpen mijn doel 

te bereiken en waarom die mensen? 

 
Breng je netwerk in beeld  

 

Overzicht van je netwerk 
 
 
Kies een item. 
 
 

O-V-G wel/niet voldaan 
of naar behoren 
afgerond 

ja 

4-06-w0 
 
Loopbaandossier-
presentatie 

C 2 De kandidaat maakt zijn eigen 

loopbaanontwikkeling inzichtelijk voor 

zichzelf en voor anderen doormiddel van 
een ‘loopbaanportfolio’ 

 
Alle LOB onderdelen   

Eindpresentatie LOBportfolio  O-V-G wel/niet voldaan 
of naar behoren 
afgerond 

ja 
 



 

 

 


