
 
 LOB@School 

 

Overzicht onderwerpen in de training loopbaanreflectiegesprekken 
 

Dagdeel 1: 
 Kennismaking met energizer en leerwensen deelnemers, doornemen opbouw 

cursusmap en programma deel 1. 
 Hoe kijken jullie naar LOB/SLB? Hoe is de visie in de school besproken en tot welke 

inzichten heeft dat geleid? Hoe past loopbaanontwikkeling in het kwalificatiedossier? 
(Praktische uitwisseling in tweetallen en groepsdiscussie). 

 Het concept ‘loopbaanleren’ en de 5 loopbaancompetenties van Kuijpers 
(presentatie, oefening met de loopbaancompetenties in tweetallen en nabespreking 
plenair). 

 Wat maakt een mentorgesprek tot een loopbaangesprek? Welke 
gespreksvoorwaarden en valkuilen kennen we? In subgroepen mindmap maken en 
kort bespreken. (Inventarisatie eigen valkuilen en bepalen focus op beeldopname). 

 Beeldopname van een loopbaangesprek beoordelen met focus op eigen leerwensen. 
 Korte, praktische oefening in stellen van open en gesloten vragen. 
 Opdracht in drietallen met de 5 loopbaancompetenties. Drie gespreksronden met 

toepassing leerpunten en geven van collegiale feed back. 
 

 
Dagdeel 2: 

 Terugblik vorige dagdeel en wensenflap terughalen. Programma deel 2.  
 Oefening ‘trots op’ in drietallen en theorie ‘STARRT-methode’ ter voorkoming van 

sociaal wenselijke antwoorden door leerlingen. Het mentorgesprek wordt nog meer 
een loopbaanreflectiegesprek. 

 Kritisch denken (‘21e-eeuwse vaardigheid’) en loopbaanbegeleiding. 
 Verdiepingsoefening gedragsgericht vragen stellen; ‘het zweet moet op de goede rug 

staan’. 
 Afsluiting, wensen en opdracht voor de volgende bijeenkomst. 

 
 
Dagdeel 3: 

 Bespreking tussenopdracht en programma deel 3. 
 Oefening ‘plan’. (Praktische opdracht individueel en in tweetallen ‘gedragsgericht’ 

uitvragen). 
 Leren van eigen beeldopnames. We kijken ernaar en geven elkaar ontwikkelgerichte 

feed back. Benoemen van nieuwe voornemens individueel. 
 Praktische oefening met de ‘schaalvraag’. 
 Uitleg loopbaansturingsmodel van Kuijpers: het totaal van interventies bij 

loopbaanzelfsturing, het puberbrein daarbij en de rol van ouders. 
 Het keuzeproces en de keuzestijlen nader bekeken. 
 Motiverende waardenoefening en toepassing in de klas en in de ‘schoolvakken’. 



 
 LOB@School 

 Top drie eigen leerpunten tot dusverre (individueel en bespreken in tweetallen en/of 
plenair. 

 Slotoefening: toepassen in drietallen en geven/ontvangen feed back. 
 Eigen acties/voornemens de komende tijd; hoe kan ik het geleerde borgen?  
 Evaluatie en uitreiking certificaten. 

 
Deelnemers ontvangen een cursusmap met hand outs, oefeningen en naslagwerken. 
Cursusmaterialen zijn digitaal beschikbaar. 
 
 
De training is gevalideerd voor 15 punten bij 


