Hoe beslis jij mee over LOB?
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Praat jij al mee over LOB?

Is de studentenraad betrokken bij het beleid en de praktijk van LOB op jouw school? Zorg dat je als studentenraad kan meepraten met het schoolbestuur! Check hieronder waar je het precies over kan hebben.
*Zit je niet in de studentenraad maar wil je wel meepraten over LOB? Neem eens contact op met de studentenraad en vertel ze
hoe jij denkt over LOB op jouw school.

Heeft de school een duidelijk idee bij LOB?

Kijk eens in het Onderwijs en Examenreglement (OER) wat er over LOB staat. Is het duidelijk wat de school met LOB bedoelt?
Staat er in hoe begeleiding plaatsvindt en wat van studenten wordt verwacht bij LOB? Dit moet duidelijk staan vermeld, als dit
niet zo is kun je het schoolbestuur hierop aanspreken.

Zijn er goede loopbaangesprekken?

Zijn er op jullie school individuele gesprekken tussen coach en student over de toekomst? Zo ja, hoe vaak en waar gaan die
gesprekken over? Het is van belang dat elk studiejaar regelmatig de tijd wordt genomen voor individuele gesprekken met een
coach, waar afhankelijk van de situatie van de student studiekeuze, beroepskeuze en praktische informatie wordt besproken. Een
loopbaangesprek is dus meer dan een simpel voortgangsgesprek over je cijfers.

Doen studenten ook ervaringen op?

Worden er wel eens bedrijfsbezoeken, meeloopstages, sollicitatietrainingen of meeloopdagen georganiseerd? Hoe vaak worden
deze georganiseerd? Door zelf te ervaren hoe een werkplek of studieplek eruitziet en wat er precies wordt gedaan, krijgen studenten een veel beter beeld bij een beroep of opleiding. Het is ook belangrijk dat deze ervaringen ook worden nabesproken.

Vind jij dat er op jouw mbo-school goede
Loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB) wordt gegeven? Staat dit onderwerp op de agenda van je studentenraad?
Want door je in te zetten voor LOB, dragen
jij en je studentenraad bij aan de toekomst
van alle mbo-studenten! Door goede LOB
ontdekken studenten waar hun kennis en
interesse ligt. Hierdoor komen ze bij de
juiste baan of vervolgopleiding terecht.
Vind jij dit onderwerp ook belangrijk?
Check dan hoe het staat met LOB op jouw
school en hoe jij hieraan bij kunt dragen!

Is er een netwerk van alumni (ervaringsdeskundigen)?

Is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met oud-studenten of professionals die nu werken? Maakt de school gebruik van een
netwerk aan mensen uit de praktijk van jouw opleiding? Door met ervaringsdeskundigen te kunnen praten kun je als student een
beter beeld vormen bij een toekomstig beroep of opleiding. Bovendien krijgt de school zo feedback van voormalige studenten.

Het zou natuurlijk mooi zijn als het met alle
punten al goed gaat, en je dus overal al ‘ja!’ op
kunt antwoorden. Welke punten vinden jullie belangrijk of kunnen nog beter? Houd deze vragen
in gedachten als je het over LOB hebt met het
schoolbestuur. Hulp of verdere tips nodig? Neem
contact op met JOB!

Zijn er goede LOB-docenten?

Weet jouw LOB-docent waar hij of zij het over heeft? Kunnen docenten de studenten goed coachen en begeleiden? Of horen
jullie vaak dat deze lessen of gesprekken niet goed worden gegeven? Professionele docenten zijn ook belangrijk voor goede LOBlessen, dus bespreek het met het schoolbestuur als jullie horen dat er vaak geen goede coaching of begeleiding wordt gegeven
door de docenten.

Worden LOB-ontwikkelingen bijgehouden tijdens je studie?

Door vanaf het begin tot het einde van je studie bezig te zijn met de toekomst en dit met een begeleider te bespreken, komen
studenten er op tijd achter wat ze wel of niet willen doen in de toekomst. Worden verschillende LOB-activiteiten door de jaren
heen in je studie bijgehouden? Kun je laten zien wat je hebt gedaan aan het ontdekken van je talenten, passies en wat je na je
studie zou willen doen?

Is er een centraal punt waar je informatie over de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen kunt vinden?
Naast de begeleiding van een coach of docent, is er ook een andere plek waar je op je school met LOB-vragen terecht kunt? Is
er bijvoorbeeld een opleidingsdecaan of studieloopbaancentrum op een centraal punt waar je terecht kunt voor informatie over
vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt? Hierdoor komen studenten gemakkelijker bij de juiste informatie terecht.

Wat is LOB?
Loopbaanoriëntatie en begeleiding zorgt ervoor dat studenten leren wat hun interesses
en talenten zijn, zodat ze een goede keuze
kunnen maken voor een beroep of vervolgopleiding. LOB gaat dus over de juiste begeleiding en informatie krijgen over een
vervolgsopleiding of beroep. Bijvoorbeeld:
coachinggesprekken over wat je zou willen
doen in de toekomst en wat je talenten en
interesses zijn, (meeloop)stages, een sollicitatietraining of praten met mensen die jouw
opleiding vroeger hebben gedaan.

Is LOB een vast onderdeel in het jaarplan van school?
JOB heeft samen met de MBO Raad een ‘ambitie-agenda LOB’
opgesteld: wat onze ambitie is voor LOB in het mbo. Maar wat
kan de studentenraad daar nou precies mee? Tien belangrijke punten uit de LOB-ambitieagenda zijn omgezet in deze
checklist. Alle aandachtspunten in de ambitieagenda zelf lezen? Kijk dan op www.jobmbo.nl en zoek op ambitieagenda.

Elk jaar beschrijft de school hoe het eraan toe gaat op school en wat er beter kan. Dit wordt een kwaliteitscyclus genoemd. Zijn
de LOB-activiteiten ook meegenomen in dit plan? De studentenraad moet worden betrokken bij de verbeteringsplannen, kijk dus
wat er over LOB staat en of je het hier mee eens bent.

Weet jij wat de medestudenten op school vinden van LOB?

Voor de studentenraad is het niet alleen belangrijk om met het schoolbestuur te praten over LOB, maar ook met de studenten
zelf. Hoor je vaak klachten over LOB? Ga eens langs bij verschillende opleidingen, zet een enquête uit of laat studenten hun LOBervaringen insturen naar de studentenraad.

Je kunt ons bereiken
via info@jobmbo.nl
of via 030-7900 915 (ma-do).

