INSPIRATIE VOOR LOB
Aan de slag met LOB (praktisch)
Waarom is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) belangrijk? En hoe geef je dat vorm
op school? Het Ichthus college in Veenendaal en het Ubbo Emmius in Stadskanaal
vertellen hoe zij LOB een plek hebben gegeven op hun school.
https://www.youtube.com/watch?v=azYXfHtt9PM

Nee heb je…(inspiratie)
Een inspirerende documentaire over loopbaanoriëntatie in het vmbo. Centraal staat de
intensieve loopbaanoriëntatie die binnen het vmbo nu verplicht is. De film laat zien hoe
leerlingen tijdens hun opleiding ontdekken waar hun talent ligt en wat de keuze voor een
bepaald beroep in de praktijk inhoudt. http://www.neehebje.nl

Gouden Cirkel (inspiratie)
Ken je de Golden Circle van Simon Sinek? Dit model wordt vaak gebruikt in de
commerciële sector om communicatie en marketing vorm te geven maar het is ook geschikt
om tot productontwikkeling te komen. De basis van het model is dat je altijd begint te
denken vanuit het waarom: ‘Waarom doe je wat je doet’. Laat je inspireren door het filmpje
om jezelf te trainen in het denken vanuit het waarom en om te testen hoe je dit kan
gebruiken in de ontwikkeling van jullie LOB.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSaz8voSrUg

Basisprincipes achter LOB (praktisch)
Om voor jullie eigen school een goede ‘waarom’ te formuleren is het handig je eerst te
oriënteren op het waarom achter LOB in het algemeen. Bekijk in deze video van professor
Marinka Kuijpers wat de basisprincipes achter LOB zijn. Gebruik het vervolgens om zelf
vorm te geven aan LOB op jullie school. https://www.youtube.com/watch?v=AfV8QOR9zEA

Ieder vakgebied is voor iedereen (inspiratie)
Jullie zijn je bewust van het feit dat de technologische sector ook in de toekomst
gedomineerd dreigt te gaan worden door mannen. Weinig meiden kiezen voor techniek
omdat het stereotype ze vertelt dat technologie niets voor vrouwen is. Deze video van
Always laat zien hoe vreemd dit stereotype beeld van vrouwen is en zorgt voor extra
bewustwording rondom dit thema. https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

Het LOB Gesprek in de praktijk. Docent/Mentor (praktisch)
Een praktijkvoorbeeld van Suus (leerling) en Rob van Dongen (docent/mentor Nederlands)
op het Edison College in Den Bosch. Suus rondt binnenkort haar kaderberoepsgerichte
vmbo af en weet bijna zeker dat ze naar het MBO wil gaan maar ze heeft nog geen idee
welke richting. Hoe doe je dat nou , een goed een loopbaangesprek voeren?
https://www.youtube.com/watch?v=gRqX5dPndws

Wat is LOB nou eigenlijk? (praktisch)
Op zoek naar een handige video die leerlingen vertelt wat LOB eigenlijk inhoudt? Deze
animatie laat op overzichtelijke wijze zien wat LOB is en hoe je het inzet om de juiste
keuzes te kunnen maken voor de toekomst.
https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ

Welk profiel kies jij? (praktisch)
10 nieuwe beroepsgerichte profielen. Wat houden ze in? En hoe maak je een goede
keuze? Ga op onderzoek uit en gebruik daarbij dit digitaal lespakket met filmpjes en
lesbrieven. Ook heel informatief voor ouders!
http://lobbox.bekijkjetoekomstnu.nl/leerjaar-1-en-2/nieuwe-book-page/

Masterclasses over veranderontwikkelingen in het onderwijs en
hoe doe je dat eigenlijk? (inspiratie)
We hebben 1 masterclass van Jay Marino en 7 webinars gegeven door praktijkmensen en
innovators als het gaat om verandering en 4 TedX voorbeelden van veranderkracht en wat
jij hier morgen zelf mee zou kunnen doen!
Hoe neem je je collega’s mee? http://resultaten.leerling2020.nl/category/inspiratie/

LOB Filmpje droomberoep (inspiratie)
Een leerling aan het woord over hoe hij kijkt geen droomverhaal maar een droom
levensstijl.
LOB vanuit een ander perspectief.
https://www.youtube.com/watch?v=-HS85jALJFo

Hoe krijg je je collega’s mee? (inspiratie)
The first follower laat op een hele unieke wijze zien hoe je zelf collega’s kan helpen en
ondersteunen bij hetgeen ze in de school aan het veranderen zijn.
Sta op en wees de eerste volger.
https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

Een goed gesprek kun je met iedereen voeren (inspiratie)
Dat je met iedereen binnen vijf vragen verbonden bent laat dit filmpje zien.
Het laat ons zien dat het vooral belangrijk is dat je altijd vanuit een menselijke context met
iemand praat. Pas als je gelijkwaardig bent kan je uitwisselen en kan er iets gebeuren.
https://www.youtube.com/watch?v=HfHV4-N2LxQ

Waarom is het zo moeilijk om beslissingen over onze toekomst
te nemen? (inspiratie)

Korte lezing van Marinka Kuipers voor de Universiteit van Nederland over waarom jongeren
begeleiding nodig hebben om toekomst keuzes te maken. Het gaat niet alleen om het
ontwikkelen van loopbaancompetenties maar ook om het ontwikkelen van je langzame
hersensysteem en een growth mindset.
https://www.youtube.com/watch?v=dSIcMh2MjYo

De architectuur van de loopbaan
Kort filmpje met uitleg over de samenhang tussen loopbaancompetenties van Marinka
Kuijpers.
http://www.youtube.com/watch?v=AfV8QOR9zEA

Humans need not apply
Filmpje over de sterke verandering in de wereld van werk door de ontwikkeling van robots
en automatisering. Wat betekent dit voor de manier waarop we leerlingen opleiden?
htpps://www.youtube.com/watch?v=7PqS557XQU&goback=%2Egde_2982367_member_5909631418954190849

Voorbeeld van integrale aanpak LOB
(SG Were Di Valkenswaard)
https://www.youtube.com/watch?v=8gwWI3HEILY

Filmpjes over aanpak LOB in stadproject Rotterdam
http://vimeo.com/112379617
http://www.lob-vo.nl/actualiteiten/nieuws/filmpje-loopbaanorientatie

