
LOB
IN HAVO 3 & VWO 3



Profielkeuze

- Welke profielen zijn er

- Keuzeproces

- Tijdspad

- Opleidingen



Profielen

Gemeenschappelijk 
- voor iedereen verplicht

Profiel vakken
- afhankelijk van profiel

Vrije ruimte
- keuze examenvak



Opleidingen

Havo
→ MBO
→ Associate Degree
→ HBO
→ Atheneum 

Atheneum
→ HBO
→ WO

→ Hogeschool/universiteit in België



Kiezen

vergelijken en besluiten 
 kiezen

Capaciteiten, kwaliteiten 
& interesses

Beroepen & opleidingen 
(toelatingseisen)



Zelfkennis

- Lesplan in Simulise

- Toneelvoorstelling ‘Later begint nu’

- Profielkeuze test
- digitaal
- nabespreking met mentor



Vanaf leerjaar 3 werken leerlingen aan LOB in Simulise.
In dit systeem kunnen zij:

- Opdrachten maken 
- Verslagen van open dag/meeloop dag bezoek en activiteiten opslaan
- Informatie over vervolgopleidingen, open dagen, toelatings-

eisen raadplegen.

Dit Portfolio loopt door in de bovenbouw en vormt in havo 5 en vwo 6 het 
einddocument voor LOB. Vervolgopleidingen kunnen hiernaar vragen bij de 
studiekeuzecheck en de (decentrale) selectie.

In deze Video leggen we je uit hoe je het portfolio van Simulise gebruikt als 
leerling. Simulise is een digitaal portfolio dat een leerling of student in 
staat stelt om zijn leren ontwikkeling zichtbaar te maken. Het portfolio kan 
ook na school nog worden gebruikt.

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1bYyIhwfg


Keuze begeleidingslessen

- Verkennen van jezelf 
- Oriëntatie op profielen en vakken
- Oriëntatie op opleidingen
- Toelatingseisen vervolgopleidingen
- Oriëntatie op beroepen



Tijdspad

Week 17-21 oktober:
- Introductie les LOB & Profielkeuze boekje 
- Informatielessen vakken bovenbouw

LOB dag 2 november:
- Toneelstuk profielen ‘Later begint nu’
- Profielkeuze test 
- Profielkeuzeboekje

- Opdrachten via lesplan in Simulise (hele jaar)

- Profiel informatieavond (19 jan)
- Uitleg profielen en vakken
- Vakinhoudelijke informatie van docent per vak

- Voorlopige profielkeuze (9 febr)
- Adviezen docenten (begin april)
- Definitieve profielkeuze (7 apr)

- Gesprek met decaan: febr – april (op aanvraag)



Definitieve profielkeuze

Een keuze maken op basis van inhoud en interesse.

Bewustwording: het gaat om eigen toekomst.



Vragen?

- Mentor 1e aanspreekpunt

- Profiel informatieavond 19 januari ‘23

Decaan: Mw. S. Samúelsdóttir
Tel: 0162 – 513469
E: ssamuelsdottir@dongemondcollege.nl
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