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Decaan Nieuws 
Schooljaar 2022-2023 

 

LOB → Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 2022-2023 
Belangrijke informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen van klas 3 

 

Beste leerling, 

Loopbaan oriëntatie en –begeleiding (LOB) is een actief, ervaringsgericht proces waarbij de dialoog niet mag 

ontbreken. Jij leert zelfstandig op zoek te gaan naar een opleiding en beroep. LOB leert jou dat je doelen stelt, 

keuzes maakt, reflecteert en beslissingen neemt voor nu en in de toekomst op sociaal gebied, op het gebied van 

arbeid en beroep en op deelname aan de maatschappij. 

Jij staat centraal in dit proces: jij leert je bewust te worden van je eigen verantwoordelijkheid voor de keuzes die jij 
maakt. Het kiezen nu en in de toekomst kun je leren en heeft prioriteit.  

Je leert vaardigheden als samenwerken, informatie zoeken, selecteren en reflecteren op je eigen gedrag en 

resultaten. Dit zijn vaardigheden die bij zullen dragen aan het maken van je profielkeuze en later de keuze voor 

een vervolgopleiding. Als je een duidelijk beeld hebt van jezelf en weet welke mogelijkheden er voor jou zijn nu 

en in de toekomst, ben je gemotiveerder en leer je jezelf beter kennen. Dat helpt bij het kiezen van de juiste 

opleiding en het behalen van betere resultaten.  

In de derde klas richt LOB zich vooral op de profielkeuze. Je kiest in dit leerjaar voor een van de vier profielen. 

Daarnaast maak je een keuze uit een aantal profielkeuzevakken en kies je een keuze-examenvak. Deze keuze is 

erg belangrijk, want het bepaalt al voor een deel welke vervolgopleidingen je na de havo/vwo kunt gaan doen. 

Je leert deze keuze zelf te maken. Je komt erachter wat je sterke en zwakke punten zijn, waar je interesse ligt en 

wat je ambities zijn op grond van je kennis over de wereld van studie en beroep. Dit leren kiezen gaat niet vanzelf. 

Je hebt hierbij begeleiding van thuis en school nodig, daarom wordt er tijdens de mentorlessen aandacht besteed 

aan LOB en je profielkeuze. 

 

 



 

Quintus Nieuwspagina 2 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Droomloopbaan – digitaal portfolio 

Zoals u weet gebruiken wij voor LOB de digitale omgeving van Droomloopbaan. Droomloopbaan is het netwerk 

voor alle betrokkenen bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van onze leerlingen. Dat zijn uiteraard de leerling 

zelf, de mentor en de decaan, maar daarnaast natuurlijk ook alle docenten, de ouders/verzorgers, de oud-

leerlingen en een grote verscheidenheid aan (lokale) bedrijven en instellingen. Droomloopbaan is breder dan de 

cijferlijst, alles wat de leerling doet tijdens en na school kan een plek krijgen. 

Via diverse opdrachten helpen we de leerlingen om hun eigen talenten en interesses ‘in beeld’ te krijgen. Tijdens 

de mentorlessen wordt gedurende het schooljaar tijd en begeleiding geboden om aan de opdrachten te werken.  

 

Wat is de rol van de ouders/verzorgers in Droomloopbaan? 

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol binnen Droomloopbaan.  Als ouder/verzorger kunt u zelf een profiel 

bijhouden met de banen die u heeft gehad en studies die u heeft gevolgd. Het invullen van uw profiel is geheel 

vrijblijvend. 

Ook is het mogelijk om binnen Droomloopbaan de voortgang van uw kind/kinderen te volgen en hun digitale 

portfolio te bekijken. Hierin zullen o.a. de opdrachten staan die gemaakt zijn binnen LOB of het mentoraat.  

 

Hoe kan ik als ouder/verzorger een account aanmaken en inloggen? 

Wanneer uw zoon/dochter zich registreert bij Droomloopbaan en het mailadres van ouders/verzorgers invult, 

krijgt u als ouder/verzorger een email met daarin de vraag om een account aan te maken. U kunt vervolgens zelf 

een wachtwoord kiezen. Via de volgende link kunt u het instructiefilmpje raadplegen hoe u een account kunt 

aanmaken. www.droomloopbaan.nl/instructievideos/  

Heeft u meerdere kinderen die met Droomloopbaan werken? Dan hoeft u maar één account aan te maken om de 

voortgang te zien van uw kinderen. 

 

 

 

 

 

http://www.droomloopbaan.nl/instructievideos/
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Activiteiten in het kader van LOB (wijzigingen onder voorbehoud) 

 

September – april  Voorbereiden Profielkeuze (schooljaar 2022-2023) 

Oktober-februari Voorbereiden LOB stages, (6 december 2022 en 14 februari 2023 nadere 
informatie volgt) 

Januari (week 2/3) Voorlopige profielkeuze 

16 en 17 januari Profielkeuzevoorlichtingsavond ouders havo 3 en ath/gym 3  

Februari (week 6) Activiteitenweek met betrekking tot profielkeuze* 

13 april Definitieve profielkeuze 

Maart-juli   Afronden LOB opdrachten in Droomloopbaan 

 

*Zoals al genoemd zijn ouders zeer belangrijk in het keuzeproces en daarom willen wij graag op u als 

ouder(s)/verzorger(s) een beroep doen. Voor donderdagavond 9 februari a.s. vragen wij ouders/verzorgers die 

bereid zijn om via speeddaten over hun loopbaan te komen vertellen aan leerlingen van de 3e klassen.   

 

 

 

 

 Contact decanaat locatie Quintus 

Mr. Groen van Prinstererlaan 98, 9402 KG  ASSEN, (0592) 33 31 30 

 

Mw. M. Trijssenaar  try@dr.nassaucollege.nl (havo) 

Mw. F.R. Korhorn  kor@dr.nassaucollege.nl (vwo) 

 

quintus@dr.nassaucollege.nl    @QuintusAssen 

 

www.quintus.nassaucollege.nl 
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