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Decaan Nieuws 
September 2022 

 

LOB → loopbaanoriëntatie begeleiding  
Belangrijke informatie voor ouders van gymnasium 4 en atheneum 4 leerlingen 2022-2023 

 

Begeleiding bij de keuze op het Dr. Nassau College 

Uw zoon of dochter zal in de loop van schooljaar 2024-2025  moeten gaan beslissen wat hij of zij wil gaan doen 

na de examens. Soms is deze keuze snel gemaakt, maar vaak heeft dit heel wat voeten in de aarde. Het valt 

ook niet mee om in de steeds veranderende arbeids- en studiemarkt iets te vinden wat goed bij je past. Ouders 

zijn erg belangrijk in deze zoektocht. Uit onderzoek blijkt zelfs dat u de meeste invloed heeft. Ook de school 

heeft hierin een belangrijke taak, maar de belangrijkste persoon in deze zoektocht is uiteraard de leerling zelf.  

 

Onze school helpt leerlingen bij dit proces door kennis, tijd, middelen, informatie en begeleiding te geven. 

Leerlingen leren vaardigheden als samenwerken, informatie zoeken, selecteren en gebruiken en te reflecteren 

op eigen gedrag en resultaten. Dit zijn vaardigheden die bij zullen dragen aan een goede oriëntatie en 

studiesucces in het hoger en middelbaar onderwijs.  

 

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

ontbreken. Het leert de leerlingen zelf op zoek te gaan naar een opleiding en beroep. LOB leert de leerling dat 

hij 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. 

LOB helpt de leerling tijdens zijn schoolloopbaan een duidelijk en realistische relatie te leggen tussen zijn eigen 

waarden, interesses, ambities, mogelijkheden en beperkingen. De leerling koppelt dit direct aan het onderwijs 

dat hij volgt en de wereld van arbeid en beroep. Als school nemen we daarin onze verantwoordelijkheid door 

deze interne en externe oriëntatie op een aantal tijdstippen verplicht te stellen en de leerling daarin zo goed 

mogelijk te begeleiden. 

 

Wij verwachten van alle leerlingen in de Tweede Fase dat zij per schooljaar voldoende tijd besteden aan de 

oriëntatie op studie en beroep. Dit doen zij door opdrachten te maken, opendagen en meeloopdagen te 

bezoeken en door te praten over de kennis en ervaring die is opgedaan. Deze gesprekken worden meestal 

gevoerd met de mentor. Als het echter gaat om meer specifieke informatie dan kunnen zij ook terecht bij het 

decanaat. Uiteraard kunt u als ouder/verzorger ook terecht bij de mentor en decaan voor hulp bij de 

studiekeuze.  
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Alle informatie op de website van het decanaat 

Om onze leerlingen en u te helpen in de zoektocht naar de juiste opleiding heeft het decanaat gekozen voor de 

LOB tool Droomloopbaan. U komt hier door te gaan naar de link op: Decanaat (nassaucollege.nl) of 

www.droomloopbaan.nl 

 

Wat is Droomloopbaan? 

Droomloopbaan is het netwerk voor alle betrokkenen bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van onze 

leerlingen en studenten. Dat zijn uiteraard de leerling zelf, de mentor en de decaan, maar daarnaast natuurlijk 

ook alle docenten, de ouders, 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. Op deze manier krijg je pas echt een goed beeld wie iemand is, wat die persoon kan en wat 

diegene drijft. 

 

Wat is de rol van de ouder in Droomloopbaan? 

Ouders spelen een belangrijke rol binnen Droomloopbaan. Als ouder kunt u zelf een profiel bijhouden met uw 

banen die u heeft gehad en studies die u heeft gevolgd. Ook is het mogelijk dat u binnen Droomloopbaan de 

voortgang kan bijhouden van uw kind/kinderen en het digitale portfolio bekijken. Hierin zullen de opdrachten 

staan die de leerlingen hebben gemaakt binnen LOB of het mentoraat.  

 

Hoe kan ik als ouder een account aanmaken en inloggen? 

Wanneer een leerling zich registreert en daarbij het mailadres van een van de ouders/verzorgers invult, krijgt u 

als ouder een email van ons met daarin de vraag om een account aan te maken. U kunt vervolgens zelf een 

wachtwoord kiezen. Mocht u deze email niet hebben ontvangen, controleer dan samen met uw zoon/dochter of 

het ingevulde email adres correct is. 

Heeft u meerdere kinderen die met Droomloopbaan werken? Dan hoeft u maar 1 account aan te maken om de 

voortgang te zien van uw kinderen. 

 

U kunt inloggen op https://www.mijndigiport.nl Of door op de Digi Port link te klikken op 

http://www.droomloopbaan.nl 

Kijk voor meer informatie op www.droomloopbaan.nl 

 

Activiteiten in het kader van LOB/online activiteiten. 

Om goed te kunnen kiezen is alleen schriftelijke informatie niet voldoende. Het meeste komen jongeren te 

weten door zelf naar opleidingen toe te gaan, bijvoorbeeld door het bezoeken van opendagen en 

meeloopdagen of door alvast een keer te gaan ‘proef studeren’. Meer informatie hierover vindt u op de websites 

van de verschillende onderwijsinstellingen. In de vierde klas mogen leerlingen alleen buiten schooltijd open 

dagen bezoeken. Echter is het nu mogelijk om diverse voorlichtingen terug te kijken. Op de websites kunnen 

leerlingen en ouders kijken wat er wordt aangeboden. Vanaf klas 5 kunnen ze verlof op schooldagen krijgen 

voor het bezoeken van bovengenoemde dagen.  

Het decanaat organiseert activiteiten welke uw zoon of dochter kunnen helpen bij het kiezen van een studie. Zo 

komen af en toe studenten van universiteiten en hogescholen op onze locatie Quintus om een voorlichting 

geven over studeren in het hoger onderwijs. Tevens gaan we de College Carrousel bezoeken aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 

 

https://www.dr.nassaucollege.nl/quintus/downloads/decanaat-2
http://www.droomloopbaan.nl/
https://www.mijndigiport.nl/
http://www.droomloopbaan.nl/
http://www.droomloopbaan.nl/
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Stagedagen 

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter dit jaar 3 dagen mee gaat lopen op het werk van iemand echter de 

eerste stagedag is wegens Corona geannuleerd. In klas 4 willen we de focus leggen op het enorme scala van 

beroepen die in het werkveld van het gekozen profiel liggen. Bij het vinden van een geschikte stageplek kan het 

zijn dat u wederom uitkomt bij het beroep van de buurman/vrouw, van een huisvriend, een familielid of een 

andere bekende. Het kan echter ook zo zijn dat u uw eigen netwerk verder aanspreekt en uw zoon of dochter in 

contact brengt met een werkrelatie van u of iemand uit uw professionele netwerk. 

Vanzelfsprekend bereidt de mentor de dag voor tijdens de mentor les en vindt er een evaluatie plaats na de 

stagedagen. Wilt u samen met uw zoon/dochter alvast eens nadenken met wie hij/zij gaat “stagelopen”. (brief 

LOB stage dagen volgt in november) 

 

Een aantal van de activiteiten op het gebied van lob voor dit schooljaar: 
(wijzigingen voorbehouden) 
 
27 oktober  Studiekeuzemarkt op Quintus 

6 december  Stagedag 1  

2 februari Beroepenvoorlichting: mogelijkheid om van beroepsbeoefenaars een eerlijk verhaal te 
horen over wat hun werk precies inhoudt. 

14 februari Stagedag 2 

5 april Bezoek Rijksuniversiteit Groningen/College Carrousel. 

18 april  Stagedag 3 

Contact decanaat locatie Quintus 

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

 

Mw. M. Trijssenaar  try@dr.nassaucollege.nl 

Mw. F.R. Korhorn  kor@dr.nassaucollege.nl 

 

quintus@dr.nassaucollege.nl    @QuintusAssen 

 

www.quintus.nassaucollege.nl 
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