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Inventarisatie LOB-methoden  
 

Om LOB in het onderwijs vorm te geven kan een school kiezen om gebruik te maken 
van LOB-methoden en LOB-producten. In het overzicht van Expertisepunt LOB zijn 
alle producten van LOB-aanbieders voor pro, vmbo, havo/vwo en mbo opgenomen. 
Dit kunnen complete LOB-methoden zijn, maar ook LOB-producten die voor een 
bepaald LOB-onderdeel een oplossing bieden. Van iedere methode of product is een 
korte beschrijving te downloaden:  
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-methoden 
 

 

Tips voor LOB  
 
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/opdrachtenbank 
Het Expertisepunt LOB heeft vrij beschikbare LOB-opdrachten geactualiseerd en in 
onderstaande opdrachtenbank beschikbaar gesteld. Deze LOB-opdrachten kan een 
school vrij inzetten binnen het eigen LOB-programma. De opdrachten gaan uit van 
het bieden en versterken van gelijke kansen (ontwikkelen van competenties) en 
dragen bij aan kansengelijkheid. De LOB-opdrachten bestaan uit een 
docentenhandleiding en een jongerenopdracht en kunnen (met bronvermelding) 
gratis worden gedownload, geprint en gebruikt. 

 
https://www.s-bb.nl/ 
Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven 
beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn 
de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 
SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een 
stage of leerbaan. Verder levert SBB feiten en cijfers, zoals de kans op stage, 
leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector.  

https://werkverkenner.beroepeninbeeld.nl/ 
Wil je weten wat bij jou past? De SBB Werkverkenner geeft antwoord. Hoe werkt 
het? Je krijgt 42 vragen, waarbij je elke keer kiest uit 2 antwoorden. Pauzeren 
tussendoor is mogelijk. De uitslag stuur je naar je docent, begeleider of coach. 
Samen kijk je wat bij jou past en zoek je een leerbedrijf. 
 
https://stagemarkt.nl/Zoeken 
Vind je ideale stage of leerbaan via deze site van SBB. 
 
https://leerbanenmarkt.nl/ 
Vind je ideale leerbaan via deze site van SBB. 
 
https://www.roc.nl/ 
ROC Nederland biedt informatie op het gebied van onderwijs, loopbaan en 
beschikbare vacatures. Studiezoekers kunnen alle mbo opleidingen, hbo 
opleidingen en cursussen en trainingen bekijken. Via de cursusindeling op 

https://www.expertisepuntlob.nl/tools/lob-methoden
https://www.expertisepuntlob.nl/tools/opdrachtenbank
https://www.s-bb.nl/
https://werkverkenner.beroepeninbeeld.nl/
https://stagemarkt.nl/Zoeken
https://leerbanenmarkt.nl/
https://www.roc.nl/
https://www.roc.nl/default.php?fr=opl&type=MBO
https://www.roc.nl/default.php?fr=opl&type=HBO
https://www.roc.nl/default.php?fr=opl&type=HBO
https://www.roc.nl/default.php?fr=opl&type=CUR
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onderwerp zijn relevante cursussen eenvoudig te vinden. Weet je nog niet wat je wilt 
gaan doen, dan kun je jouw talent testen, of kijken in de beroepen beeldbank. 
Beschikbare stageplaatsen, BBL plekken en vacatures zijn via Stage & Werk te zien. 
 
https://www.kiesmbo.nl/ 
KiesMBO is dé mbo-portal voor studie- en beroepskeuze. KiesMBO.nl toont 
jongeren, hun ouders en docenten hoe het mbo werkt, de talloze mogelijkheden die 
het mbo biedt en helpt bij het maken van een goede keuze voor een mooie 
toekomst. 
 
www.leerbedrijfcarrosserie.nl  
Ontdek je mogelijkheden in de carrosseriebouw. 
 
www.ikwordschadehersteller.nl  
Op deze website hebben we handige informatie en nuttige links voor je verzameld 
over beroepen, opleidingen en je kansen in de schadeherstelbranche.  
 
https://www.wij-techniek.nl/ 
Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche. 
 
www.technohub.nl 
Door het aanbieden van technisch onderwijs in de TechnoHUB proberen we om 
de instroom van leerlingen in het technisch onderwijs te bevorderen.  
 
www.cvah.nl  
Werken op de markt als toekomstig beroep? De Centrale Vereniging voor de 
Ambulante Handel (CVAH) is de ondernemersorganisatie voor de ambulante 
ondernemers in Nederland. 
 
www.YouChooz.nl  
Dé studie- en beroepenkiezer, gemaakt voor en door mensen in Zorg, Welzijn en 
Sport. 
 
www.werk.nl   
De eerste stap op weg naar een baan is uitzoeken welk werk bij iemand past. Dan 
pas kan gerichter gezocht worden naar vacatures. Via Test uzelf zijn diverse testen 
beschikbaar en kunnen beroepsmogelijkheden worden verkend. 

-Wat kan ik en welke baan past bij mij? 
-Welke opleiding heb ik nodig? 
-Welk soort bedrijf past bij mij? 
-Bekijk de kans op werk. 
-Hoe goed solliciteer ik? 
 

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/  
UWV volgt de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
 
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-
onderzoek/arbeidsmarktinformatie/minst-kansrijke-beroepen.aspx   
UWV laat zien wat de minst kansrijke beroepen zijn. In deze beroepen zal het 
lastiger zijn om (snel) werk te vinden.  

https://www.roc.nl/default.php?fr=detectoren
https://www.roc.nl/default.php?fr=vid&type=BBB
https://vacatures.roc.nl/default.php?fr=vac&vt=stage
https://vacatures.roc.nl/default.php?fr=vac&vt=bbl
https://vacatures.roc.nl/default.php?fr=vac&vt=vacature
https://vacatures.roc.nl/
https://www.kiesmbo.nl/
http://www.leerbedrijfcarrosserie.nl/
http://www.ikwordschadehersteller.nl/
https://www.wij-techniek.nl/
http://www.technohub.nl/
http://www.cvah.nl/
http://www.youchooz.nl/
http://www.werk.nl/
http://www.werk.nl/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/minst-kansrijke-beroepen.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/minst-kansrijke-beroepen.aspx
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https://werk-portal.nl/#/programmas 
Hier vind je gratis online programma’s die jou helpen bij het zoeken naar werk en om 
lekker aan het werk te blijven. Ook zijn er programma’s over taal, omgaan met de 
computer en social media. Je kiest zelf waar je mee wilt oefenen. 
 
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox  
Ontdek met LOB wie je bent, wat je kunt en wat je wilt om een goede loopbaankeuze 
te maken. Met verschillende boxen voor pro, vmbo, mbo, havo, isk en vso. 
 
 

 
Nog niet genoemde lesmaterialen voor praktijkonderwijs 
 
Werken aan Stage & Loopbaan  
http://www.werkenaanstage.nl/ 
Met het lesmateriaal wordt inhoud gegeven aan een doorlopende leerlijn in 
arbeidsvoorbereiding en stagelessen. Van kennismaking met een stage tot en met 
uitstroom naar werk. De materialen zijn gericht op pro, vso en leerlingen die 
opstromen naar het mbo. 
 
Handig! Aan het werk; Hanneke Verbruggen  
https://www.hannekeverbruggen.nl/handig-aan-het-werk/ 
In dit werkboek voorbereiding op stage komen onderwerpen aan bod als: 
organiseren van je werkdag, zelfstandig reizen, werk en bedrijfskleding, persoonlijke 
presentatie, beroepskeuze, bijbaantje, vrije tijd.  
  
Zó werkt het; Uitgeverij Eenvoudig communiceren  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/werkboeken/zo-werkt-het-werkboek-sociale-
vaardigheden-op-het-werk  
-De school is van ons. Werkboek sociale vaardigheden op school.  
-Sociale vaardigheden op het werk deel 1  
-Sociale vaardigheden op het werk deel 2  
Deze uitgaven zijn specifiek gericht op het verwerven van sociale vaardigheden. Een 
onderdeel is het leren solliciteren en voorbereiding op sollicitatiegesprek.   
  
Strux; Ik, leren en werken; Edu Actief  
https://webshop.boomberoepsonderwijs.nl/methodes/strux 
De leer- werkboeken ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van algemene 
vaardigheden om goed te kunnen functioneren op hun stageplek.  
Deze methode is zeer uitgebreid en besteed veel aandacht aan het verwerven van 
arbeidscompetenties 
  
Rondom Baaz  
https://www.rondombaaz.nl/ 
De Baaz map bevat lessen gericht op het ontwikkelen van de meest basale sociale 
vaardigheden in het praktijkonderwijs.  
   

https://werk-portal.nl/#/programmas
https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/dossier/lobbox
http://www.werkenaanstage.nl/
https://www.hannekeverbruggen.nl/handig-aan-het-werk/
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/werkboeken/zo-werkt-het-werkboek-sociale-vaardigheden-op-het-werk
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/werkboeken/zo-werkt-het-werkboek-sociale-vaardigheden-op-het-werk
https://webshop.boomberoepsonderwijs.nl/methodes/strux
https://www.rondombaaz.nl/
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Leren maak er werk van; LWV Praktijkonderwijs, Werkschrift van school naar 
werk.  
https://adoc.pub/leren-maak-er-werk-van-leren.html 
Dit werkschrift behandelt in de lessen: Wie ben ik, Wat wil ik, Wat kan ik, 
Werkgevers en Werken diverse aspecten gericht op leerlingen die gaan stage lopen 
/ werken.   
Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en 
gefinancierd door Ministerie SZW. Het Werkschrift van school naar werk, is één van 
de 4 instrumenten die zijn gerealiseerd in dit project. Met behulp van het werkschrift 
bereiden leerlingen zich voor op werken met daarin specifieke aandacht voor de 
training en vorming richting werk. 
 
SIWIT beroepsinteressetest 
De SIWIT is bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking die zich 
aan het (her)oriënteren zijn op hun loopbaan. De SIWIT geeft inzicht in 
beroepsinteresses. De beroepsinteresses die in de SIWIT worden onderzocht zijn 
gebaseerd op de beroepsmogelijkheden van deze doelgroep.   
https://www.stichtingsterkinwerk.nl/over-sterk-in-werk/producten-amp-
diensten/siwit/voor-wie-is-siwit   
 
De Werken in- stagegidsen uit de serie Eenvoudig Communiceren helpen 
leerlingen in het praktijkonderwijs bij het kiezen van een stageplek.  
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/informatief/werken-in-stagegidsen 
Er is een algemene stage gids over het kiezen en regelen van een stage. En er zijn 
meerdere vakspecifieke stagegidsen die beschrijven wat je zoal moet kunnen als je 
kiest voor een bepaalde stage. Bijvoorbeeld: 
 Stage lopen, algemene stage gids 
 Werken in de techniek 
 Werken in de bouw 
 Werken in de zorg 
  
Voor leerlingen die stage lopen in de zorg of daarin willen werken zijn er gratis e-
learning programma’s te vinden op https://www.free-learning.nl/ 

https://adoc.pub/leren-maak-er-werk-van-leren.html
https://www.stichtingsterkinwerk.nl/over-sterk-in-werk/producten-amp-diensten/siwit/voor-wie-is-siwit
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