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Overleg bestuurlijke groep m.b.t. het raamwerk LOB  

4 april 2017  

 

Aanwezig: Thea van de Boom (TB, OCW-MBO), Anita de Moor (AM, MBO Raad), Michaela Zwaan 

(MZ, VO-raad), Kaat Goderie (KG, OCW-VO), Eva-Maria Ternité (ET, Euroguidance) en Christine 

Clement (CC, Euroguidance). 

 

Notulen: Eva-Maria Ternité (Euroguidance), Christine Clement (Euroguidance) 

Stand van zaken raamwerk / inleiding 

Thea van de Boom leidt in en licht de context toe. Eva-Maria Ternité geeft toelichting op het 

proces, het gehouden behoefteonderzoek en deskresearch, de brondocumenten en de brede 

bijeenkomst die in dit kader plaatsvond op 29 november 2016. Eerder is de expertgroep (vo en 

mbo) bijeen geweest. Zij hebben een sterke voorkeur voor rollen i.p.v. lijnen. Ook bij de 

klankbordgroep (o.a. Verenigingen van decanen, NVS-NVL, studentenvakbonden, Noloc) is sprake 

van veel draagvlak met enkel nog wat tekstuele puntjes op de i. 

De deskundigheid van de LOB-er – ophalen reacties in relatie tot vo/mbo  

Inhoudelijke punten 

Michaela Zwaan licht toe dat het raamwerk interessant is voor opleiders, bijvoorbeeld hbo-

opleidingen voor LOB en ook als houvast voor beleid(sontwikkeling). Van belang is dat dit 

raamwerk niet mag ingrijpen op het beleid van scholen. De scholen zijn zelf ook aan het nadenken 

over lob, met name vmbo (maar ook havo/vwo). Zij moeten als serieuze gesprekspartner worden 

gezien en worden benaderd.  

 

Het raamwerk is primair bedoeld voor HR/beleidsmakers binnen de scholen, voor decanen en voor 

de hbo-opleidingen voor LOB.  
  

Presentatie 

Met de aanwezigen wordt het conceptraamwerk stapsgewijs doorgelopen. Daarbij is gekeken naar 

de inhoud en hoe het raamwerk als geheel kan worden ingezet, bijvoorbeeld als bespreekdocument 

maar ook voor informatie-uitwisseling (waar houd je in het LOB-proces rekening mee, 

visieontwikkeling, specifieke rollen en/of samenwerking op onderdelen). Daarnaast kan er nog een 

slag gedaan worden met betrekking tot de vormgeving en aansprekende teksten voor de 

verschillende doelgroepen. Euroguidance Nederland zal de aanvullingen en opmerkingen van de 

aanwezigen in het conceptraamwerk verwerken.  
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Vervolg en afsluiting  

Het doel is om de raamdocumenten voor de zomer af te ronden. Er zal in kaart gebracht worden  

welke sleutelpersonen nog meer worden bevraagd. Afhankelijk van de input zullen aanpassingen in 

de raamwerkdocumenten worden gedaan. Later worden deze documenten mogelijk nogmaals aan 

de bestuurlijke groep worden voorgelegd waar ook de ingebruikneming besproken zal worden. 

Daarna zal een pilot plaatsvinden. 

 

Er zal tevens een afspraak gemaakt worden met Anita de Moor en Michaela Zwaan om de 

resultaten van de Verkenning van opleidingen te bespreken.   
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