
LOB-cv: ‘for the next step into your future’



LOB-cv

• Ontstaan

• Idee er achter

• Noodzaak?

• Opzet project

• Gebruikers

• Mogelijkheden

Carla Spek HR

Hans van Gent STC

Sylvia Hopman Albeda



LOB-cv

www.aansluiting-voho010.nl

 Overgang vo/mbo  hbo

 Digitaal instrument op een onafhankelijk 
platform  

 Voor én van de aanmelder: aanmelder 
beheert zijn eigen CV

 Bij uitnodiging studiekeuzecheck/intake hbo 
wordt gevraagd om LOB-cv

http://www.aansluiting-voho010.nl/


Achtergrond LOB-cv

Is middel voor aanmelder om zich goed voor te bereiden, 

zich te presenteren bij de studiekeuzecheck en start in 

het hbo (verwachtingen, benodigde vaardigheden en 

kwaliteiten, etc)

Is bruikbaar bij studiekeuzeproces op vo/mbo én 

voorbereiding op hbo én in begeleiding in eerste jaar

Levert meer kwalitatieve input aan de intaker hbo over de 

aanmelder

 Aanmelder reflecteert beter op eerder gemaakte keuzes 

 Opgedane kennis en ervaringen gaan niet verloren: 

doorlopende leerlijn LOB/SLC tussen vo/mbo en hbo



Doorlopende leerlijnen 
loopbaanontwikkeling

• LOB in het mbo sluit aan de ene kant aan op het 
loopbaandossier van het vmbo en aan de andere kant op de 
studiekeuzecheck in het hbo (inclusief LOB-cv) en 
studieloopbegeleiding in de propedeuse hbo. 

• Intake mbo

• LOB in het mbo

• Keuzedelen voorbereiding hbo

• Voorlichtingsactiviteiten

• Aanmelden

• LOB-cv en studiekeuzecheck

• Studieloopbaanbegeleiding in het hbo



Uitleg

Het LOB-cv is een instrument voor vo-leerlingen en 
mbo-studenten om zich optimaal voor te bereiden 

op de studiekeuzecheck (SKC) en de start in het hbo.

https://youtu.be/IaTUC1UGmkk


Ervaring vo en hbo

‘Wij gebruiken het LOB-cv ook 
bij de 
studieloopbaanbegeleiding. Wij 
zoomen eerst in op de pagina 
‘Motivatie en drijfveren’: 
waarom koos ik ook alweer 
voor deze studie? Soms helpt 
het om je blik te richten op je 
doelen en over barrières heen 
te kijken. Daarna openen we de 
pagina ‘Verwachtingen’: komen 
mijn ervaringen overeen met 
wat ik vooraf verwachtte?’
Henriëtte Versprille (docent 
Elektrotechniek Hogeschool 
Rotterdam)



Ervaringen

STC en Albeda

Gebruik in het keuzedeel, aandacht.

Studenten ervaringen

Goede en slechte



Tips en Tops

Past het LOB-cv op jullie school / in jullie opleiding?

• Zo, ja…..

• Zo, nee……

• Vragen

• Tips
(noteer ze ook op de flip-overs)



Contact

Meer informatie LOB-cv

Carla Spek c.a.spek@hr.nl

WWW.LOB-CV.NL

Hans van Gent J.L.vanGent@stc-r.nl

Sylvia Hopman s.hopman@albeda.nl

mailto:c.a.spek@hr.nl
http://www.lob-cv.nl/
mailto:J.L.vanGent@stc-r.nl
mailto:s.hopman@albeda.nl


Doorstuderen in het hbo? Vergroot je kansen met het doorstroomprogramma mbo-
hbo!

www.doorstroomprogrammarotterdam.nl

http://www.doorstroomprogrammarotterdam.nl/

