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 riëntatie en -begeleiding

INLEIDING

Inleiding
Het examenprogramma Profiel Groen kent een apart onderdeel: C. Loopbaan
oriëntatie en -begeleiding (LOB). Dit onderdeel wordt niet in het centrale examen
getoetst. Doel van dit onderdeel is om jou in staat te stellen je eigen loopbaanontwikkeling vorm te geven. Dat doe je met een oriëntatie op je toekomstige
opleiding en (loop)baan door middel van reflectie op je eigen handelen en op
ervaringen. Daarbij geldt dat je je eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk maakt
voor jezelf en voor anderen door middel van een ‘loopbaandossier’.
Met behulp van dit werkboekje LOB kun je op basis van vragen en opdrachten
bevindingen en ervaringen opschrijven en zodoendeje eigen loopbaandossier
samenstellen.

OPBOUW ALGEMEEN
Elk hoofdstuk heeft één LOB-opdracht. In totaal zijn er twaalf opdrachten.
De LOB-opdracht beslaat maximaal vijftig minuten (één lesuur). De opdracht sluit
herkenbaar aan op het afgesloten hoofdstuk. Alle opdrachten samen dekken
kern C volledig af en geven daarmee een beeld van de vijf loopbaancompetenties (M. Kuipers).
•
•
•
•
•

Wie ben ik, wat kan ik?
Wat wil ik, wat drijft mij?
Welk soort werk past bij mij?
Wat wil ik worden?
Wie kan mij daarbij helpen?

•
•
•
•
•

kwaliteitenreflectie
motievenreflectie
werkexploratie
loopbaansturing
netwerken

OPBOUW PER PROFIELMODULE
Per Profielmodule zijn er drie type LOB-opdrachten:
1. Een individuele opdracht (kwaliteiten- en motievenreflectie).
2. Een samenwerkingsopdracht (werkexploratie en netwerken).
3. Een thuisopdracht (loopbaansturing en netwerken).
De opdrachten kunnen in dit werkboekje gemaakt worden en kun je meenemen
naar het loopbaandossier.
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1

Groene productie

1.1

Gewassen telen

OPDRACHTEN

Je hebt hoofdstuk 1 afgerond en weet nu meer over het telen van gewassen. In
deze opdracht ga je nadenken over wat het beste bij jou past. De opdracht voer
je zelfstandig uit.

VOORKEUREN

Afb. 1.1

Wat past het beste bij jou? Onderzoeken of produceren?

Waarom past dat het beste bij jou?

9

91129.indd 9

14-07-16 16:58

