LOB-urenformule

De Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) heeft een formule ontwikkeld
waarmee het aantal uren berekend kan worden dat op een vo-school minimaal nodig is om
LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding (LOB) goed vorm te geven en uit te voeren.
De formule is nadrukkelijk geen ”decanenformule”, maar een LOB-urenformule. De uitkomst van de
formule is het minimaal aantal klokuren dat een vo-school per schooljaar dient te investeren in de
loopbaanbegeleiding van haar leerlingen.
De verdeling van de uren over de schooldeca(a)n(en) en de mentoren is afhankelijk van de
schoolvisie op LOB, van de wijze waarop het schooldecanaat in de school is georganiseerd en van de
wijze waarop de verantwoordelijkheden ten aanzien van LOB zijn geregeld.
De LOB-urenformule luidt: 220 + 90D + 1,5L. Hierbij staat D voor het aantal schooldecanen op de
school en is L het aantal leerlingen van de school.
De LOB-urenformule 220 + 90D + 1,5L is gebaseerd op een viertal taakgebieden. Vanwege zijn of
haar specifieke deskundigheid en contacten speelt de schooldecaan op elk van deze gebieden een
prominente rol.
1. Ontwikkelen en actualiseren van visie en beleid op LOB-terrein (20 klokuren).
2. Ontwikkelen van het LOB-programma hetgeen inhoudt het vaststellen van het programma en het
integreren daarvan in de jaarplanning van de school, het aansturen van mentoren en andere
actoren en het coördineren van alle activiteiten en projecten (160 klokuren + 90 klokuren per
decaan).
3. De directe begeleiding van leerlingen en ouders in het loopbaankeuzeproces (1,5 klokuur per
leerling). Dit betreft de uitvoering van het LOB-programma zoals de keuzelessen, de gesprekken
met leerlingen en ouders, de organisatie en uitvoering van het profiel- en studiekeuzetraject, de
organisatie van LOB-projecten, stages, ouderavonden en beroepenavonden.
4. Onderhouden van externe contacten (40 klokuren). Een uitgebreid netwerk van decanenkring,
samenwerkingsverbanden met vervolgonderwijs en bedrijfsleven, loopbaanadviesbureaus en
decanenvereniging is onmisbaar voor goede LOB.

