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Wat komt er aan bod?
Positie van de decaan
Taken van de decaan
Gesprekken voeren
Jaarplanner
Samenwerking mentoren
Hoe blijf je up‐to‐date
Handige websites, boeken en tips
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Positie van de decaan
Eerstelijns decaan
• Aanspreekpunt voor leerlingen m.b.t. LOB
• Voert gesprekken met leerlingen / ouders
• Stelt het LOB‐programma op en voert het uit

Positie van de decaan
Tweedelijns decaan
• Mentor is eerste aanspreekpunt m.b.t. LOB
• De mentor voert gesprekken met leerlingen / ouders
• De decaan wordt ingeschakeld als mentor vastloopt
• Het LOB‐programma wordt opgesteld door de
decaan, uitgevoerd door de mentor
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Positie van de decaan
Wie is je direct leidinggevende?
Rolverdeling LOB / wie doet wat:
• Leidinggevende
• Teamleiders / conrectoren / afdelingsleiders
• Mentoren
• Vakdocenten
• Decaan

Taken van de decaan
• Opstellen van een LOB programma / jaarplanning
• Infomeren van ouders tijdens ouderavonden
• Informeren van leerlingen klassikaal
• Voeren van gesprekken met leerlingen en/of ouders
• Organiseren van LOB‐activiteiten
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Taken van de decaan
• Aansturen van mentoren
• Afstroom en uitstroom ongediplomeerde leerlingen
• Beantwoorden van mail / verwerken van post
• Netwerken
• Deskundigheidsbevordering

Gesprekken voeren
• Waar kan jij bij helpen?
• Wat heeft de leerling al gedaan?
• Die ervaringen bespreken, reflecteren
• Uitspreken wat jou opvalt
• Krijg de leerling in beweging (en niet jijzelf  )
• Soms werkt afronden met een stok achter de deur
(zullen we een nieuwe afspraak maken om…)
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Maak een jaarplanner

Samenwerken met mentoren
‘De decaan kan niet zonder mentoren en de mentoren
kunnen niet zonder de decaan’
• Zorg dat het doel van LOB duidelijk is
•

Sta klaar voor je mentoren

•

Schep duidelijkheid

•

Wees betrokken

• Niet functionerende mentor  leidinggevende
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Up‐to‐date blijven
• Via een decanenvereniging (VvSL en/of NVS‐NVL)
• Decanenkring
• Bezoeken van vervolgonderwijs
• Abonneren op nieuwsbrieven
• Lees de post
• Ga het internet op

Handige websites
• Toelatingseisen via wetten.overheid.nl ‐ zoekterm
toelating hoger onderwijs https://wetten.overheid.nl
• Overzicht van opleidingen + omschrijvingen + waar ze
worden gegeven https://www.studiekeuze123.nl/van‐
profiel‐naar‐studie
• Studies vergelijken
https://www.studiekeuze123.nl/
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Handige websites
• Informatie over selectie en numerus fixus
https://www.studiekeuze123.nl/selectie
• Studiefinanciering
https://duo.nl/particulier/student‐hbo‐of‐universiteit/
• Inschrijven voor een vervolgopleiding
www.studielink.nl

Handige websites
• Informatie over LOB
www.expertisepuntlob.nl

• Voor leerlingen:
• www.carrieretijger.nl
• www.youchooz.nl
• www.studiekeuze123.nl
• www.jobpersonality.com/beroepen
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Interessant boeken
• Studiekeuzespecial van de VvSL
• Keuzegids
• Help mijn kind moet kiezen
• Puberbrein binnenstebuiten

Laatste tips
• Bewaak je taken, houd je uren in de gaten
• Ga niet opnieuw het wiel uitvinden, vraag hulp aan
andere decanen
• Zorg dat je het beleid van de school kent m.b.t. LOB. Is
er nog geen beleid? Dan ligt daar nog een taak.
• Geniet van deze mooie baan / taak en ga er niet vanuit
dat je alles in een paar maanden tijd weet 
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Cursus Startende decanen
https://www.vvsl.nl/professionalisering/vvsl‐
cursussen/startende‐decanen

Vragen?
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