
INFORMATIE LOB
Voor alle basis- en kaderleerlingen van de onderbouw





Wat is LOB?

Bekijk dit filmpje! 
Animatie: LOB in het VMBO

https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ&feature=emb_logo




LOB in de onderbouw van het DaCapo College

In leerjaar 1 en 2 oriënteren alle basis- en  kaderleerlingen zich 
in alle profielen die het DaCapo College aanbiedt. 

Je gaat onderzoeken wat je leuk 
vindt, wat er bij je past, waar je 
meer van wilt weten, etc….



De 8 profielen op het DaCapo College
Locatie Milaanstraat
 Economie & Ondernemen (E&O)
 Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 Dienstverlening en Producten (D&P), leerroute SDV
 Zorg & Welzijn (Z&W)

Locatie Havikstraat
 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 Mobiliteit en Transport (MOBT)
 Dienstverlening en Producten (D&P), leerroute Creatief



Leerjaar 1
Je maakt kennis met alle acht beroepsgerichte profielen die het 
DaCapo College aanbiedt. 



Leerjaar 1
Je volgt twee aaneengesloten LOB-lessen per week 
in één van de 8 profielen. 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6 Blok7 Blok 8 

Naar aanleiding van deze LOB-lessen heb je 
een aantal LOB-gesprekken met je mentor en 
maak je op het einde van het eerste leerjaar 
een keuze voor leerjaar 2. 



Leerjaar 2
In leerjaar 2 volg je drie aaneengesloten LOB-lessen per week 
in de profielen die je hebt gekozen. Dit zijn blokken van ±7 weken. 

KEUZE

KEUZE

KEUZE

KEUZE



Bezoekje aan een bedrijf
Ook ga je in het tweede leerjaar een kijkje nemen in een bedrijf 
en maak je kennis met verschillende beroepen.



Profielkeuze
In het laatste trimester van leerjaar 2 maak je een voorlopige 
profielkeuze en volg je nog een keer dit profiel ter verdieping en 
als voorbereiding voor je definitieve profielkeuze.

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5



Samenvatting



Profielen in het VMBO

Bekijk dit filmpje! 
Profielen in het VMBO

https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw
https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw


LOB in de bovenbouw van het DaCapo College

 LOB is een verplicht onderdeel van het eindexamen.
 LOB is vastgelegd in een apart PTA (Programma voor Toetsing 

en Afsluiting).
 Elk profiel heeft zijn eigen opdrachten en activiteiten.
 Bij alle profielen worden 5 LOB-gesprekken gehouden. 



Let op!

Géén LOB-dossier = géén diploma!



Waarom LOB?



Omdat het belangrijk is voor je eigen
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