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Dé LOB conferentie ‘Ervaren is Goud’
Op donderdag 7 maart aanstaande organiseren Studiekeuze123, de VO-raad en MBO Diensten, drie onafhankelijke initiatieven, gezamenlijk dé Loopbaanoriëntatie en begeleiding
(LOB) Conferentie in de ReeHorst in Ede. Deze heeft als motto: ‘Ervaren is Goud’, samen
aan de slag met studie- en loopbaankeuzes. Tijdens deze conferentie staat de ontmoeting
en kennisuitwisseling van LOB-professionals in vo, mbo en ho centraal, met als ultiem
doel een goede loopbaanoriëntatie van leerlingen en studenten te bevorderen.
Goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is het belangrijkste instrument voor onderwijsinstellingen om leerlingen de juiste opleidingskeuze te helpen maken bij de overstap naar beroeps- of
hoger onderwijs. Deze conferentie brengt de professionals uit vo, mbo en ho bij elkaar en levert zo
een bijdrage aan een soepele aansluiting tussen de partijen. De leerlingen en studenten zullen hier
uiteindelijk van profiteren.
Decanen, studiebegeleiders, coaches, docenten, studieloopbaanbegeleiders, voorlichters, aansluitcoördinatoren en communicatiemedewerkers uit alle onderwijssectoren: vo, mbo, hbo, wo en particulier onderwijs, maar ook studenten- en scholierenorganisaties en andere belangenvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de arbeidsmarkt zijn van harte welkom.
Kennisdeling
In de conferentie staat het ‘leren door te ervaren’ en ‘leren door met elkaar informatie uit te wisselen’ voorop. Het is belangrijk dat de kennis over het begeleiden van (aankomende) studenten in hun
keuze- ontwikkelingsproces wordt gedeeld. Deze leerzame en praktijkgerichte conferentie is opgezet
om gezamenlijk discussie te voeren over dit belangrijke thema binnen het onderwijs. Maar ook om
de grondslag te leggen voor een netwerk-in-oprichting, het ‘LOB-café’. De Kick-off van dit landelijke
netwerk is onderdeel van de conferentie.
Programma
Allerlei facetten van LOB worden belicht door studenten, begeleiders, vertegenwoordigers vanuit het
bedrijfsleven en onderzoekers. De studenten- en scholierenorganisaties JOB, LAKS, ISO en LSVb
zijn betrokken bij de organisatie en het programma van de conferentie. Het volledige programma
kunt u bekijken op www.lobconferentie.nl
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Stichting Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 beoogt onafhankelijke en betrouwbare studiekeuzeinformatie te leveren
zonder dat commerciële belangen een rol spelen. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van
het hoger onderwijs – verenigd in de HBO-raad, NRTO en VSNU – en de studentenorganisaties ISO
en LSVb. SURF, de ICT-samenwerkings-organisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek, coördineert de uitvoering. Het ministerie van OCW draagt zorg voor de financiering.
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