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2. Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet onderwijs. Een instelling 
bestaat uit één of meer onderwijskundige sectoren. De werkzaamheden worden uitgeoefend ten behoeve 
van de totale scholengemeenschap. 
De stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding ontwikkelt het LOB-beleid voor de instelling en 
initieert, coördineert en begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren op het terrein van 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen op 
het terrein van LOB en bevordert de eigen deskundigheid . 
De onderwijsinstelling kent sectoren/locaties met sectordirecteuren/locatiedirecteuren, 
middenmanagement, een aantal verschillende typen docenten en onderwijsondersteunend personeel. 

3. Werkzaamheden
1. Ontwikkelt en vertaalt, vanuit landelijke onderwijs wet- en regelgeving, het LOB-beleid voor de 
instelling en initieert, coördineert en begeleidt werkzaamheden van vakdocenten en mentoren op het 
terrein van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) door: 
* het vertalen en operationaliseren van onderwijswetgeving en - vernieuwing in LOB-beleid en aanpak 
van de instelling; 
* het zorgdragen voor de inbedding van LOB in het gehele begeleidings- en onderwijssysteem en proces 
van de instelling en het tot stand brengen van de procesmatige en inhoudelijke afstemming van de 
verschillende onderdelen van LOB; 
* het zorgdragen voor de evaluatie en bijstelling van het LOB-beleid en de daarbij gewenste aanpak; 
* het ontwikkelen en samenstellen van materiaal voor vakdocenten en mentoren in het kader van de 
integratie van de Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB) en de loopbaanbegeleiding in het geheel van de 
schoolactiviteiten; 
* het toerusten van vakdocenten voor de overdracht van de maatschappelijke relevantie van hun eigen 
vak; 
* het zorgdragen voor de deskundigheidsbevordering van de vakdocenten en mentoren op het terrein van 
de LOB; 
* het documenteren en administreren van de voortgang van het LOB-proces. 
2. Verzorgt groeps- en individuele begeleiding van leerlingen op het terrein van LOB door: 
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* het begeleiden van leerlingen bij het oplossen van specifieke problemen die te maken hebben met de 
studie en het samenstellen van een vakkenpakket of de loopbaankeuze; 
* het organiseren en coördineren van projecten op het terrein van de aansluiting onderwijs-arbeid 
(arbeidsoriëntatie); 
* het adviseren over instroom en doorstroming binnen de eigen instelling en uitstroom naar ander 
(vervolg) onderwijs c.q. de arbeidsmarkt en het bemiddelen hierbij; 
* het in kaart brengen van oorzaken van uitval en het initiëren van structurele oplossingen. 
3. Bevordert de eigen deskundigheid door: 
* het volgen van cursussen, symposia e.d.; 
* het bezoeken van studiedagen voor schooldecanen bij bedrijven en onderwijsinstellingen; 
* het bijwonen van regionale en landelijke decanenbijeenkomsten; 
* het bijhouden van vakliteratuur. 

4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
- de stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding legt verantwoording af aan de (centrale) directie 
over de realisatie en bruikbaarheid van adviezen met betrekking tot de uitvoering van de 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding; 
- de stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding verricht werkzaamheden binnen 
onderwijswetgeving, vastgestelde specifieke kaders en beleid van de eigen instelling en beleidslijnen op 
het 
vakgebied; 
- de stafmedewerker loopbaanoriëntatie en -begeleiding neemt beslissingen bij beleidsontwikkeling en 
-voorstellen en de begeleiding en deskundigheidsbevordering van vakdocenten en mentoren.
5. Kennis en vaardigheden
- gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied; 
- kennis van onderwijsmethoden en -technieken en didactiek; 
- actuele kennis van en inzicht in aansluitend vervolgonderwijs, opleidingsmogelijkheden, de 
arbeidsmarktsituatie en studiefinanciering en andere financieringsregelingen; 
- kennis van begeleidings- en adviesmethodieken en mogelijkheden en vaardigheid in het toepassen 
ervan; 
- kennis van en inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, -profielen en -systemen binnen de school; 
- inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; 
- vaardigheid in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van 
op de behoeften afgestemde informatie; 
- vaardigheid in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen; 
- communicatieve en sociale vaardigheden. 

6. Contacten
- met schoolmanagement over de beleidskaders en uitgangspunten, over de voortgang van het beleid en de 
resultaten om informatie te verschaffen en tot afstemming te komen; 
- met docenten/mentoren om het LOB-beleid voor te bereiden, uit te dragen, het LOB-proces af te 
stemmen en kennis over te dragen over LOB en eventueel te adviseren bij de uitvoering; 
- met leerlingen om de begeleiding of advisering optimaal te laten verlopen; 
- met ouders/verzorgers van leerlingen over keuzeproblemen met betrekking tot de (school)loopbaan om 
oplossingen te zoeken; 
- met organisaties op het gebied van LOB over mogelijkheden voor hulpverlening en advisering om 
leerlingen door te verwijzen of om informatie in te winnen; 
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- met collega-functionarissen bij onderwijsinstellingen, toeleverende scholen en vervolgopleidingen over 
leerlingen of over informatie (verschaffen en krijgen) om begeleiding en advisering op elkaar af te 
stemmen; 
- met bedrijven, arbeids- en uitzendbureaus over stagemogelijkheden en arbeidservaringsplaatsen om tot 
afspraken te komen.
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