Loopbaan Orientatie & Begeleiding

LOB

bachelor
voltijd
studenten

Doel LOB = identiteitsontwikkeling

16

Puberbrein

leeftĳd

22

Vastgestelde identiteit vervallen
Identiteit ontwikkelt d.m.v. grenservaring
Bewuste identiteit leidt tot studiesucces

(vak) Docent
Decaan
Rolmodellen
Peergroup

Zelfbewuster

Moeite met vaardigheden als
plannen, vooruitkijken,
ordenen en anticiperen

Verantwoordelijk
opstellen naar
zichzelf & anderen

Wil gezien worden als individu
en niet als nummer

Minder gevoelig voor
groepsdruk

Meer eigen identiteit

stu dent (de~)

Willen duidelijke regels

Persoonskenmerken

Ouders

OVER WIE GAAT DIT

Vrienden

Hersenen jongeren zijn nog
in ontwikkeling tot hun 25e

Vooropleiding

Vriendschappen zijn belangrijk

Etniciteit & Nationaliteit

Gevoelig voor non-verbale
communicatie

Gender

Gevoelig voor complimenten

Leeftijd

Bioritme verschuift 1,5 uur
achteruit

Sociaal cultureel kapitaal

Benadering vanuit high trust

Functiebeperking

Rol docent: luistert en reflecteert
op proces student
Identiteit gaat over gevoel niet over ratio
Ui-model uitgangspunt voor
identiteitsontwikkeling

Verder vooruitdenken
Beter in staat tot
zelfreflectie

Binding

Af en toe terugvallen
in onvolwassenheid

Academische integratie

Meer eigen mening
en belang

Sociale integratie
Peer pressure
Sfeer
Persoonlijke begeleiding / aandacht

BETROKKENHEID

Open dagen
Gesprekken
Proefstuderen
Meelopen

orientatie &
studiekeuze

Ouders
(vak) Docent
Decaan
Alle medewerkers
toekomstige opleiding
Oudejaarsstudenten

Studiekeuzecentrum
Onderwijsbeurs
Beroepskeuze
programma

VOOR DE POORT

Vrienden

Websites

Peergroup
Beroepsbeoefenaar

Ontwikkeling gevoel voor richting
en (arbeids)identiteit leidt tot
betere keuzes

Helpen formuleren van een
(levens)loopverhaal

Creeer een reele studieverwachting

Aansluiten bij de belevingswereld
en taal van de studenten

Organiseren van (grens)ervaringen
en (zelf)reflectie

Student in staat stellen een
persoonlijke zoektocht uit te voeren

Investeren in ouders als belangrijke
gesprekspartner voor student

Ontwikkelen beroepsbeeld

Voorzien in maatwerk voor
persoonlijke indrukken & voorkeuren

Wegwijzers in opleidingsrichtingen,
vervolgopleidingen en banen
geven houvast

Professionaliseer doorstroomtraject
mbo - hbo
Reele voorlichting (verwachting)
Coherente vertaling van de visie HHs
in de keten
Hogeschool
inHolland

Hogeschool
van
Amsterdam

LOB in de keten (samenhang/synergie)

Hogeschool
Leiden
Hogeschool
Utrecht

Hogeschool
Rotterdam

De Haagse Hogeschool

aanmeldingen
vervolgschool

vervolgopleiding

Sfeer

Plezier

Kwaliteit instelling

Loopbaankansen

Reisafstand

Capaciteiten

Goed georganiseerd

Ambities

AAN DE POORT

Vrienden
Ouders
Medewerkers
toekomstige opleiding
Oudejaarsstudenten

Warme overdracht tussen
vo/mbo & HHs
Coherente vertaling van de visie HHs
in de keten

Peergroup

?

Beroepsbeoefenaar

studiekeuzecheck
student

instelling
Passende en varierende inrichting
van de studiekeuzecheck

Persoonlijke aandacht

Optimale verbinding van de
diverse activiteiten

Vaste contactmomenten

Opbrengst gebruiken voor de
inrichting van LOB

Verplichte deelname

Borgen van de inzet van een ingewerkt
team met een geüniformeerde aanpak

Contact met
oudejaarsstudenten

Heldere interne & externe
communicatie

Intake
Leeromgeving die praktijkgestuurd
& dialogisch is met
keuzemogelijkheden
Start met de intake na inschrijving
maar voor de start van een opleiding

Ouders
Medestudenten
Beroepsbeoefenaar

VLAK NA DE POORT

Vrienden

Samenwerking studenten, docenten,
staf en ondersteuning
Coherente vertaling van de visie HHs
in de keten

inschrĳving
Peer support
Groepsactiviteiten &
-opdrachten
Voldoende
contactmomenten
Sociale activiteiten
tijdens introductie
Kick-off bijeenkomsten
Goal setting
interventies
Gastsprekers
beroepspraktijk
Practica en meer
(korte) stages
Leergemeenschappen

start
studie

start
van
studie

diploma

Co-curriculaire
activiteiten
Instellen aanwezigheidsplicht & jaargroepen
Erkenning van diverse studentenpopulaties
Aandacht voor onderwijs logistieke
ondersteuning student
Deficiëntiemaatregelen toepassen gericht
op voldoende inhoudelijke kennis
Voorkomen van frictie op didactische verschillen
Goede aansluiting van loopbaanbegeleiding
vanuit het toeleverend onderwijs

De Haagse Hogeschool
Study & Career Centre

Begeleiding en ondersteuning gericht op
sociale en academische integratie en
academisch zelfvertrouwen
Persoonlijk ontwikkelingsplan voor iedere student

070-4458595

Warm welkom
(aandacht voor integratie)

Sturen op structuur en discipline

studycareer@hhs.nl

Een vaste en professionele
studieloopbaanbegeleider

hhs.nl/studiekeuze

Verbinden van maatregelen tot een
samenhangend pakket
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