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Welkom bij

LOB DOSSIER – PRAKTISCHE INFORMATIE

Hoe ga je snel van start?

Wist je dat …

Met het lesmateriaal kun je direct aan de slag. De
werkvormen zijn verwerkt in de opdrachten, dus met
weinig voorbereidingstijd geef je een aansprekende en
actieve les. In de digitale omgeving vind je de digitale
lessen en handige extra’s zoals filmpjes en formulieren.
Zo vind je het digitale materiaal:
1. Ga naar de ELO van jouw school en klik op het
lesmateriaal van Tumult.
2. Je wordt doorgestuurd naar onze digitale
memberomgeving. Hier kun je doorklikken naar jouw
digitale werkboeken.

• De keuze en de precieze invulling van de hoofdstukken gebaseerd is op de vijf loopbaancompetenties en
de nieuwe examenprogramma’s voor vmbo, waarin
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) centraal
staat?
• Het materiaal waar je mee werkt onderdeel is van een
doorlopende leerlijn LOB? Ook voor andere leerjaren en
niveaus is lesmateriaal voor LOB beschikbaar.
• In de digitale omgeving twee handige formulieren
staan? Met het formulier ‘Mijn LOB-jaar’ maken de
leerlingen een samenvatting van al hun LOBactiviteiten van het schooljaar. Met het formulier ‘Voer
een loopbaangesprek’ bereiden de leerling en de
loopbaanbegeleider zich voor op een
loopbaangesprek.
• Leerlingen ook kunnen inloggen via de ELO en al het
lesmateriaal kunnen zien?
• LOB, studievaardigheden en sociaal-emotionele
vaardigheden samen een volledige vaardighedenlijn
vormen? Je kunt de titels ook als pakket aanschaffen.
Kies één van onze pakketten of stel je eigen pakket
samen.
• We regelmatig extra actuele lessen ontwikkelen? De
lessen duren ongeveer 50 minuten en gaan over allerlei
vaardigheden en actuele thema’s. Houd voor de extra
lessen de memberomgeving member.tumult.nl/actuelelessen in de gaten.

Zo geef je een Tumultles:
1. Kies een les, extra opdracht of LOB-taak.
Het lesmateriaal is niet lineair opgebouwd, dus je kunt
steeds zelf bepalen welke les, extra opdracht of LOBtaak je gebruikt.
2. Lees de les door.
3. Bekijk de lesvoorbereiding. Daarin staan handige suggesties en werkvormen om alle onderdelen van het
lesmateriaal te gebruiken of de les uit te breiden.
4. Pas de les waar nodig aan, zodat het volledig aansluit
bij jouw klas.
5. Geef de les. Veel plezier!

Wil je meer uitleg en
informatie?
Systeemeisen voor goed gebruik van Mijn Tumult:
 e meest recente versies van alle grote browsers (Google Chrome,
D
Firefox, Safari) worden ondersteund. Voor Internet Explorer is versie
10 of 11 vereist.
Alle gebruikte componenten zijn crossbrowser compatible vanaf
Internet Explorer 10.
De site is gebouwd conform W3-org standaarden (xhtml en css).
Cookies, sessie, flash, user generated sites (zoals YouTube) en
javascripts moeten zijn toegestaan.

Kijk dan op de volgende pagina voor de opbouw van het
lesmateriaal. Loop stap voor stap door alle onderdelen
van het lesmateriaal heen met de Do It Yourself Kick-off
(te vinden in de memberomgeving member.tumult.nl). Je
kunt natuurlijk ook contact opnemen met je
Tumultconsultant.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan helpen we je graag op weg: mail naar info@tumultgroep.nl of bel 020-4215129.

HOE IS HET MATERIA AL OPGEBOUWD?

Ondersteunende
informatie

Oefenmateriaal
Lessen
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De kant-en-klare lessen bestaan uit een
start, kern en afsluiting. Een les duurt
ongeveer 50 minuten (dit kan per klas,
docent en dag verschillen).

Informatieblokken
Met achtergrondinformatie en uitleg over
de vaardigheden.

Filmpjes
Op mijn.tumult.nl vind je leuke filmpjes
die het materiaal ondersteunen en
filmpjes met uitleg over profielen en
vervolgopleidingen.

Thuisopdrachten
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Opdrachten om ouders/opvoeders
te betrekken bij het keuzeproces
én bij de school.

Begrippen
De geel gemarkeerde begrippen worden
uitgelegd in de informatieblokken of op
notitiebriefjes in de les. Ze staan ook in
de begrippenlijst.

Toekomstwijzer, profielwijzer en
mbo-wijzer

LOB-taken
LOB-taken
Ervaringsopdrachten waarmee leerlingen zich
oriënteren op toekomstmogelijkheden door actief aan de slag te gaan. Denk aan speeddaten
met ouders, een ouderejaars interviewen of een
dagje ergens meelopen. Het resultaat van de
LOB-taken stoppen leerlingen in
hun loopbaandossier.

Lesvoorbereidingen
LOB-taken
Bij elke LOB-taak horen twee lesvoorbereidingen. In de eerste bereid
je de leerlingen voor op het uitvoeren
van de LOB-taak. De tweede is
bedoeld om terug te kijken op de
LOB-taak. Hierin vind je dezelfde
extra’s als in de andere lesvoorbereidingen.

Informatie over de opbouw van het
Nederlandse onderwijs, de profielkeuze
of mogelijke vervolgopleidingen op een rij.
De wijzers zijn verwerkt in de les en nodigen de leerlingen uit tot actief nadenken
over hun toekomst.

Lesvoorbereidingen
In de lesvoorbereidingen staan
bespreekvragen, verwijzingen naar
filmpjes, tips voor tools, alternatieve
werkvormen, etc. Verrijk je les met
deze relevante bouwstenen voor het
aanleren van vaardigheden.

Werkbladen
Helpen leerlingen bij
het voorbereiden van
de LOB-taken en het
reflecteren op hun
ervaringen.

Leerlingen gaan in
overleg, in t weetallen,
groepjes of klassikaal.

Hieraan herken je
handige tools of apps
die aansluiten bij de les.

