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Het project “Een ACT toolkit voor LOB” is 
een initiatief van Omega advies & coaching 
i.s.m. Luken Loopbaan Consult. 
  
Hoofdsponsor van het project is:  
□ De Nederlandse Stichting voor    
    psychotechniek (NSvP) 

Het project is ook mogelijk gemaakt door 
cofinanciering van:  
□ Noloc  
□ Fontys Hogescholen 
□ Universiteit van Amsterdam 
□ Vereniging van Schooldecanen en  
    Loopbaanbegeleiders (VvSL) 
□ Vereniging van Schooldecanen en  
    Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) 
□ Luken Loopbaan Consult 
□ Omega advies & coaching 
□ Stichting Bevordering Beroepskeuzewerk 

Bovengenoemde instellingen namen tevens 
deel aan een participatiecommissie. In deze 
commissie hadden ook zitting: 
□ Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) 
□ Profiel ASL 

 

 

 

 

Een feestelijk moment: de Toolkit is online!!! 

                 Website: www.act-in-lob.eu 
 
Ingegeven door behoeften van het werkveld namen Tom Luken en Albert 
de Folter ruim een jaar geleden het initiatief om een vernieuwende 
aanpak te ontwikkelen ter verrijking van het bestaande LOB 
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding) landschap. Concreet resultaat is een 
toolkit met 25 instrumenten die op verschillende manieren ingezet 
kunnen worden om het studiekeuzeproces van leerlingen te 
ondersteunen. In bescheiden mate draagt het gebruik ervan ook bij aan 
de voor de toekomst zo belangrijke psychologische flexibiliteit. 
.

 
.    

 
Gratis workshops voor decanen en andere 
keuzebegeleiders  
Op dit moment worden er op verschillende plaatsen in het land 
workshops aangeboden voor regionale kringen van schooldecanen.  
Workshops werden al gehouden voor de kringen: Kennemerland, Den 
Haag, West-Brabant, Den Bosch/Tilburg en Venlo. Eind maart volgt de 
kring Eindhoven. 
 

Aanmelden voor een workshop??? 
Neem contact op met Albert de Folter albert@omega-adviseurs.nl of 
stuur een bericht via de projectwebsite: www.act-in-lob.eu 

 
 ge 

http://www.act-in-lob.eu/
http://www.act-in-lob.eu/
mailto:albert@omega-adviseurs.nl
http://www.act-in-lob.eu/


   omega advies & coaching  &  Luken Loopbaan consult  -  Partners in Innovatie   

 

 

          

           NIEUWSBRIEF No.4                       MAART 2015                   2        

         
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                

Nieuw: test voor het signaleren van 

keuzeproblemen!!! 
Als hulpmiddel  voor het maken van een keuze uit de 24 

tools bieden wij een vragenlijst aan, waarmee 

studiekeuzeproblemen gemakkelijk in kaart gebracht 

kunnen worden.  Deze test - door Luken en De Folter uit 

het Engels vertaald en afgeleid van de Career Decision-

making Difficulties Questionaire (CDDQ, Gati, Krausz & 

Osipow, 1996) - kan digitaal afgenomen worden. Met 

behulp van de uitslag kan de gebruiker tools selecteren 

die aansluiten bij de gesignaleerde studiekeuze-

problemen. 

. 

De vragenlijst heeft nog andere voordelen. Behalve als 

selectiemiddel voor de tools biedt de uitslag goede 

aanknopingspunten voor het gesprek met de leerling. 

Ook voor ouders kan de uitslag van de vragenlijst van 

hun kind verhelderend zijn. Verder is de vragenlijst te 

gebruiken om de effectiviteit van trajecten en LOB 

programma’s te onderzoeken door de vragenlijst zowel 

bij het begin als aan het einde van het LOB programma 

af te nemen.  

. 

Kosten? 
De tools zijn gratis en blijven gratis. De tools kunnen van 

de website www.act-in-lob.eu (tabblad ‘Tools’) 

gedownload worden. Voor het gebruik van de 

genoemde vragenlijst (CDDQ) wordt wel een 

onkostenvergoeding gevraagd. De eerste 10 CDDQ 

afnamen kunnen gratis ter kennismaking worden 

gemaakt. Daarna zal per testafname €3,- inclusief btw in 

rekening  

 

rekening worden gebracht. Een tweede testafname bij 

dezelfde leerling is altijd kosteloos. Wij willen zo 

stimuleren dat niet alleen aan het begin maar ook aan 

het eind een testafname wordt uitgevoerd. Hierdoor kan 

men LOB trajecten toetsen op effectiviteit. Dit maakt 

bovendien het verloop van het keuzeproces bij de 

leerling/ student inzichtelijk. 

  

 
  Scholing   

 
Voor een optimaal gebruik van de tools is scholing de 

tools en oefeningen in het gebruik. Ook programma's 

belangrijk. Een programma van drie dagdelen biedt 

kennis en inzicht over de achtergronden en de werking 

van op maat zijn mogelijk. 

. 

In overleg met de regionale kringen van schooldecanen 

kunnen scholingsprogramma’s op locatie verzorgd 

worden. Voordeel hiervan is de scholing dichtbij is en 

dat het aanbod volledig afgestemd kan worden op de 

wensen van de regio.  

. 

Op dit moment vindt overleg plaats met de verenigingen 

van schooldecanen over een landelijk aanbod. Naar 

verwachting zullen de eerste cursussen in het najaar 

gegeven worden. Nadere informatie volgt via de site. 

. 

Naast scholing voor schooldecanen wordt in het najaar 

in overleg met de Noloc ook scholing verzorgd voor 

loopbaanprofessionals. Vanzelfsprekend kunnen ook  

scholingsverzoeken ingediend worden.  

Verzoeken tot scholing kunnen nu al gedaan worden. 

 (o.a. via het contactformulier op www.act-in-lob.eu)                                 
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