
iLOB is ontstaan vanuit de vraag van 2 decanen. Zij hadden behoefte aan een overzicht over meer zicht op of een overzicht van 

de activiteiten die leerlingen in het kader van LOB ondernamen. Niet alleen een registratiesysteem, maar juist een systeem dat 

overzicht gaf geeft tijdens de belangrijke momenten van het LOB waar toezicht niet mogelijk is . Bestaande systemen voldeden 

niet aan deze vraag. 

Opzet 
iLOB geeft in een overzicht de voortgang weer van het onderzoek van de leerlingen in 5 fases; oriëntatie, selectie, plan, onder-

zoek en keuze. Als decaan geef je aan welke activiteiten leerlingen moeten of kunnen doen in de eerste 2 fases. Iedere fase 

heeft zijn eigen deadlines. Bij het overschrijden van de deadline kleurt het vakje rood. 

De eerste 3 fases leiden uiteindelijk naar een plan. De leerling geeft aan welke studies wanneer worden bezocht. Dit plan 

wordt goedgekeurd door de mentor of decaan. 

Het overzicht geeft de belangrijkste gegevens weer 

zodat leerling, mentor en decaan altijd een goed over-

zicht hebben. De leerling kan hier ook andere soorten 

bezoeken plannen. 

Voordat de geplande bezoekdag is aangebroken krijgt 

de leerling waarschuwingen via de app. In deze app kan 

ook het bezoekverslag worden ingegeven. 

Niet iedere fase hoeft 

gevuld te worden.  

Op basis van dit plan gaat de leerling de studie 

bezoeken en maakt voor het bezoek een be-

zoekverslag. De bovenste gegevens moeten 

altijd ingevuld worden. De rest kan als 

“optioneel” worden ingesteld. Nadat de dag 

voor het bezoek is verstreken, krijgt de leerling 

een herinnering dat het bezoekverslag ingevuld 

moet worden. Dit kan eenvoudig via de app en 

neemt nog geen minuut in beslag. 

Door gebruik te maken van een app is commu-

nicatie eenvoudig en snel (inplannen en vrij 

vragen voor een open dag, het sturen van her-

inneringen etc.)  

Via de app Via de computer 



Studie informatie 
Naast het volgsysteem geeft de app ook veel basisinformatie over studies. Leerlingen kunnen zoeken op naam, croho/isat of 

via het sectorenoverzicht. 

Een beschrijving van de studie, bij welke instellingen het gevolgd kan worden met link en welke beroepen je met die opleiding 

kan doen. Daar komt nog een overzicht van de vakken bij.  

 

Eigen opdrachten 

In fase 1 en 2 kan je als decaan eigen opdrachten inbouwen. 

iLOB wordt mogelijk gemaakt door Stichting Verantwoord Kiezen, NVS/NVL, Metrisquare, TalentFocus 

Het systeem bekijken? 

 iLOB-demo 

 Bert Cedaan, Lobdemo, bc1234 

 

Meer informatie: info@stvk.nl , info@talentfocus.nl 

http://talentfocus.metrisquare.com/index.php

