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Werken met Edu4all

Wat leuk! Je gaat werken met Edu4all LOB. Je krijgt een korte uitleg waar je mee gaat werken.

1. HET WERKBOEK
Dit is jouw werkboek. Door de opdrachten te doen leer je:
1. Wie je bent en wat je kunt. Dit zijn jouw kwaliteiten.
2. Wat je wilt en waar je blij van wordt. Dit zijn jouw motieven.
3. Wat voor soort werk bij jou past.
4. Wat je later zou kunnen en willen worden.
5. Wie je kan helpen bij bovenstaande punten.

Jouw docent vertelt je wanneer je aan welke opdrachten gaat werken.

2. DE LOB-ACTIES
Bij dit werkboek hoort een website. Die vindt je, net als alle bronnen, op www.edu4all.nl. Hierop
staan heel veel LOB-acties. Een LOB-actie is een DOE-opdracht. Je maakt iets. Bijvoorbeeld een
presentatie, een wandeling of een beroepenstamboom. Wat je maakt noem je een bewijs. Na elke
LOB-actie die je maakt, stop je het bewijs in je LOB-dossier. Je docent legt je uit hoe je dat moet doen.
Samen met je docent kijk je welke LOB-acties jij gaat doen.

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Op www.edu-actief.nl/edu4all/hoewerkikmet wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennis maken met leren kiezen

Je (studie)loopbaan is al jouw opleidingen en baantjes van nu en later bij elkaar. De keuzes die jij
maakt bepalen voor een groot deel hoe je loopbaan er uit ziet. Je kiest bijvoorbeeld voor een bepaalde
opleiding. En je kiest voor bepaald werk. Jouw keuzes hebben dus invloed op je toekomst. Het is
belangrijk dat je goed nadenkt over de keuzes die je maakt. Bij LOB ontwikkel je vaardigheden waarmee
je keuzes voor je (studie)loopbaan kunt maken.

BRON Bekijk de Film Wat is LOB? Maak daarna opdracht 1.

1. Op school krijg je LOB.
a. Wat is LOB?

b. Wat zijn loopbaancompetenties?

c. Wat is reflecteren?

d. Waarom is reflecteren belangrijk bij LOB?

e. Wat kan je allemaal doen bij vooruitkijken?

f. Wat is een loopbaandossier?

g. Waarom kan je je loopbaandossier goed gebruiken als aanvulling op je CV?
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2. Lees de tekst.

Karin heeft talent voor voetbal.
Ze speelt al sinds haar 6e bij de plaatselijke voetbalclub “v.v. de Veluwse Trappers”.
Sinds een paar jaar speelt ze in het 1e vrouwenelftal.
Helaas speelt haar club niet in de Eredivisie. Maar ze staan wel in de belangstelling bij de scouts
van clubs die wel in de Eredivisie spelen.
Karin zou er alles voor over hebben om ontdekt te worden. Ze wil graag haar geld met voetbal
gaan verdienen.

De vriend van Karin is ook gek op voetbal. Maar hij is meer een toeschouwer.
Dat zijn vriendin goed kan voetballen vindt hij leuk. Maar verder neemt hij het niet echt serieus.
De vriendinnen van Karin hebben niet zo veel met voetbal. Uitgaan en winkelen vinden zij leuker.
Afgelopen zaterdag koos Karin ervoor om niet naar de wedstrijd te gaan.
Ze ging samen met haar vriend en vriendinnen naar Rotterdam om te gaan winkelen.
Als zij dinsdag naar de training gaat, hoort ze dat Marijn zaterdag door een scout gevraagd is
om voor AZ (de landskampioen) te gaan spelen!
En Marijn is lang niet zo goed in voetbal als Karin……

a. Welke keuze maakte Karin?

b. Hoe heeft haar keuze invloed op haar toekomst?

c. Wat vind jij van de keuze van Karin? Goed / Niet goed, want 
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3. Keuzes maak je iedere dag.
a. Werk in viertallen.

Ieder denkt na over de keuzes die je vandaag hebt gemaakt. Bijvoorbeeld over de kleren die
je aan hebt, wat je gegeten hebt, of wat je dit weekend gaat doen.
Schrijf 1 keuze op. Schrijf er een voordeel en een nadeel bij. Schrijf ook op waarom je deze
keuze gemaakt hebt.

Keuze: 

Voordeel:

Nadeel: 

Ik heb deze keuze gemaakt omdat: 

b. Bespreek de keuzen met elkaar. Schrijf 1 keuze op van een ander waarbij jij iets anders zou
hebben gekozen.

Keuze van de ander: 

Ik zou dit hebben gekozen: 

Omdat: 

c. Bedenk allemaal een keuze die je in het afgelopen jaar hebt gemaakt en die je moeilijk vond.
Bijvoorbeeld een keuze voor een school, of een keuze voor iets belangrijks dat je wilde kopen.
Of iets anders.
Vertel elkaar over de keuze en waarom je de keuze moeilijk vond.
Welke gevolgen hadden de keuzes?

4. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk dan je antwoorden na als je dat met je docent
hebt afgesproken.
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Taak 2 Leerdoelen

Als je dit werkboek hebt doorgewerkt weet je:
• welke vijf LOB-competenties er zijn
• waar jij goed in bent
• wat jou motiveert
• wat voor menstype jij bent
• hoe je kunt kiezen.

5. LOB helpt je keuzes te maken.
a. Vind jij het makkelijk om keuzes te maken?

b. Geef een voorbeeld van een keuze die je makkelijk vindt.

c. Geef een voorbeeld van een keuze die je moeilijk vindt.

d. Als jij geen keuze kunt maken, wat doe je dan?

6. Hoe goed ben jij in het maken van keuzes? Omcirkel je score. 1 = ik kan echt nooit kiezen, 10 = ik
weet altijd precies wat ik wil. Leg je antwoord uit.

7. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent.
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Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.
Bij de opdrachten die je gaat maken staat soms dit pictogram:

Je moet dan iets overleggen met je docent. Je gaat bijvoorbeeld toestemming vragen voordat je verder
mag met een opdracht of vraagt met wie je mag samenwerken.

8. De meeste opdrachten maak je zelfstandig.a.
Kun jij zelfstandig werken? Geef bij je antwoord een voorbeeld van een opdracht die je
zelfstandig hebt uitgevoerd.

b. Bij een aantal opdrachten wordt je gevraagd om samen te werken. Ben jij gewend om samen
te werken? Hoe vind je het om bijvoorbeeld met een klasgenoot samen te werken?

9. Bekijk de taken hierna en overleg met je docent welke taken je gaat maken en hoe lang je er over
mag doen.
a. Zet bij de afgesproken taken een kruisje in kolom 1.
b. Zet de tijd die je erover mag gaan doen achter de taak in kolom 3.
c. Houd per taak bij hoe lang je over de taak doet. Zet deze tijd in kolom 4.
d. Als je je taak hebt uitgevoerd teken je deze af in kolom 5.

5. Taak is
uitgevoerd

4. Hoe lang
deed je
erover?

3. Planning in
lesuren

2. Taak1. Ga ik
doen

Taak 4 Dit ben ik

Taak 5 Dit wil ik

Taak 6 Spiegelbeeldentest

Taak 7 Leren kiezen

Taak 8 Terugkijken en verder kijken

Aan de slag

Taak 4 Dit ben ik

Waar hou je van, en waarvan niet? Wat vind je leuk om te doen, en wat vervelend? Waar ben je goed
in? Wat zijn jouw eigenschappen en kwaliteiten? Wat zouden anderen over jou vertellen? Dit zijn
allemaal dingen die bepalen wie jij bent. Jouw eigenschappen en kwaliteiten zorgen voor je succes.
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10. Wie ben jij?
a. Vertel wie jij bent door de vragen in te vullen.
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b. De dingen die in jouw leven zijn gebeurd hebben invloed op wie jij bent. Schrijf op de levenslijn
dingen die zijn gebeurd in jouw leven en die belangrijk voor jou zijn.
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