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Masterclass ACT in LOB 
Vanaf 2015 hebben zeven basistrainingen ACT in LOB plaatsgevonden. Bijna 70 decanen en (stu-
die)loopbaanbegeleiders hebben hieraan deelgenomen. De training biedt een goede kennismaking en 
basis, maar er blijkt vraag te zijn naar een vervolg. Veel deelnemers hebben aangegeven dat wat ze ge-
leerd hebben hen sterk aanspreekt, maar dat zij nog moeite hebben het in praktijk te brengen. Daarom 
is er behoefte aan een verdiepende training met accenten op casuïstiek en intensieve oefening en aan-
dacht voor implementatie in de LOB aanpak van de school of in de eigen adviespraktijk. Op basis van de 
evaluaties bieden wij in het najaar van 2017 een Masterclass aan. 

 

Doelgroep 

De ACT Toolkit voor LOB en de bijbehorende trainingen zijn met name bedoeld voor decanen / keu-
zebegeleiders van leerlingen in de bovenbouw havo-vwo en van beginnende studenten in het hoger 
onderwijs. Ook studiekeuzebegeleiders van de hogere jaren en niveaus van het mbo kunnen delen 
van de ACT Toolkit gebruiken. Deelnemers aan deze masterclass hebben de basistraining gevolgd. 

 

Inhoud 

De omvang van de masterclass is anderhalve dag (een dagdeel en een volledige dag) en bevat de 
volgende onderwerpen: 

 intervisie aan de hand van casusmateriaal 

 het uitwisselen van ervaringen en vragen en het leren van elkaar 

 het verdiepend oefenen met tools en houdingsaspecten 

 verdiepend inzicht in onderliggende theorie 

 het opstellen van plannen voor een optimale inzet van tools in of naast bestaande 
programma's 

 discussie over het vervolg van ACT in LOB 
 

Materiaal en literatuur 

 casuïstiek mede op basis van eigen ervaringen met een of meer tools 

 aanvullend e-college 

 het werkboek ’Een ACT toolkit voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding’ 

 

Wanneer, waar en kosten 

 9 november 2017 (9:30 - 13.00 uur) en 30 november 2006 (9.30 – 17.00 uur) 

 e-college tussendoor 

 Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. 

 € 495 per deelnemer, inclusief btw, koffie/thee/fris, werkmaterialen en e-
collegemateriaal. 

 Het bovengenoemde boek is niet inbegrepen in de kosten aangezien de deelnemer 
vanwege de gevolgde basistraining hierover reeds beschikt. 

 Leden van Noloc betalen € 445. 

 Wanneer deelnemers zelf voor een accommodatie zorgen, geldt een korting van € 50. 

 
Trainers en aanmelding 
De training wordt verzorgd door Albert de Folter en/of Tom Luken. Voor aanmelding zie 
aanmeldingsformulier op www.act-in-lob.eu/scholing 

 

http://www.act-in-lob.eu/scholing

