
 

 

 

 
 

Workshop ‘Een ACT toolkit voor LOB’ 
Albert de Folter en Tom Luken namen het initiatief om een vernieuwende aanpak te ontwikkelen ter 
verrijking van het bestaande LOB landschap in de bovenbouw van havo-vwo en het begin van het 
hoger onderwijs. Concreet resultaat is een toolkit met 25 instrumenten die op verschillende 
manieren zijn in te zetten om het studiekeuzeproces van leerlingen en studenten te ondersteunen.  
 In de scholing komen achtergronden van de toolkit en het effectief hanteren van de tools aan bod. 

Doelen 
De toolkit biedt een verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve aanvulling op al bestaande 
instrumenten voor LOB. 

Doelen van de toolkit zijn: 

 vermindering van keuzestress 

 een meer gerichte en daardoor effectievere aanpak van de keuzesituatie en -problemen 

 studiekeuzen waarmee leerlingen meer commitment ervaren en die daardoor 
motiverender en stabieler zijn 

 het leren maken van loopbaankeuzen 

 psychologische flexibiliteit 

 een voorspoediger ontwikkeling van de (studie)loopbaan op de lange termijn 
 
Doelgroep 
De tools zijn bedoeld voor begeleiders van het studiekeuzeproces.  Meer specifiek bestaat de 
doelgroep uit schooldecanen en mentoren in de tweede fase van havo/vwo en keuzebegeleiders 
rond de overgang van voortgezet naar hoger onderwijs, zoals studiekeuzecoaches en 
studieloopbaanadviseurs en betrokkenen bij matchingsprocedures. Ook loopbaanprofessionals en 
studiekeuzebegeleiders van de hogere jaren en niveaus van het mbo (3 en 4) kunnen aan de 
workshop deelnemen. 

Inhoud van de workshop 
De workshop bestaat uit drie delen: 

 Een korte schets van het project "Een ACT toolkit voor LOB" en de ideeën waarop dit 
project is gebaseerd  

 Een kennismaking met een enkele  oefening 

 Informatie over de ruim 20 tools, de wetenschappelijk verantwoorde test om 
keuzeproblemen in kaart te brengen en de mogelijkheden voor scholing.  
 

De workshop wordt verzorgd door Albert de Folter of Tom Luken en duurt 1½ uur. 
 
Wanneer,  waar en kosten 
Workshops kunnen doorlopend worden aangevraagd door bijvoorbeeld kringen van schooldecanen 
of andere groepen van keuzebegeleiders. In overleg met de opdrachtgever worden datum, tijdstip 
en locatie bepaald. Workshops kunnen ook  in-company gegeven worden. De kosten voor  de 
workshop bedragen € 385,- inclusief btw. Eventuele  kosten van externe locatie zijn hierbij niet 
inbegrepen.  
 
Aanmelden 
Neem contact op met Albert de Folter | albert@omega-adviseurs.nl | T. 0182  382  064 | 
M. 06  1994 5303. Aanmelden kan ook via het contactformulier op  www.act-in-lob.eu. 
 
 

 

   
       ACT in LOB          

 

Toolkit 

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

