
De basis voor iedere schoolloopbaan

Een mentor over Proeftuin:
“Ik kies snel en gemakkelijk welke 
activiteit het beste aansluit bij mijn 
leerlingen.”

Proeftuin LOB 
is 100% ontwikkeld 
door docenten, 
samen met 
leerlingen en 
ouders!

 een volledig pakket 
met een doorlopende leerlijn en een digitaal dossier!
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We staan voor je klaar! 
Heb je een vraag of opmerking? Vraag het Marleen! 
Vul het contactformulier in en druk op ‘verstuur’. 
Marleen, onze relatiemanager neemt zo snel 
mogelijk contact met je op en beantwoordt graag 
al je vragen.

Ervaar Proeftuin zelf!
Boek een presentatie online of op locatie 
en schrijf je in voor een van onze 
inspirerende webinars. 

      Leslab, t.a.v. Proeftuin LOB
     Postbus 31040, 6503CA Nijmegen
     E-mail: info@proeftuin.nl
     Telefoon: 024 – 22 00 110

Vraag het 
Marleen
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Proeftuin | Het volledige pakket

Als decaan of mentor weet jij het beste wat bij je leerlingen past. Met 
Proeftuin speel je eenvoudig in op de wensen en behoeftes van jou én jouw 
klas. In onze online docentenomgeving bereid je in vijf minuten lessen voor. 
Afgestemd op de dynamiek van jouw groep. Zo geef je waardevol invulling aan 
loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) én de persoonlijke ontwikkeling van 
je leerlingen.

Vraagt je klas om meer begeleiding? Kies eenvoudig de mate van sturing, door 
te kiezen uit drie verschillende lestypes. Versterk je lessen met de interactieve 
presentaties en wissel verschillende werkvormen af om je klas bij de les 
te houden. Leerlingen verwerken de opdrachten uit de les in de creatieve 
werkboeken of digitale leerlingenomgeving. En dankzij onze doorlopende 
LOB-leerlijnen bouwen leerlingen een digitaal doorstroomdossier op. 
Hier hebben ze hun verdere studieloopbaan voordeel van.

Voor én met docenten, leerlingen en ouders
Proeftuin LOB is ontworpen voor én met docenten, leerlingen en ouders. Zo 
brengen we LOB en persoonlijke ontwikkeling naar de belevingswereld van 
jongeren. Op die manier maken zij zich het lesmateriaal eigen en ontdekken 
ze het belang van het oriënteren op hun latere (studie)loopbaan.

Leven lang leren
Kies je voor Proeftuin, dan haal je actieve én inspirerende lesvulling in huis 
voor vier jaar. Je biedt leerlingen tools waar ze hun hele leven profijt van 
hebben. In iedere les wordt namelijk aandacht besteed aan persoonlijke 
ontwikkeling, loopbaancompetenties, 21e-eeuwse vaardigheden en 
burgerschapscompetenties.

Proeftuin: actieve
LOB op school en thuis

Proeftuin is:
• gemaakt voor én met 

docenten en leerlingen
• digitaal én in boekvorm 

beschikbaar
• actieve en inspirerende 

lesvulling voor 4 jaar
• ervaringsgericht: meer dan 

850 actieve werkvormen
• per les 3 uitwerkingen
• leven lang leren: in 

iedere les aandacht voor 
persoonlijke ontwikkeling, 
loopbaancompetenties, 
21e-eeuwse vaardigheden en 
burgerschapscompetenties

Gemaakt voor 

én met docenten, 

leerlingen en 

ouders!



Proeftuin | Het volledige pakket

Proeftuin LOB is ook digitaal beschikbaar! Bouw 
een compleet loopbaandossier én portfolio op 
met je leerlingen. Zo ontdekken leerlingen niet 
alleen welke studie of loopbaan bij ze past, maar 
bereiden ze zich voor op een vervolgstudie en onze 
veranderlijke maatschappij.

Al ons materiaal is geheel ontwikkeld voor én 
met docenten en leerlingen, zo ook onze nieuwe 
omgeving. Het lesmateriaal is – zoals je van ons 
gewend bent – volledig afgestemd op de leefwereld 
van jongeren en het ontzorgen van docenten, 
leerlingen en ouders.

Het vernieuwde Proeftuin bestaat uit:
leerlingenomgeving met portfolio-opbouw
presentatietools voor de lessen
online docentenomgeving

Bouw aan digitaal portfolio
Behandel zes thema’s per jaar. Elk thema bevat 
vier lessen. In les vier maken leerlingen een 
eindopdracht waarin de inhoud van het thema 
terugkeert. In de docentenomgeving keur je de 
eindopdracht goed en deze wordt automatisch 
opgenomen in het loopbaandossier.

Zelftests
Elk thema biedt een zelftest. Deze test is de basis 
van het talentenpaspoort. Gedurende de hele 
opleiding bouwen leerlingen zo aan een overzicht 
van talenten, kwaliteiten en verwachtingen. Heel 
handig voor gesprekken met de decaan!

Ervaar Proeftuin
Nieuwsgierig? Probeer het zelf! Scan hier voor 
een virtuele rondleiding door onze vernieuwende 
docenten- en leerlingenomgeving.

Vier werkboeken

Onderbouw deel 1
Onderbouw deel 2 
Bovenbouw deel 1
Bovenbouw deel 2

Vraag nu een proefexemplaar aan  
van een van onze werkboeken!  
Scan de QR-code op deze pagina
en blader alvast door de werkboeken 
voor een voorproefje.

Drie leerwerelden

Persoonlijke ontwikkeling: leer meer over jezelf 
en hoe je met anderen omgaat. Hoe zit het 
bijvoorbeeld met de sfeer in je klas? 

Leren en studeren: alle deadlines halen? Leer 
slimmer en beter plannen. Ga aan de slag met tips 
om effectief te leren voor een toets. 

Werk en loopbaan: welke beroepen passen bij je? 
Wat moet je daarvoor kunnen? Ontdek je talenten 
en wat je ermee kunt!

Analoog & Digitaal
voor 2021-2022
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Proeftuin | Wat is jouw ervaring?

Proeftuin is afgestemd op de leefwereld van jongeren. Daarvoor is feedback 
vanuit de klas heel erg belangrijk. Want wie weet nu beter wat in de 
leefwereld van jongeren past, dan de jongeren zelf? Daarom vroegen wij de 
15-jarige Fatima naar haar mening over Proeftuin en ervaring met LOB.

Fatima zit in haar derde jaar vmbo-t. Afgelopen jaar heeft ze haar profielkeuze 
gemaakt. Ze koos voor Zorg en Welzijn omdat ze later graag iets in de 
zorg doet. “Als ik nu zou moeten kiezen wat ik wil worden, kies ik voor 
doktersassistente”, stelt Fatima.

Plezier hebben of veel geld verdienen
We vroegen Fatima wat belangrijker is: later veel geld verdienen of plezier 
hebben in je werk? Fatima is hier duidelijk over: “Voor mij is het belangrijk dat 
ik plezier heb in mijn werk. Je kunt wel veel geld verdienen, maar als je geen 
plezier hebt, dan houd je het niet lang vol.”

Dat Fatima al een richting heeft gekozen, geeft haar rust. “Ik weet al best goed 
wat ik wil doen als ik klaar ben met de middelbare school, maar een vriendin 
van me heeft meer moeite met kiezen. Onze mentor kan haar daar wel mee 
helpen, maar het levert toch wel een beetje gedoe op. Het is fijn als je goed 
weet waar je goed in bent en wat je leuk vindt.”

LOB op maat
Fatima bladert door haar Proeftuin-werkboek. “Doordat het werkboek er leuk 
uitziet, krijg ik meer zin om de opdrachten in te vullen. De uitleg is ook heel 
duidelijk, dus je kunt de opdrachten maken zonder hulp van de mentor.” Ook 
vragen we haar om een reactie op de Proeftuin-video’s. Fatima: “Door de video 
‘Wat is LOB?’ snap ik ook beter wat LOB is en waarom het belangrijk voor me 
is. 

Ontdek je talenten
Weten jouw leerlingen al wat ze 
later willen worden? Misschien 
zeggen ze: geen idee, nog veel 
te ver weg. Geen zorgen, ze 
zijn niet de enige. Toch kan het 
geen kwaad om er wél alvast 
over na te denken. Dit scheelt 
straks een hoop tijd en energie.

Met Proeftuin ontdekken 
leerlingen wat ze goed kunnen 
en écht leuk vinden. Zodat ze 
een studie en baan kiezen waar 
ze gelukkig van worden.

Zelf aan de slag
Dit doe je niet vanuit je luie
stoel. Leerlingen leren vooral 
door te doen. Werk met je klas 
actief aan quizzen, spellen en 
filmpjes. Daarnaast werken 
leerlingen de opdrachten
uit in het werkboek.

Zo bouw je samen een dossier 
op. Handig voor mentor- en 
decaangesprekken.

“Door proeftuin
begrijp ik waarom 
LOB belangrijk is”
Leerling: Fatima, vmbo-t  
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Ik ben alweer bijna klaar met de middelbare school. LOB helpt me echt om 
goed te weten wat ik later wil.”

Offline of online
Naast de creatieve werkboeken, is Proeftuin nu ook digitaal beschikbaar. Waar 
gaat Fatima’s voorkeur naar uit? Ze vertelt: “Ik vind werken uit een boek zelf 
fijner, ik houd ook heel erg van lezen. Maar het is goed dat je kunt kiezen 
tussen uit het boek werken of digitaal.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is fijn om af en toe iets anders te doen dan opdrachten uit het boek. 
Bijvoorbeeld een video kijken met de hele klas. Ik vind het leuk om op die 
verschillende manieren iets nieuws te leren.”

Goede begeleiding
Binnenkort breken de examens aan voor Fatima. “Dat vind ik wel spannend, 
de cijfers die ik nu haal tellen al voor de helft mee voor mijn examens. De 
studiekeuze komt daar bovenop, en kan ook voor wat spanning zorgen.”

Volgens Fatima is dit dan ook hét moment om in actie te komen als mentor. 
“Ik denk dat mentoren het beste weten wat er in de klas speelt. Bijvoorbeeld 
ook als iemand moeite heeft met zijn of haar studiekeuze. Door hierover te 
praten, kunnen ze ervoor zorgen dat je zelf de slimste keuze maakt.”

“Doordat het werkboek er leuk uitziet, 
krijg ik meer zin om de opdrachten in te 
vullen. De uitleg is ook heel duidelijk,  
dus je kunt de opdrachten maken zonder 
hulp van de mentor.”

Proeftuin | Wat is jouw ervaring?
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Proeftuin | Alles voor de leerling

8

Werk je liever digitaal? Dat kan!

3
De eindopdrachten in het 
werkboek of de digitale 
leerlingenomgeving vormen 
het (digitale) portfolio van jouw 
leerling. Als je leerlingen werken 
met Proeftuin digitaal, dan vind 
je deze snel en eenvoudig terug 
in het klassenoverzicht in de 
online docentenomgeving.

Bouw een 
portfolio op

Plezier in 

de les!Digitale 
leerlingenomgeving 
met portfolio

2
Ze maken de reguliere 
opdrachten die bij het thema 
horen en sluiten het thema af 
met een eindopdracht. Deze 
leveren ze in en beoordeel jij 
eenvoudig via het overzicht in 
de docentenomgeving. 

Werk aan 
een opdracht

1
Leerlingen kiezen op de 
wereldkaart van Proeftuin het 
thema waar op dat moment 
aan gewerkt wordt in de klas. 
Ze verwerken de activiteiten 
uit de klas met de opdrachten 
uit het werkboek of de digitale 
leerlingenomgeving.

Kies een 
thema

On- en offline
24 verschillende 
thema’s!

4 lessen met 
verwerkingsopdrachten 
en eindopdracht.

24 eindopdrachten 
voor loopbaandossier 



Waren jullie al bekend met LOB voordat dit project 
begon?
Jochem: “Ja, zelf werkten we op school met een 
volledig online methode. Alleen lag de focus daar 
echt alleen op studie en loopbaan. Bij Proeftuin 
is er aandacht voor veel meer. Bijvoorbeeld leren 
plannen en jezelf presenteren.”

Thom: “Bij veel andere LOB-methodes vul je testjes 
in en heb je daar eens in de zoveel tijd een gesprek 
over met je mentor. Bij Proeftuin ga je vaker met 
elkaar in gesprek en écht actief iets doen met de 
klas.”

Wat brengt Proeftuin nog meer dan alleen studie en 
loopbaan?
Jochem: “Proeftuin bestaat uit drie leerwerelden. 
Daarvan zijn er twee die over studie en loopbaan 
gaan, maar daar komt ook een leerwereld 
persoonlijke ontwikkeling bij. Dat zie je bij andere 
methodes niet altijd terug.”

Thom: “Aan persoonlijke ontwikkeling hebben wij 
tot nu toe op school ook nooit echt aandacht 
besteed. Bijvoorbeeld het maken van goede 
klasafspraken of planning. Bij ons was tijdens 
mentorles vaak tijd voor gesprekken en als je geen 
gesprek had, viel de les uit.”
 
Wat kwam er vooral uit jullie onderzoeken?
Thom: “Dat Proeftuin LOB leerlingen echt 
voorbereidt op de toekomst. Niet alleen op het 
gebied van studie of loopbaan. We ontwikkelen 
bijvoorbeeld ook 21e-eeuwse vaardigheden. 

Hoe verhoudt Proeftuin zich tot andere LOB-
methodes? En wat komt er allemaal kijken 
bij het ontwikkelen van een effectieve online 
leeromgeving? Dit onderzochten havo 5-scholieren 
Matthijs, Daan, Thom en Jochem voor hun 
profielwerkstuk. Thom en Jochem vertellen over 
hun onderzoek én hun ervaringen met LOB.

De jongens volgen allemaal Technasium op Het 
Streek Lyceum in Ede. Dit is een landelijke formule 
voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo. Voor 
het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) maakten 
zij een meesterproef, ofwel een profielwerkstuk. 
Hierin deden ze meerdere vooronderzoeken naar 
verschillende lesmethodes en naar wat nodig is 
voor het designen van een online leeromgeving. We 
stelden Thom en Jochem 5 vragen.

Hebben jullie bewust voor het Technasium 
gekozen?
Thom: “Ja. Ik wilde altijd al iets doen met techniek. 
Om een goede keuze te maken bezocht ik 
verschillende open dagen. Daar zag ik projecten 
die eerder waren gemaakt door leerlingen op het 
Technasium, en daar werd ik heel enthousiast van.”

Jochem: “Voor mij geldt hetzelfde. Ik weet vrij 
zeker dat ik hierna HBO-ICT ga doen. De vraag is 
alleen nog waar. Ik twijfel tussen de Christelijke 
Hogeschool Ede (CHE) of de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lijkt me leuk 
om een andere stad en het studentenleven te 
ontdekken. Aangezien ik Ede al goed ken, kies ik 
daarom misschien wel voor de HAN.”

Proeftuin | Wat is jouw ervaring?

“Proeftuin gaat  
verder dan alleen 
studie en loopbaan”
Leerlingen: Jochem en Thom havo/vwo (bovenbouw).
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Proeftuin | Kennismaking
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“Proeftuin bereidt leerlingen echt voor op de 
toekomst. Niet alleen op het gebied van studie 
of loopbaan. Je ontwikkelt bijvoorbeeld ook 
21e-eeuwse vaardigheden.”

Proeftuin | Wat is jouw ervaring?

Zoals samenwerken, communiceren en creatief 
denken.

Jochem: “Bij Proeftuin komen actuele onderwerpen 
terug in de thema’s die je behandelt. Zo wordt het 
herkenbaar en leuker om aan te werken. Het is 
ook leuk dat je alles wat je leert, op een creatieve 
manier verwerkt in een eindopdracht. Bij Proeftuin 
gebeurt dit aan het einde van elk thema met 
creatieve opdrachten. Je moet dan bijvoorbeeld een 
presentatie geven of mindmap maken.”

 
 
 

 
 
Wat waren jullie bevindingen bij jullie onderzoek 
naar online leeromgevingen?
Jochem: “Bij veel online methodes lijkt het alsof 
ze het fysieke boek - zonder na te denken - online 
hebben gegooid. Niet erg creatief of inspirerend. Bij 
Proeftuin is dat anders. Mede door de verschillende 
leerwerelden en thema’s. De opdrachten zijn ook 
veel meer van deze tijd en dat spreekt leerlingen 
aan.”

Thom: “Het moet een beetje voelen als thuiskomen. 
Je wordt gestimuleerd om te doen waar je goed in 
bent en wat je leuk vindt. Dan gaat het allemaal 
wat makkelijker. Wat dat betreft sluit Proeftuin écht 
goed aan op de leefwereld van jongeren.”
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‘’Proeftuin LOB  
sluit echt  
aan op de  
belevingswereld  
van jongeren’’

Het nieuwe LOB
Je merkt dat je met Proeftuin verder gaat dan 
studie of loopbaan. Het is het nieuwe LOB. Waar 
naast het ontwikkelen van burgerschaps- en 
loopbaancompetenties, ook alle ruimte is voor 
persoonlijke ontwikkeling. Door te zoeken waar je 
goed in bent, maar zeker ook naar waar je plezier 
uithaalt. Zo zorg je ervoor dat de motivatie vanuit 
leerlingen zelf komt.

In mijn muzieklessen spoor ik leerlingen aan om 
alles uit te proberen. Ontdek maar of je ergens 
goed in bent. En zo niet, dan hoop ik dat je alsnog 
iets geleerd hebt en plezier hebt gehad. Door 
verschillende actieve werkvormen te gebruiken en 
doordat de methode aansluit bij de belevingswereld 
van jongeren, daag je leerlingen uit.

Les(ideeën) delen met collega’s
Dit vraagt natuurlijk de nodige creativiteit van 
docenten. Ik besef heel goed dat niet iedere 
docent daaraan toekomt. Een wiskundeleraar is 
bijvoorbeeld ongelooflijk goed in het uitleggen van 
wiskunde. Zorgen ook echt dat leerlingen hogere 
cijfers halen, door hun kennis en kunde naar een 
hoger niveau te tillen. Alleen wordt het soms lastig 
als ze creatieve werkvormen moeten verzinnen. 
Daarom is de online docentenomgeving van 
Proeftuin een uitkomst.

Proeftuin LOB wordt gemaakt voor én met docenten 
en leerlingen. We leggen onze lesmethodes aan 
hen voor en bekijken samen waar we winst kunnen 
behalen. Zo is Proeftuin volledig afgestemd op de 
belevingswereld van jongeren en voldoet het aan de 
wensen van docenten, leerlingen en ouders. Debby 
Marijnissen fungeerde met een aantal collega-
docenten als klankbord. In deze blog vertelt ze 
alles over deze rol en haar visie op Proeftuin en 
LOB.

Ik ben docent muziek en kunst, en geef les aan 
brugklassers, K3 en T4. Daarnaast ben ik werkzaam 
als coach/mentor van een vmbo-t klas (vierdejaars) 
en onderzoek ik nieuwe onderwijssystemen voor 
onze school.

Kennismaking met Proeftuin
Ik werd zo’n anderhalf jaar geleden uitgenodigd 
om mee te luisteren en denken met Proeftuin. De 
verschillende actieve werkvormen grepen mijn 
aandacht en ik was benieuwd hoe ik die in de 
reguliere lessen kon implementeren. Dus probeerde 
ik veel uit in mijn lessen en vroeg feedback bij mijn 
leerlingen. Wat vind je goed, is het duidelijk en wat 
kan er nog beter?

Leerlingen schrijven al zoveel op in boekjes of 
moeten vragenlijsten invullen. Dan is het fijn om 
ook actief met je klas aan de gang te gaan. Door 
middel van een quiz, groepsgesprek of spel. Zo 
blijft de stof eigenlijk ook veel beter hangen, is 
mijn ervaring. Beeld is voor leerlingen sowieso erg 
belangrijk, en de vormgeving van Proeftuin sluit hier 
naadloos op aan.

Docent: Debby Marijnissen – Muziek en 
kunst & coach/mentor vmbo-t.

Proeftuin | Docent vertelt



Hier heb je een enorme bron aan werkvormen waar 
je uit kunt putten. Daarnaast kun je jouw lesideeën 
delen met collega’s die minder creatief zijn. Als 
zij waardevolle input hebben, passen ze de les 
eenvoudig aan.
 

Toekomst van Proeftuin
Het vernieuwde Proeftuin maakt mij toch wel 
erg nieuwsgierig, vooral het opbouwen van een 
digitaal portfolio is wat mij betreft heel waardevol. 
In het mbo hecht men namelijk veel waarde aan 
een zogeheten doorstroomdossier. Op die manier 
waarborgen we écht doorlopende LOB-leerlijnen 
en beginnen studenten niet weer op 0 bij hun 
vervolgstudie.
 

Proeftuin | Docent verteld

“Het is het nieuwe LOB. Waar naast 
het ontwikkelen van burgerschaps- en 
loopbaancompetenties, ook alle ruimte 
is voor persoonlijke ontwikkeling.”
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Digitale docentenomgeving 
met presentatietool

Stel snel en eenvoudig lessen 
samen. Heeft jouw groep 

meer of minder sturing nodig? 
Kies eenvoudig het lestype 
dat het beste aansluit bij 

de dynamiek van jouw klas: 
gestuurd, gemiddeld of vrij.

Gebruik interactieve 
presentaties in de klas. 

Versterk je lessen met quizzen, 
(groeps)activiteiten en filmpjes. 
Zowel geschikt voor Proeftuin 
digitaal, als wanneer je werkt 

met onze creatieve 
werkboeken.

Bewaar overzicht en monitor de 
ontwikkeling van jouw leerlingen. 

Haal waardevolle input uit de 
eindopdrachten van leerlingen 
voor tijdens lessen of (mentor)

gesprekken.

1

2

3

Proeftuin | Alles voor de docent

Alles wat je nodig hebt om spannende lessen te maken en de ontwikkeling 
van je leerlingen te monitoren.

Lessen afgestemd 
op jouw groep

Behoud overzicht

Interactieve 
presentaties
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Proeftuin | Docent vertelt

Omdat we Proeftuin zo goed mogelijk afstemmen 
op de behoeftes van docenten én leerlingen, 
hechten wij veel waarde aan feedback vanuit de 
klas. Hierbij is zowel de feedback van docenten, als 
die van leerlingen heel belangrijk. Bram Heldens 
werkt als mentor met Proeftuin en vertelt over 
zijn ervaringen, werkwijze en hoe leerlingen LOB 
ervaren.

Ik geef les op een tweetalige school, hierdoor zijn 
veel lessen ook in het Engels. De affiniteit met 
brugklasleerlingen heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ze 
zijn nieuw op school en weten nog niet zo goed wat 
het voortgezet onderwijs inhoudt. Ik kan daarbij dus 
nog veel sturen en helpen, om te zorgen dat ze zich 
prettig voelen op school.

Creëer een veilige leeromgeving
Ik ben mentor van een tweetalige havo/vwo klas 
met twintig leerlingen. De verdeling tussen jongens 
en meisjes is ongeveer gelijk. In het begin van het 
jaar is de sfeer in de klas vooral belangrijk. Ik wil 
een veilige leeromgeving creëren, zodat iedereen 
zich durft te uiten en hulp vraagt als dat nodig is.

Als docent lichamelijke opvoeding ben ik echt 
met mijn vak bezig: leerlingen zoveel mogelijk 
laten bewegen. Binnen het mentoraat begeleid 
ik leerlingen op veel meer verschillende vlakken. 
Bijvoorbeeld als leerlingen problemen hebben met 
plannen of als ik moet bemiddelen bij conflicten.

Voor én met leerlingen
Door leerlingen te betrekken bij de lesindeling, 
sla je de eerste slag. Doe je dat niet, dan heb 
je ze sowieso niet mee. Ze willen zich gehoord 
voelen. Vanuit mijn ervaring weet ik ook dat als je 
ze deze vrijheid geeft, ze daar geen misbruik van 
maken. Dan kom je gezamenlijk altijd uit op een 
waardevolle invulling van de les.

Het mooie van Proeftuin vind ik dat je leerlingen 
individueel kunt laten werken, maar ook klassikaal 
aan de slag kunt met de opdrachten. Ook de 
afwisseling in werkvormen en de creatieve 
eindopdrachten zijn leuk. Het is mooi om te 
zien dat leerlingen voor het thema ‘Dit ben ik’ 
bijvoorbeeld echt met elkaar in gesprek gaan en 
zichzelf, maar óók de ander beter leren kennen.

Flexibele lesmethode
Het is fijn dat je met Proeftuin kunt werken hoe én 
wanneer je wilt. Als leerlingen een aantal toetsen 
in het vooruitzicht hebben, snap ik best dat ze niet 
zitten te wachten om over hun latere loopbaan na 
te denken. 

Die enorme stapel leerwerk is voor hen dan veel 
belangrijker. Dat moet je als mentor ook aanvoelen 
en daar ruimte voor laten. Dan laat je de methode 
even voor wat het is.

“Met Proeftuin zorg ik 
voor een veilige en 
actieve leeromgeving”
Docent: Bram Heldens –Lichamelijke opvoeding & mentor havo/vwo.
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Proeftuin | Docent vertelt

Het fijne aan Proeftuin is dat je de draad daarna 
ook weer gemakkelijk oppakt. Daarbij kun je zo’n 
situatie ook mooi als leermoment gebruiken. 

Bijvoorbeeld als het gaat om plannen en studeren. 
Hadden ze bijvoorbeeld niet wat eerder moeten 
beginnen met leren? Door hier actief mee aan de 
slag te gaan, blijft het beter hangen. Met Proeftuin 
leren leerlingen vooral door te doen.

Docent: Bram Heldens –Lichamelijke opvoeding & mentor havo/vwo.

“ Het is mooi om te zien dat leerlingen voor
het thema ‘Dit ben ik’ bijvoorbeeld echt met 
elkaar in gesprek gaan en zichzelf, maar óók 
de ander beter leren kennen.”
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Proeftuin uitgever en oprichter: 
Rogier van Essen

Rogier is oprichter en teamleider van LesLab, de uitgever van Proeftuin LOB.
Als collega’s van LesLab grote of complexe vraagstukken hebben, komen ze bij 
hem terecht. Daarnaast ontwikkelt en schrijft hij het lesmateriaal. Hij vertelt 
over vernieuwingen in het onderwijs, hoe LesLab hierop inspeelt en het belang 
van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Ik ben begonnen als docent in het basisonderwijs. Daarna heb ik drie 
jaar op het mbo lesgegeven. In het basisonderwijs kwam ik veel gelikte 
onderwijsmethodes tegen, heel strak. Niet zo creatief, maar wel heel duidelijk. 
Dit was anders op het mbo.

Heft in eigen hand
Leerlingen moeten zich thuis voelen bij een lesmethode en zichzelf erin 
herkennen. Dan maken zij het zich écht eigen. Daarom besloot ik een 
lesmethode te schrijven. Eentje die het verschil maakt voor leerlingen, 
docenten en decanen.

We hebben intensief gezocht naar expertises die we nodig hadden in ons 
team. Met een ict’er, vormgever en wat extra ontwikkelkracht zijn we het 
bedrijf gestart. Zo hebben we met een klein team LesLab opgezet. Een 
creatieve uitgeverij met lesmethodes uit de praktijk gegrepen. Gemaakt voor 
én met docenten, leerlingen en ouders.

Feedback vanuit onderwijs
We hebben allemaal onze sporen in het onderwijs verdiend. En sommige 
van ons staan nog steeds voor de klas. We staan dus dichtbij de praktijk. We 
hebben nauw contact met een aantal docenten die meekijken met wat we 
maken en feedback leveren. Dit verwerken we dan weer in onze lesmethodes.

Zij leggen ons nieuwe materiaal ook aan hun leerlingen voor, waardoor we snel 
waardevolle input krijgen. Deze vaste groep docenten houdt ons scherp.  

Rogier is verantwoordelijk voor 
de algemene gang van zaken 
binnen LesLab en ontwikkelt 
en schrijft het lesmateriaal. 
Hij is conceptontwikkelaar en 
denkt altijd vooruit. Vanuit zijn 
ervaring als basisschool- en 
mbo-docent is het idee van 
LesLab ontstaan. 
 
“Ik ben er trots op dat we 
beeld, activiteit, verwerking 
en reflectie zo gebalanceerd 
hebben dat zowel leerlingen 
als docenten graag met onze 
methodes werken.”
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Zij gebruiken onze methode, dus durven open en direct te zijn. Via hen staan 
we dichtbij de leerlingen, van het praktijkonderwijs tot en met het vwo. 
Zo vertalen we ons lesmateriaal naar hun leefwereld. Zowel inhoudelijk als qua 
vormgeving.

Digitaliseren
Ik zie dat veel partijen hun lesmethodes snel omzetten naar digitale 
methodes. Door de uitbraak van het coronavirus en het vele thuiswerken komt 
dit natuurlijk in een stroomversnelling. Ze neigen al snel naar invulbare pdf’s 
en statische werkboeken achter glas. Wij kiezen er bewust voor om echt met 
nieuwe software te werken, voor het vernieuwde Proeftuin.

Zo benutten we de voordelen van digitaliseren, zonder dat digitalisering 
een doel op zich wordt. Het moet écht een toevoeging zijn. Daarbij blijven 
onze werkboeken gewoon bestaan. Alle presentaties en werkvormen zijn 
geschikt voor scholen die ervoor kiezen analoog te blijven werken. Die 
keuze laten wij namelijk aan de school over. Vooral voor onze gebruikers in 
het praktijkonderwijs is dat belangrijk. Daar is het soms lastig om volledig 
digitaal te werken. Bijvoorbeeld omdat leerlingen niet over voldoende digitale 
vaardigheden beschikken.

Doorlopende LOB-leerlijnen
Veel mensen denken bij LOB vaak aan: ontdekken wat je leuk vindt en 
welk beroep daarbij past. Maar Proeftuin gaat verder dan dat. Het gaat 
bijvoorbeeld ook over mindset: hoe word je gelukkig en wat kun je hier zelf 
aan doen? Gelukkig komt hier steeds meer aandacht voor. Zeker in deze tijd 
is dat belangrijk. De GGZ waarschuwt nu al voor de mentale gesteldheid van 
jongeren in de coronacrisis.

Om dichtbij de leefwereld van jongeren en de actualiteit te blijven, werken we 
regelmatig samen met andere partijen. Bijvoorbeeld met Radboud Universiteit 
Nijmegen op het gebied van burgerschap, politiek en democratie. In dat teken 
hebben we gezamenlijk het spel Demos gemaakt. Hierbij ontdekken leerlingen 
hoe de democratie in de praktijk werkt. Op deze manier trekken wij LOB 
breder dan alleen ontdekken wat je later wilt worden. We bereiden leerlingen 
in vier jaar tijd voor op onze veranderlijke maatschappij door middel van 
doorlopende LOB-leerlijnen.

“ Een creatieve uitgeverij met 
lesmethodes uit de praktijk 
gegrepen. Gemaakt voor én  
met docenten en leerlingen.”
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Proeftuin ontwikkelaar en marketeer:  
Stijn van Oers

Proeftuin heeft als missie om jongeren te inspireren en handvatten te geven 
voor loopbaanoriëntatie. Vanaf de brugklas helpen we leerlingen met hun 
ontdekkingstocht naar zichzelf, hun talenten en passie. Proeftuin doet 
meer dan leerlingen stimuleren na te denken over studie en loopbaan. We 
bieden ze tools om studievaardigheden te ontwikkelen en zich persoonlijk 
te ontwikkelen. Ik ben als ontwikkelaar vanaf het begin betrokken bij de 
ontwikkeling van Proeftuin en vertel je alles over het ontstaan van onze 
lesmethode. Van het schrijfproces tot aan het huidige Proeftuin.

Wij hebben allemaal onze sporen in het onderwijs verdiend én staan nog 
altijd dichtbij de praktijk. Daarom waren de drie leerwerelden van Proeftuin 
vanaf het begin al duidelijk voor ons. Leren en studeren, werk en loopbaan 
en persoonlijke ontwikkeling. Het creëren van een veilige leeromgeving is de 
logische start van onze lesmethode. Een goed leerklimaat is pedagogisch 
gezien ook heel belangrijk. Daarom werd dat ons vertrekpunt.

Drie leerwerelden
In de leerwereld ‘leren en studeren’ bieden we leerlingen tools om optimaal 
hun schoolloopbaan te doorlopen. Daarbij kwamen verschillende thema’s in 
ons op zoals plannen, leerstrategieën en mindset. Daarnaast is de leerwereld 
‘werk en loopbaan’ onlosmakelijk verbonden met LOB. En bij ‘persoonlijke 
ontwikkeling’ komen thema’s terug als samenwerken en grenzen aangeven.

Grafische vormgeving
Als redactie hebben we voor een eerste draft de drie leerwerelden en de 
daarbij horende thema’s uitgewerkt. We zochten naar de juiste balans tussen 
de inhoud en de vormgeving. Deze twee moeten elkaar versterken. Wat heeft 
dit thema nodig? Hoe prikkelen we leerlingen en wat werkt het prettigst? Dit 
resulteerde in een doorlooptijd van zes tot zeven weken per thema. Om tot 
de juiste inhoud en uitwerking te komen, is feedback vanuit de praktijk ook 
ontzettend belangrijk.

Stijn is hoofd marketing van 
LesLab en ontwikkelt en schrijft 
het lesmateriaal. Door zijn 
jarenlange ervaring als mbo-
docent weet hij precies wat de 
markt nodig heeft en wat werkt 
in de klas. 

“Je kunt niet meer om LesLab 
heen. We zijn uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste 
spelers op het gebied van LOB 
en burgerschap in Nederland.”
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Klankbordgroep
Bijvoorbeeld door middel van een klankbordgroep met docenten uit het 
praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Doordat ze verschillende niveaus 
vertegenwoordigden, waren de reacties op onze thema’s en hun wensen heel 
verschillend. Bij de ene docent wordt de klas namelijk een apenkooi wanneer 
hij zijn klas zelfstandig laat werken en bij de andere levert dat juist een prettig 
leerklimaat op. Daarom bieden we met Proeftuin een eenvoudige en snelle 
selectiemogelijkheid in de mate van sturing.

 
 
 
 
 
 
 
 
Laat leerlingen ontdekken
Ons doel is de drempel voor docenten zo laag mogelijk te maken om actief 
met de klas aan de slag te gaan. We snappen dat er niet altijd tijd is om 
actieve lessen voor te bereiden vol quizzen, groepsgesprekken of spelvormen. 
Daarom bieden we met Proeftuin meer dan 850 actieve werkvormen aan, die 
je eenvoudig implementeert in jouw lessen. Zodat leerlingen tijdens (mentor)
lessen de kans krijgen nieuwe werelden te ontdekken.

Portfolio opbouwen
Vanuit de praktijk merken we dat er veel vraag is naar digitale leermethodes, 
maar dat docenten ook nog graag met een boek werken. Daarom is het met 
Proeftuin beide mogelijk. Met de werkboeken en in de digitale leeromgeving 
bouwen leerlingen in vier jaar tijd een portfolio op. Een bewijs van het feit 
dat leerlingen hebben geïnvesteerd in hun studie, loopbaan maar vooral 
persoonlijke ontwikkeling. Een waardevol document voor henzelf maar ook 
voor jou als mentor of decaan. Iets waar ze hun verdere (studie)loopbaan 
profijt van hebben.

“ Ons doel is de drempel voor 
docenten zo laag mogelijk te  
maken om actief met de klas  
aan de slag te gaan.”
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Proeftuin grafisch vormgeefster: 
Simone Pieterse

Hoe zorg je er met vormgeving voor dat leerlingen meer plezier hebben in 
LOB? En de stof ook beter onthouden? Die taak ligt in handen van onze 
grafisch ontwerper Simone. Zij vertelt hoe die herkenbare Proeftuinstijl tot 
stand is gekomen, en waarom het leerlingen zo aanspreekt.

Ik probeer leerlingen te raken met mijn ontwerpen. Zodat zij zich de methode 
van Proeftuin echt eigen maken en zich hierin thuis voelen. Zich herkennen in 
de lesmethode. Bijvoorbeeld door LOB en persoonlijke ontwikkeling te vertalen 
in beelden die voor hen herkenbaar zijn.

Doelgericht versterken van tekst
Ontwerpen voor jongeren is een vak apart. Een speels ontwerp moet 
bijvoorbeeld niet kinderachtig worden. Jongeren willen graag snel als 
volwassen worden gezien, serieus genomen worden. Daarom ben ik in de 
vormgeving altijd op zoek naar mogelijkheden om het stoerder en volwassener 
te maken. Met een combinatie van foto’s en grafische elementen brengen we 
gelaagdheid in het ontwerp. De tekst en het beeldmateriaal zorgen samen 
voor de herkenbare huisstijl van Proeftuin.

Als ik de tekst krijg, bedenk ik hoe het er in mijn middelbareschoolperiode 
aan toe ging. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) bestond toen nog niet, 
maatschappijleer kwam hier denk ik nog het meest bij in de buurt. Ik bedenk 
waar leerlingen behoefte aan hebben en speel daarop in met mijn ontwerpen.

Herkenbare stijl
Bij het vertellen in beelden is het belangrijk om niet alleen af te gaan op 
wat je al weet, maar ook openstaat voor nieuwe opvattingen. Zo haal ik de 
kernelementen uit het verhaal van Proeftuin en vertaal dit naar beelden. 
Zodat we leerlingen stimuleren om verder te kijken en te denken.

 

Simone geeft vorm aan het 
product- en promotiemateriaal 
van LesLab en ondersteunt 
marketing. Naast haar baan bij 
LesLab heeft ze ook haar eigen 
bedrijf en een zeefdrukkerij. 

“We zijn een intelligente en 
unieke uitgeverij. Vol in groei 
en op weg naar mooie nieuwe 
dingen.”
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Deze ontdekkingstocht voor leerlingen vind je in de hele lijn van Proeftuin, 
van de onderbouw tot aan de bovenbouw. Hierbij ontdekken ze niet alleen 
wat er te kiezen valt. Maar ook wat ze drijft, waar ze goed in zijn en waar ze 
die kwaliteiten kunnen inzetten. Met grafische elementen en fotomateriaal 
brengen we deze ontdekkingstocht dichtbij de leerlingen.

Breng sfeer en verdieping
Ik denk dat het beeld niet los kan staan van de tekst. Het geeft eerder sfeer 
en verdieping. Vormgeving helpt leerlingen om de lesstof van diverse thema’s 
sneller te begrijpen. Dat geldt zeker voor beelddenkers, een grote groep die in 
klassieke lesmaterialen onvoldoende wordt aangesproken.

Hierbij spelen we in op de fantasie van jongeren. Bij het thema waar leerlingen 
onderzoeken welk beroep bij ze past, kunnen beelden bijvoorbeeld heel 
inspirerend zijn. Dat doen we door hierbij meer op het onderzoek te richten, 
dan het mogelijke beroep als einddoel. Dit kan bijvoorbeeld door een 
illustratie van een bouwplaats te gebruiken. Leerlingen kunnen het zien als 
een geheel en daar een bepaald beroep aan koppelen. Maar wij zorgen voor 
allerlei kleine verhaaltjes binnen die illustratie, zodat ze in één beeld ook nog 
verschillende keuzes kunnen maken. Je moet je best doen om alle beroepen 
eruit te halen, zo prikkelen we leerlingen écht om ermee aan de slag te gaan. 
En hun horizon te verbreden. 

Boeken en digitaal
Naast fysieke werkboeken hebben we ook een digitale Proeftuin-omgeving 
ontwikkeld. Binnenkort is dit ontwerp klaar om in gebruik te nemen. Hiervoor 
maken we gebruik van bestaand materiaal. In de herkenbare huisstijl van 
Proeftuin. De digitale omgeving vraagt wel om andere functies dan het boek.

Online moet je in een flow blijven 
en snel door kunnen klikken. Dus 
dit moet in de basis goed staan en 
natuurlijk herkenbaar zijn voor de 
Proeftuin-gebruiker. Verder moeten 
leerlingen zich hier prettig voelen. 
Pagina’s waarop zij opdrachten 
invullen, zullen bijvoorbeeld 
wat neutraler zijn. Zodat zij hun 
aandacht volledig bij de opdracht 
kunnen houden. Zo maken we 
Proeftuin digitaal nóg meer op 
maat voor leerlingen.

“Leerlingen ontdekken niet alleen 
wat er te kiezen valt. Maar ook wat 
ze drijft, waar ze goed in zijn en waar 
ze die kwaliteiten kunnen inzetten. 
Met grafische elementen en foto’s 
brengen we deze ontdekkingstocht 
dichtbij de leerlingen.”

Proeftuin | Expert aan het woord

21



22

Hulp bij kiezen!
Wat past het beste bij mijn school?

22

Wordt het werk van leerlingen 

automatisch opgeslagen?

Ja. Zodra je iets typt wordt 

het automatisch naar onze 

servers verzonden. 

Is Proeftuin LOB ook 
beschikbaar op een 
mobiele telefoon?
Ja, de software is 
ontwikkeld voor zowel 
telefoon als computer 
en tablet.

Welke bestandstypen worden 

ondersteund bij het uploaden?

Er worden 12 bestandstypen 

ondersteund met een maximum 

van 8 MB.

Kan ik nog doorwerken met de 

oude lesvoorbereidingen?
Ja, voor schooljaar 2020-2021 kan 

dat nog. Daarna wordt dit systeem 

afgesloten. Wij raden aan de 

nieuwe lessen te gebruiken. Deze 

blijven up-to-date, in tegenstelling 

tot de oude lesomgeving.

Kan ik met de boeken 
ook een digitaal portfolio 
opbouwen?
Ja. Kies een pakket met 
de licentie en de boeken 
tegen drukkosten. 
De lesopdrachten 
verwerken de leerlingen 
in hun werkboek, 
eindopdrachten en 
loopbaantesten digitaal. 
Zo werk je drie van 
de vier lessen in een 
boek en bouw je toch 
een volledig digitaal 
loopbaanportfolio op.
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Kan ik uit meerdere leerjaren 
thema’s kiezen?
Ja. De jaarlicentie geeft zowel de 
leerling als de docent toegang 
tot 4 jaar lesmateriaal met de 
daarbij behorende thema’s en 
opdrachten (het materiaal voor 
de bovenbouw is ook digitaal 
beschikbaar vanaf het schooljaar 
2022-2023).

Zijn de digibordlessen ook bruikbaar als 
leerlingen met boeken werken?
Zeker! De inhoud van de opdrachten 
verschilt niet wezenlijk tussen de 
licentie en het werkboek. Als er in een 
presentatie staat ‘maak opdracht …’ is 
die opdracht zowel in het boek als in de 
digitale omgeving te vinden.

Kan ik de portfolio’s 
van alle leerlingen 
inzien?
Ja. Selecteer de 
juiste klas, vervolgens 
de juiste leerling 
en je kunt bij alle 
eindopdrachten en 
bij het portfolio. 
Laatstgenoemde vormt 
een mooie basis voor 
loopbaangesprekken.

Kan ik mijn voorkeursles 

bewaren?Ja, als je volgend jaar 

dezelfde les wilt geven 

staat die dus nog steeds 

geselecteerd. 

Er is soms overlap met andere vakken, bijvoorbeeld met Nederlands en maatschappijleer. Is dat een probleem?Integendeel. Overlap benadrukt het belang van de stof en herhaling op een andere toon is waardevol. Tip: werk vakoverstijgend. Plan de thema’s zo in dat je zowel tijdens het mentoruur als tijdens Nederlands bezig bent met een motivatiebrief en benader dezelfde brief vanuit een ander perspectief.

Kan ik zien aan welke 
competenties gewerkt 
wordt?
Absoluut. Bekijk de 
competentiematrix 
in het werkboek 
voor overzicht van 
loopbaancompetenties 
per thema. Als een 
leerling een eindopdracht 
heeft ingeleverd (zie 
portfolio), dan heeft 
de leerling aanwijsbaar 
aan die competentie, 
21e-eeuwse vaardigheid of 
burgerschapscompetentie 
gewerkt. 

Kan ik het werk van mijn 

leerlingen inzien? 
Ja, je kunt de eindopdrachten 

inzien en goedkeuren in de 

online docentenomgeving.
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Hoe werk je 
het liefste?

Wil je meer weten over 
de mogelijkheden en de 
prijzen van de pakketten 
die we aanbieden, scan 
de QR code. Combinatie

Werkboek 
en digitaal

Werkboek

Digitaal
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Na de officiële opening van het mbo-schooljaar 
door Mark Rutte in september 2020, kwam het 
‘talentenpaspoort’ uitgebreid in het nieuws. Een 
interessante ontwikkeling. Wellicht kunnen we 
de handen ineenslaan en al tijdens de lessen 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) hiermee 
starten?

Door Stijn van Oers – ontwikkelaar bij LesLab

“Je moet uiteindelijk doen waar je energie zit, 
waar je talenten zitten”, hield Mark Rutte de mbo-
studenten op 10 september voor. Hij deed een 
oproep aan het bedrijfsleven om te blijven zorgen 
voor stageplaatsen en te investeren in jong talent. 
Want: “Het mbo is de kurk waarop Nederland drijft.”

Voorvechters van het talentenpaspoort vielen 
hem later bij in verschillende media. Onder wie 
Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio, één 
van de grootste roc’s in ons land. In een artikel in 
De Ondernemer bepleit hij zelfs het afschaffen 
van diploma’s. “Als je wiskunde op vwo-niveau 
zou kunnen, maar met talen vmbo-niveau haalt, 
krijg je nooit een vwo-diploma. Dat is raar”, aldus 
Neutelings.

Banketbakker met foodtruck
Het gaat volgens Neutelings om de vaardigheden 
die iemand verzamelt. “Als een banketbakker 
in spe aangeeft dat hij, naast het leren maken 
van de lekkerste worstenbroodjes, heel graag 
een foodtruck wil beginnen, bied je hem lessen 
ondernemerschap aan.” Joris Toonders van online 
marketingbureau Yonego stelt in hetzelfde artikel 
niet eens te kijken naar diploma’s: “Ik ben veel meer 
geïnteresseerd in wat iemand in de praktijk kan, 
dan wat hij op school heeft geleerd.”
Vandaar het talentenpaspoort, waarin te 
achterhalen valt welke ambities en skills iemand 
bezit. Een document dat – in tegenstelling tot 
een cv – vooral kijkt naar de toekomst. Wat heeft 
iemand geleerd, wat kan hij of zij, wat is zijn droom 
en hoe is deze te bereiken?

Randstad: vakverklaring
Op nu.nl lees ik dat UWV en uitzendbureau 
Randstad hier al volop mee bezig zijn. Het 
uitzendbureau werkt met een ‘vakverklaring’ waarin 
werkgevers en werknemers samen bijhouden wat 

iemand op de werkvloer aan vaardigheden opdoet.” 
Hoofd arbeidsmarkt van Randstad Marjolein ten 
Hoonte vertelt in het artikel: “Je kunt het ook 
een skillspaspoort noemen. Het werkt heel goed, 
doordat een werkgever beter weet wat hij in huis 
haalt.”

Al starten op school?
Het sympathieke en vernieuwende idee van 
een talentenpaspoort ligt heel dicht aan tegen 
de lessen loopbaanoriëntatie en –begeleiding 
(LOB), waarvoor wij als uitgeverij lesmaterialen 
bedenken en ontwikkelen. Immers, via onze 
lesmethodes leren jongeren hun persoonlijke 
interesses kennen, de wereld om zich heen 
verkennen en afgewogen keuzes maken voor de 
toekomst. Zoals pakketkeuzes en de keuze voor 
een vervolgopleiding. Dat kan al starten in de 
brugklas: op steeds meer scholen voor voortgezet 
onderwijs wordt al in het eerste jaar gestart met 
onze Proeftuin-lesmethode.

Deze lesmethode (en onze LOB-methodes voor 
het mbo) aanpassen zodat het ‘talentenpaspoort’ 
eerder kan worden gevuld. Zodat jongeren nog 
eerder een tastbaar overzicht krijgen van hun 
ambities en interesses en eerder hun skills en 
competenties kunnen vastleggen. En dat dit later 
doorvloeit in de certificering of diplomering, keuze 
voor stages, verdere opleidingen en sollicitaties? Ik 
voorzie een win-win!

Wat vind jij?
Wat mij betreft
kun je al met het
talentenpaspoort
starten in de brugklas, 
de LOB-lessen lijken 
me hiervoor een 
ideaal startpunt. 
Als uitgeverij dragen 
we graag bij aan 
deze ontwikkeling.

Opinie: Waarom niet nog 
eerder starten met het 
talentenpaspoort?

Ben je nieuwsgierig naar 
meer blogs over Proeftuin 
en LOB? Scan de QR-
code en lees verder!
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Nieuwsgierig? kijk dan eens op onze website 
en lees meer over alle methodes. Of stel je 
vraag, wij staan voor je klaar!

www.leslab.nl

Makers LOB en Burgerschap
Flexibele methode voor 
mbo-niveau 3 en 4.

 Combineert loopbaan-  
en burgerschapscompetenties 
met 21e-eeuwse vaardigheden
 Verschillende 
uitwerkmogelijkheden,  
grote en kleine  
opdrachten voor elke  
leerstijl

LesLab LOB
Totaalpakket voor 
mbo-niveau 2, 3 en 4.

 Gebaseerd op 
loopbaancompetenties
 Ondersteunt het 
kwalificatiedossier
 Online omgeving + 
werkboeken
 40 lessen per jaar,  
2400 activiteiten

Proeftuin LOB
Complete LOB- en 
burgerschapsmethode 
voor pro, vmbo, havo en vwo 
(onder- en bovenbouw).

 Voor (mentor)lessen  
en decaan
Online omgeving + werkboek
 Les samenstellen in  
5 minuten
24 thema’s, 850 activiteiten

Alle ins en outs over 
de uitgeverij leslab!

Proeftuin | Leslab uitgeverij
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Digitalisering biedt mogelijkheden
Soms zoveel dat het keuzestress veroorzaakt. 
LesLab biedt jongeren hulp bij het maken van een 
doordachte keuze en biedt ze een scherper zicht op 
de toekomst. Leerlingen en studenten leren slimme 
en verstandige keuzes te maken om hun doelen te 
bereiken.

LOB is eerder een groepsproces dan dat je het 
individueel benadert. Door het naar de klas te 
halen, haal je jongeren weg uit hun veilige, directe 
vertrouwenscirkel. Hierdoor daag je ze uit om 
zelfstandig te denken en uiteindelijk zelfstandig een 
slimme keuze te maken. Zo verklein je de kans dat 
leerlingen of studenten hun keuze baseren op de 
keuzes van anderen binnen hun directe omgeving.

Snelle en eenvoudige lesvoorbereiding
LesLab ontzorgt docenten maximaal én biedt 
keuzevrijheid. Zowel onze klassikale benadering 
als onze studentgestuurde benadering wordt 
gemakkelijk aangepast aan de behoeften van de 
opleiding, de student en de docent. Voorbeelden 
hiervan zijn de docentenomgeving van LesLab en 
Proeftuin waarin de docent zelf een les kiest die 
aansluit bij klas. 

Bij Makers kiest de student zelf welke 
verwerkingsopdracht het beste past. Deze 
benaderingen vind je in al onze lesmethodes. 
Dit zorgt voor maximale betrokkenheid en vrijheid 
om het leerproces optimaal in te richten.

Actief leren van elkaar
Doordachte keuzes bieden een scherper beeld op 
de toekomst. Jongeren leren het meeste van elkaar, 
zeker als het gaat om levenskeuzes die met LOB 
en burgerschap worden behandeld. Met creatieve 
benaderingen en uitdagende werkvormen brengen 
wij dit gesprek op gang. Dit kan klassikaal zoals bij 
methodes als LesLab (mbo) en Proeftuin (vo), of via 
een studentgestuurde benadering zoals bij Makers. 

Door deze kruisbestuiving actief te stimuleren 
daag je jongeren uit om hun eigen keuzes te 
verwoorden, zelfstandig te denken en uiteindelijk 
een weloverwogen keuze te maken. Zo helpt LesLab 
jongeren niet alleen met hun doelen, maar ook met 
de route daar naartoe.

Ontdekkingstocht naar passie en talent
Leerlingen en studenten ontdekken hun passie en 
intrinsieke drijfveren op een actieve en creatieve 
manier in de les.

Ze bouwen een compleet loopbaandossier op. 
Handig voor decaan- en mentorgesprekken. Zo geef 
je ze een passend advies.

Bied toekomstperspectief
LesLab staat dichtbij docenten en studenten. We 
bieden de juiste tools voor een actieve persoonlijke 
en professionele ontwikkeling. 

Alle informatie is gericht op de leefwereld van de 
leerlingen. Zo maken we het voor alle leerlingen 
relevant.

Draag bij aan een succesvolle 
toekomst voor je leerlingen
Als bevlogen docent wil jij iets bijdragen aan de 
ontwikkeling van jouw leerlingen of studenten. Dat 
beperkt zich niet alleen tot jouw specialisatie. Je 
kunt nog veel meer betekenen in de ontwikkeling 
van jongeren. Met een duidelijke LOB-leerlijn lever 
je een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding op 
hun toekomst. Je biedt houvast in hun reis naar 
volwassenheid.

LesLab staat voor:
• creatieve inhoud en 

vormgeving
• actieve lesprogramma’s
• ontwikkeld met docenten, 

leerlingen en ouders

Proeftuin | Leslab uitgeverij
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Vraag vrijblijvend een gratis exemplaar van Proeftuin 
aan. In overleg komen we graag langs om Proeftuin 

persoonlijk te presenteren.

Leslab, t.a.v. Proeftuin LOB
Postbus 31040, 6503CA Nijmegen
E-mail: info@proeftuin.nl
Telefoon: 024 – 22 00 110

Scan de QR-code met de informatie waar je nieuwsgierig 
naar bent en wij vertellen meer:

online presentatie
 presentatie op locatie
 workshop Proeftuin 
LOB

test het nieuwe LOB
8 weken volledige 
toegang

 Proeftuin productlijst: 
prijzen voor komend 
schooljaar 2021-2022
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