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Workshop

Qompassie voor LOB; van bewust naar beter

Deze workshop is bedoeld voor scholen die willen weten in welke fase van ontwikkeling zij staan met betrekking tot loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB). Daarnaast is deze workshop bedoeld om inzicht te krijgen in hoe LOB is geborgd in
de organisatie en hoe het zit met het draagvlak voor LOB. Met behulp van een begeleide
0-meting wordt dit inzicht verkregen. Qompas faciliteert de groepssessie met behulp van LOB-experts.

Opbrengst
•
•
•
•

Het draagvlak en eigenaarschap LOB is verder vergroot
Verdieping van de kennis over ‘loopbaanleren’ in de leerlingbegeleiding en in de vakken
Kennisdeling collega’s met waardering voor wat er al gebeurt in de school rond LOB
Speerpunten voor verdere ontwikkeling zijn besproken en geprioriteerd

Het aanbod
Tijdens een begeleide sessie van ongeveer twee klokuren worden de laatste ontwikkelingen omtrent LOB gedeeld, wordt
er een praktische oefening gedaan en worden de deelnemers begeleid bij het invullen van de vragen per thema. De resultaten worden direct gedigitaliseerd en er vindt een groepsgesprek plaats over de resultaten; overeenkomsten en verschillen. Aan het eind van de bijeenkomst worden er afspraken gemaakt over de gewenste ontwikkeling en vervolgstappen voor duurzame LOB. Indien gewenst, wordt er een route geschetst voor bovenstaande ontwikkeling en adviseert
de procesbegeleider hierbij.
In de week na de sessie ontvangt de portefeuillehouder LOB het digitale scanbeeld met daarbij een kort advies van de
procesbegeleider.

Organisatie
De verantwoordelijk schoolleider LOB (portefeuillehouder) formeert een representatieve groep welke een doorsnede is
door de geledingen van de school. Meestal is dit een mix van lid schoolleiding, decaan, leerlingbegeleider, mentoren uit
diverse leerlagen, vakdocenten….
Voor een optimale opbrengst is een groepsgrootte van 8 ideaal. Bij een grotere groep, bijvoorbeeld een afdeling, is het
aantal van 16 mogelijk. De vragenlijst wordt dan per tweetal ingevuld.
Duur			
Waar			
Aantal deelnemers
Kosten			

:
:
:
:

2 uur
bij u op school
Ideale groepsgrootte 8, maximaal 16
€ 875,00

		
Decanentraining

Geeft u er de voorkeur aan om samen met een onderwijsadviseur te kijken naar de inrichting van Qompas, kies dan voor
de decanentraining. Tijdens deze training krijgt u handvatten voor de inrichting van het programma, tips over hoe u
bijvoorbeeld het keuzeformulier toevoegt of eigen opdrachten aanmaakt en kijken wij met u hoe Qompas het beste kan
aansluiten bij het LOB-programma van uw school. Denk hierbij aan uren, onderwerpen, werkvormen etc.
Duur			
Waar			
Aantal deelnemers
Kosten			

:
:
:
:

2 uur
bij u op school
maximaal 3
€ 675,00
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Qompas inspiratiesessie

LOB

Tijdens de inspiratiesessie LOB brengen wij samen met teamleiders, decanen en mentoren de LOB-activiteiten in kaart en
denken wij mee over hoe deze geïntegreerd kunnen worden in de methode. Welke LOB activiteiten worden er bijvoorbeeld
al gedaan binnen de diverse vakken? Met de uitkomst van deze bijeenkomst kan de decaan vervolgens goed aan de slag als
het gaat om het inrichten van Qompas. Doordat mentoren en teamleiders meedenken over hoe Qompas kan worden ingezet, ook vanuit hun eigen vakgebied, wordt er draagvlak gecreëerd en nieuwe energie opgedaan voor de komende periode.
Duur			
Waar			
Aantal deelnemers
Kosten			

:
:
:
:

2,5 uur
bij u op school
maximaal 8
€ 975,00

		
Gebruikerstraining

Hoe maken leerlingen een account aan, waar vind je informatie over beroepen, hoe begeleid je leerlingen bij het maken
van de opdrachten in Qompas en op welke wijze kunnen mentoren de leerlingen volgen? Deze en andere vragen komen
aan bod tijdens de Qompas Gebruikerstraining. Na deze training van twee uur bij u op school, is het gehele LOB-team goed
op de hoogte van de mogelijkheden en meerwaarde van Qompas en kunnen zij goed van start met de leerlingen.
Uiteraard wordt er bij de gebruikerstraining Qompas Profielkeuze en Qompas StudieKeuze ingegaan op de vernieuwingen.
Misschien een goede aanleiding voor een opfriscursus?
Duur			
Waar			
Aantal deelnemers
Kosten			

		
Workshop

:
:
:
:

2 uur
bij u op school
maximaal 15
€ 675,00. (Elke methode heeft zijn eigen training.)

Loopbaangesprekken; van dossier naar dialoog

In deze, door Registerleraar.nl gevalideerde workshop, bij u op school, is onder meer aandacht voor: wat zijn loopbaangesprekken eigenlijk en wat wordt er van mij verwacht? Hoe kun je, gezien de beschikbare tijd, toch efficiënte gesprekken
voeren? Welke vragen stel je? De leerling weet het niet, wat nu? Deze workshop maakt mentoren/coaches onder andere
bewust van de rol die ze hebben tijdens het voeren van een loopbaangesprek. In plaats van zenden en adviseren, spelen
luisteren en de juiste vragen stellen een hele belangrijke rol. Hoe doe je dat?
Duur			
Waar			
Aantal deelnemers
Kosten			

		
Workshop

:
:
:
:

3,5 uur (of 2x 2 uur)
bij u op school
ideale groepsgrootte 12, maximaal 15
€ 1.495,00 (1.995,00)

op maat

Spreekt de workshop loopbaangesprekken u aan, maar wilt u het net iets anders? Misschien meer aandacht voor train de
trainer, motivatie of juist handvatten voor gesprekken met ouders? Informeer naar de mogelijkheden voor een workshop
op maat.
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Workshop

Ouderbetrokkenheid & LOB

Ouders zijn de belangrijkste gesprekspartners voor jongeren als het gaat om schoolloopbaankeuzes. Voor scholen is het
dus van belang dat ouders betrokken zijn bij het LOB-traject van de school. Uit recente pilots en onderzoeken blijkt dat de
thema’s ouderbetrokkenheid en LOB elkaar kunnen versterken: ouders verdiepen de reflectie op LOB-activiteiten, en LOB
draagt bij aan een positieve en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders.
In deze workshop besteden we aandacht aan hoe de betrokkenheid van ouders bijdraagt aan het schoolsucces van
kinderen. We laten zien hoe de thema’s ouderbetrokkenheid en LOB zodanig gecombineerd kunnen worden, zodat ze
elkaar versterken. En we inventariseren wat de beste vervolgstap is voor de school om hier praktisch mee aan de slag te
gaan. Bijvoorbeeld hoe de school de ouderactiviteiten op kan nemen in Qompas.
Het is van grote meerwaarde voor de workshop als er iemand aanwezig is die beslissingen kan nemen over een
schoolbrede aanpak.
Duur			
Locatie			
Aantal deelnemers
Kosten			

:
:
:
:

3 uur
bij u op school
Maximaal 15
€ 995,00

		
Qompas SollicitatieWorkshop

Leerlingen moeten op steeds jongere leeftijd zichzelf presenteren en aantonen waar zij goed in zijn. Denk daarbij niet
alleen aan bijbanen, maar ook aan maatschappelijke stages, selectiestudies, leerwerk-plaats of baan. Daarom introduceert
Qompas de SollicitatieWorkshop met onder andere:
 Hoe bouw je je cv op?
 Hoe ontdek je wat bij jou past?
 Hoe breng je competenties op een goede manier over op een beslisser?
 De elevator pitch
 Et cetera
Doelgroep
: Leerlingen bovenbouw havo/vwo
Duur			
: 90 minuten
Locatie			
: bij u op school
Maximale groepsgrootte : 30 leerlingen (1 klas)
Kosten			
: tussen € 300,00 - € 600,00 per klas afhankelijk van aantal klassen en aantal trainers.
						 Neem contact op voor het bespreken van uw wensen en een offerte op maat.
De workshop wordt verzorgd door een trainer van Qompas met veel ervaring in het begeleiden van recruitmentprocessen
vanuit zowel kandidaat als werkgever. Aan het eind van de workshop heeft iedere leerling alle benodigde handvatten om
succesvol te kunnen solliciteren!
		

Meer weten?
Voor vragen over onze trainingen en voor reserveringen kunt u terecht bij Marieko Cats via
telefoonnummer (071) 581 55 81 of per mail: mj@qompas.nl.
Genoemde prijzen zijn inclusief btw. Omwille van de effectiviteit is het aantal deelnemers per training/workshop beperkt. Voor elke deelnemer extra
worden kosten in rekening gebracht.
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