Tien Ridders in de Orde van LOB benoemd
Ede, 30 oktober 2014
Vanmiddag zijn tijdens het LOBlands festival in Ede tien ambassadeurs op het gebied van Loopbaanoriëntatie
en –begeleiding (LOB) geridderd in de “Orde van LOB”. Directeur-Generaal Alida Oppers van het ministerie
van OCW zette deze actieve LOB-professionals samen met de vice-voorzitter van het LAKS Andrej Josic in het
zonnetje.
Decanen van het Dendron College (Horst), het Waldheim-mavo (Baarn), het RSG Lingecollege (Tiel), het Candea
College (Duiven), het Beatrix College (Tilburg), het Buitenhout College (Almere) en het Liemers College
(Zevenaar) vielen in de prijzen. Andere Ridders vertegenwoordigen de decanenverenigingen, welke nauw
samengewerkt hebben met project Stimulering LOB. Ook schoolleider Mariet van de Ven van het Kandinsky
College in Nijmegen mocht de eretitel in ontvangst nemen. Mariet van de Ven: “Wat een eer, maar eigenlijk
gaat het niet om mij; ik ben maar een exponent van de school waarin heel veel anderen met name het goede
LOB-werk doen.”
Het LOBlands festival: parade van talent op samenwerking en in de regio is georganiseerd door project
Stimulering LOB van de VO-raad, dat dit najaar haar activiteiten afrondt en zich klaarmaakt voor een nieuwe
fase. Na vijf jaar stimulering van LOB is het tijd voor de verankering van LOB. Scholen voeren een steeds
actiever beleid op het gebied van integraal loopbaanleren en zien dit terug in hun doorstroomcijfers uit het
mbo en hoger onderwijs. Projectleider Karen Oostvogel: “We kijken terug op vijf succesvolle jaren. Bij aanvang
van het project in 2009 ging LOB nog over sector- of studiekeuze. Inmiddels staat LOB voor loopbaangericht
onderwijs en wordt door schoolleiders, decanen, ouders en leerlingen gezien als de motor van
talentontwikkeling. De tien Ridders hebben hun benoeming ruimschoots verdiend; deze LOB ambassadeurs
laten zien dat loopbaangericht onderwijs de toekomst heeft.”

De tien Ridders in de Orde van LOB:
LOB Ridder
Daniël Kers
Dorien Stals - Beijes
Inge Kirsten
Jan Hendrik de Jonge
Janny van Meenen
Mariet van de Ven
Michiel van den Anker
Patricia van der Steen
Peter Huwae
Yvonne Mulders

Organisatie(s)
Kers & Kers Loopbaancoaching
Dendron College in Horst
Buitenhout College in Almere
Ellobee
Candea College in Duiven
Liemers College in Zevenaar
Kandinsky College in Nijmegen
Loopbaanregie
RSG Lingecollege in Tiel
decanenvereniging VvSL
Leken Linge College in Tiel
decanenvereniging NVS-NVL
Beatrix College in Tilburg

Email
info@kersenkers.com
d.stals@dendron.nl
kirsteni@buitenhoutcollege.nl
jhdejonge@ellobee.nl
j.vanmeenen@liemerscollege.nl
m.vdven@Kandinsky.nl
loopbaanregie@gmail.com
PvanderSteen@lekenlinge.nl
P.Huwae@helenpark.nl
ymulders@beatrixcollege.nl

