
 

Het LOB-cv  
cv in het kader van Loopbaan-Oriëntatie en -Begeleiding 
 
Wat? 
 
Het LOB-cv is een digitaal instrument dat door het voorgezet onderwijs en de vier 

hogescholen van Rotterdam*  samen gemaakt is om jou optimaal voor te bereiden op de 

studiekeuzecheck (het gesprek en/of intake) en de start van de hbo-studie van jouw 

keuze.  

Het bevat 6 onderdelen: 
1. persoonlijke informatie 
2. vaardigheden en kwaliteiten 
3. motivatie en drijfveren 
4. studiekeuzeproces en oriëntatie 
5. verwachtingen 
6. aanvullingen 

 
Je maakt er een persoonlijk document van dat alleen voor jou toegankelijk is. Je 

kunt het steeds aanvullen, bijstellen en er documenten aan toevoegen. 

 
*Hogeschool Rotterdam 

  Hogeschool Inholland  
  Thomas More Hogeschool (pabo) 
  Codarts Hogeschool voor de Kunsten 

 

Waarom? 

Het LOB-cv levert een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het 

studiekeuzeproces en dus aan het studiesucces van jou als student in het hbo, want het is 

wel bewezen dat een degelijke voorbereiding op je studiekeuze een belangrijke factor is 

voor studiesucces.  

Bij het invullen van het LOB-cv gaat het erom dat je bedenkt dat het LOB-cv je helpt om 

jezelf beter te kunnen presenteren tijdens het eerste contact met iemand van je 

vervolgopleiding. Tijdens de ontmoeting met iemand van die opleiding bespreek je het 

overzicht van je LOB-cv op het scherm of vanaf papier. 

Er zijn steeds meer hbo-opleidingen waar men ook daadwerkelijk naar dit LOB-cv vraagt 

voor het studiekeuzecheck-gesprek. 

Hoe? 

Het is de bedoeling dat je eerst een account aanmaakt op www.lob-cv.nl en dat je daarna 

op dit account het LOB-cv vult. Om een account aan te maken heb je een mailadres nodig. 

Als je daarna nogmaals inlogt met je account en wachtwoord, kun je het LOB-cv invullen.  

Voor hulp bij het invullen van het LOB-cv neem je contact op met mw. De Grauw   

T.degrauw@vavorijnmondcollege.nl, mw. Meijer  M.Meijer@vavorijnmondcollege.nl,   

of mw. Hendriks M.W.Hendriks@vavorijnmondcollege.nl. 
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Onderdelen van je LOB-cv 
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