
TOELATING 
Om tot LOBO te worden toegelaten moet 

u in het bezit zijn van één der volgende 

diploma’s: 

Voor Techniek: 

- NATIN diploma,  

- AMTO diploma,  

- HAVO diploma voor de richting WMN, 

met de vakken wiskunde en 

natuurkunde  

- of gelijkwaardig. 

Voor Dienstverlening: 

- HAVO diploma, 

- MBO diploma, 

- of gelijkwaardig. 

  

PERSPECTIEVEN 
Als alle tentamens en opdrachten met 

voldoende gehaald zijn, krijgt u een LOBO 

diploma. Hiermee bent u volledig bevoegd 

tot het geven van onderwijs in de door u 

gekozen studierichting op het LBO niveau. 
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LOBO onderwijsbureau: 

Passiebloemstraat 2 (1ste etage) 

STS 1 Complex 

Tel: 400733  

Email: lobo.beroepsonderwijs@gmail.com 



 
 
 
Leraren Opleiding 
Beroepsonderwijs 
TVET- 
Teacher Training College 
 

De leraren opleiding beroepsonderwijs is 

een drie jarige HBO avondopleiding. 

  

MISSIE 
LOBO, zal in samenwerking met partners 

in het onderwijsveld en het 

bedrijfsleven, voorzien in de behoefte 

aan competente leraren die vaardig, 

vindingrijk en toekomstgericht de 

beroepsrollen kunnen hanteren, met hart 

voor hun leerlingen en de 

beroepspraktijk. 

 

VISIE 
LOBO, is de innovatieve kennis – en 

expertise leraren Opleiding 

Beroepsonderwijs, die studenten 

opleidt/ontwikkelt tot verantwoordelijke, 

waarde(n)volle en zelfbewuste leraren, 

die beschikken over maatschappelijk 

relevante kennis en competenties en 

bijdragen aan de ontwikkeling, 

verbetering en vernieuwing van het 

beroepsonderwijs. 

     

 
 
 

DOELSTELLING 
- Studenten opleiden voor het lager 

beroepsonderwijs tot competente 

leraren die vaardig, vindingrijk en 

toekomstgericht de beroepsrollen 

kunnen hanteren. 

- Studenten uitdagen zich te 

ontwikkelen tot 

verantwoordelijke, 

waarde(n)volle en zelfbewuste 

leraren, door hen in de 

gelegenheid te stellen te 

beschikken over maatschappelijk 

relevante kennis en competenties 

en bijdragen te leren leveren aan 

de ontwikkeling, verbetering en 

vernieuwing van het 

beroepsonderwijs. 
 

STUDIERICHTINGEN 
De opleiding telt vier studierichtingen in 

de techniek, te weten: 

1. Bouwkunde (BK) 

2. Elektrotechniek (EL) 

3. Werktuigbouwkunde (WTB) 

4. Wiskunde-Mechanica-Natuurkunde 

(WMN) 

 

En drie studierichtingen in de 

dienstverlening, te weten: 

1. Horeca (Hor) 

2. Facilitaire Dienstverlening (FD) 

3. Mode en Creatie (MC) 

 

*De mogelijkheid tot het invoeren van  

  nieuwe studierichtingen. 

  

MODULEN OVERZICHT 
De modulen worden gecategoriseerd in 

drie groepen: de ondersteunende, de 

onderwijskundige en de 

richtingsspecifieke modulen. 

De ondersteunende modulen op de  

opleiding zijn onder andere: 

- Taal en communicatie 

- Sociale vaardigheden 

- Informatica 

- Safety and Health/ EHBO 

 

De onderwijskundige module op de 

opleiding zijn onder andere: 

- Ontwikkelingspsychologie 

- Leerlingenzorg 

- Opleidingskunde 

- onderwijskunde 

- Onderwijsleerdoelen 

- Evaluatie en Toetsing 

- Schoolmanagement 

 

De richtingsspecifieke modulen zijn per 

studierichting verschillend. 

 

OPBOUW STUDIE 
- De studie wordt modulair 

aangeboden. Modulen zijn 

studieonderdelen die binnen een 

bepaalde periode moeten worden 

afgerond. 

- Elke periode bestaat uit 8 

collegeweken, 1 collegevrije week en 

een 1 tentamenweek. 

- Het jaarprogramma omvat vier 

perioden, elk dus 10 weken. 

- Naast hoorcolleges wordt ook 

zelfstudie en zelfwerkzaamheid van 

de student verwacht. 

- Het uitvoeren van opdrachten of 

presentaties, maken ook deel uit van 

de studie. 

- Colleges zijn drie avonden in de 

week. 

  


