
Beroepskeuzedagboek ‘Stappenplan leerjaar 3’ 

 

Stap 1: De start  

 

Inloggen 

Log in op www.beroepskeuzedagboek.nl (gebruikersnaam: 510 +leerling nummer en je wachtwoord) 

Meld je aan bij je mentor/klas.   

Als je voor het eerst in deze LOB methode werkt dan vul je alleen 510leerlingnummer in en niets bij 

wachtwoord. Je komt dan op een persoonlijk invulscherm. Daar vul je alles correct in en je activeert je 

LOB account door op de rode activatiebutton te klikken. Noteer je inlog gegevens in je agenda. 

 Bekijken ‘Geschiktheidcirkel’  

 

 De uitslag van de Ilias* komt o.a. terug in de geschiktheidcirkel.  

 De interessesectoren die groen gekleurd zijn, geven jou voorkeur aan.  

 Ga op zoek naar mogelijk interessante opleidingen door op de interessesectoren te klikken. 

 Klik vervolgens op hbo/wo bachelor en bekijk de opleidingen via de website.  

 Vind je een opleiding interessant, vink hem dan aan, zodat hij opgeslagen wordt in je portfolio.  

Opdracht ‘toekomstdromen’ 

Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘opdrachten’ in de digitale 

Profielkiezer. 

Reflectieverslag ‘toekomstdromen’ 

Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘verslagen’ in de digitale 

Profielkiezer. 

Plusdocument 

In het Plusdocument kun je laten zien wie je bent; over welke talenten je beschikt, waar je zowel binnen 

als buitenschool mee bezig bent. Je kunt certificaten of bv. foto's uploaden of een link toevoegen naar 

bv. je Instagram of een andere site. Je plusdocument kun je de komende jaren steeds aanvullen. 

 

Klassikaal> Afname vragenlijst ‘Ilias’  

http://www.beroepskeuzedagboek.nl/


Stap 2: Over mij 
 

 
Opdracht ‘Welke rol past bij mij?’ 
 
Stel je kunt kiezen uit verschillende rollen. Welke rol wil je zelf het liefst hebben in de toekomst?  
Hier kom je achter door de opdracht te maken op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden 
achter de knop ‘opdrachten’ in de digitale Profielkiezer. 
 
Opdracht ‘Motieven vrije tijd’ 
 
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘opdrachten’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 
Opdracht ‘Motivatie & persoonlijkheid’ 
 
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘opdrachten’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 
Reflectieverslag ‘Motivatie’ 
 
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘verslagen’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 

Klassikaal> Afname vragenlijst ‘Schoolvaardigheden’ 
 

 



Stap 3: Profielen en vakken 
 

 
Vragenlijsten ‘Profielscan’ 
 
Een eerste aanwijzing welk profiel het meest bij je past, krijg je door online de vragenlijst in te vullen op 
www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘vragenlijsten’ in de digitale Profielkiezer. 
 
Bekijken ‘De profielkeuzeformulieren op de website’ 
 
Op welke voorkeur voor profiel(en) wijst de uitslag van jouw profielscan? Zie je één profiel duidelijk naar 
voren komen of is jouw voorkeur verdeeld over meerdere profielen? 
 
Havo: https://www.trevianum.nl/Portals/767/docs/LOB/havo/Profielkeuze%20Havo.pdf?ver=2018-10-01-113006-357 
Atheneum: https://www.trevianum.nl/Portals/767/docs/LOB/atheneum/Profielkeuze%20A4.pdf?ver=2020-02-20-133929-280 
Gymnasium: https://www.trevianum.nl/Portals/767/docs/LOB/gymnasium/Profielkeuze%20gymnasium.pdf?ver=2020-11-12-132730-787 
 
Vragenlijsten ‘Schoolvakken’ 
 
Op school kom je in aanraking met verschillende schoolvakken. Je hebt beslist gemerkt dat je motivatie 
voor vakken verschillend is. Motivatie voor schoolvakken ontstaat door een combinatie van hoe interessant 
het vak is, hoe goed je erin bent en hoe belangrijk je het vak vindt. Vul online de Schoolvakkenvragenlijst 
in. Denk bij het invullen niet alleen aan dit moment, maar ook aan de voorgaande jaren.  
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘vragenlijsten’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 
Bekijken ‘Doorstroomrechten’ 
 
Klik op het kopje ‘doorstroomrechten’.  
Bekijk de toelaatbaarheid en extra eisen die opleidingen stellen.  
 
Reflectieverslag ‘Profielen’   
 
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘verslagen’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 
Reflectieverslag ‘Interesses & vervolgstudies’ 
 
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘verslagen’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 

https://www.trevianum.nl/Portals/767/docs/LOB/havo/Profielkeuze%20Havo.pdf?ver=2018-10-01-113006-357
https://www.trevianum.nl/Portals/767/docs/LOB/atheneum/Profielkeuze%20A4.pdf?ver=2020-02-20-133929-280
https://www.trevianum.nl/Portals/767/docs/LOB/gymnasium/Profielkeuze%20gymnasium.pdf?ver=2020-11-12-132730-787


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 5: Afsluiting leerjaar 3 
 

 
Reflectieverslag ‘voortgang LOB’ 
 
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘verslagen’ in de digitale 
Profielkiezer. Dit is je vertrekpunt voor volgend schooljaar.  
 
Bijwerken van je plusdocument 
 

 

 

 

Stap 4: Waar ik goed in ben? 

 
Reflectieverslag ‘Talenten’ 
 
Je vult het reflectieverslag in n.a.v. de vragenlijst over je talenten. Optioneel kun je de 360 graden 
feedback invullen. Je krijgt dan een goed beeld van hoe anderen jou zien.  
Invullen op www.beroepskeuzedagboek.nl → Dit is te vinden achter de knop ‘verslagen’ in de digitale 
Profielkiezer. 
 

Klassikaal> Afname vragenlijst ‘Talenten’ 


