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GRIP LOB Portfolio
ROLLEN: VO / VO BEHEERDER | MBO / MBO BEHEERDER

GRIP LOB Portfolio – LOB opdrachten
Achtergrond
Met de module GRIP LOB Portfolio kunt u samen met uw leerlingen / studenten werken aan
loopbaanoriëntatie- en begeleiding, in een digitale omgeving. Uw leerling logt in via
http://mijn.intergrip.nl. Zelf logt u in via http://portaal.intergrip.nl en kiest vervolgens voor de
module GRIP LOB Portfolio.
Binnen de module vindt u een kant-en-klare opdrachtenbank met opdrachten van het LOB
Expertisepunt. Deze opdrachten kunnen ook naar eigen smaak bewerkt worden en het is
mogelijk om volledig eigen opdrachten aan te maken. Tenslotte kunnen eigen opdrachten ook
onderling gedeeld worden met andere scholen. Alle opties worden hieronder toegelicht.
1. Opdrachtenbank
De kant-en-klare opdrachtenbank bevat opdrachten van het LOB Expertisepunt en is te bereiken
via het menu onderdeel ‘LOB opdrachten’.

In dit overzicht vindt u alle beschikbare LOB opdrachten. Gebruik de filtermogelijkheden om het
aanbod terug te brengen naar de opdrachten die aansluiten bij wat u zoekt.

In het overzicht met opdrachten ziet u:
- het nummer van de opdracht
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-

-

de titel
het type: individuele- of groepsopdracht
de gekoppelde loopbaancompetenties
1. Ontdek je talent
2. Ontdek je passie
3. Ontdek je werkplek
4. Zelf aan zet
5. In gesprek met
Door wie de opdracht is gemaakt (allemaal door LOB Expertisepunt)

Daarnaast kunt u de knoppen gebruiken voor aanvullende opties.
Klaarzetten
Met de knop ‘klaarzetten’ kunt u de opdracht klaarzetten voor uw leerling(en).

Bekijken
Met het oogje kunt u de opdracht bekijken.

Dupliceren
Via het pijltje aan de rechterkant kunt u de opdracht dupliceren. Zo maakt u een kopie van deze
opdracht, om die vervolgens volledig te kunnen bewerken als eigen opdracht.
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2. Opdrachten dupliceren en bewerken
Soms is een kant-en-klare opdracht in de basis goed, maar sluit deze nog niet volledig aan of wilt
u de bewoordingen net even beter laten aansluiten bij uw leerlingen. Het is dan mogelijk om een
opdracht uit de opdrachtenbank te dupliceren. Hiermee maakt u een kopie van de bestaande
opdracht. Het origineel blijft zo altijd bewaard in de opdrachtenbank. De kopie wordt opgeslagen
onder ‘eigen opdrachten’ (zie hoofdstuk 3).
Dupliceer de opdracht om deze te kunnen bewerken.

Bevestig met OK.

De opdracht wordt nu bewerkbaar. Alle standaard informatie vanuit de opdracht is nog gevuld,
maar alles is aan te passen naar eigen smaak. Klik links door de verschillende onderdelen. Rechts
in beeld verschijnt dan de bewerkbare informatie.

Het is tussentijds mogelijk om een voorbeeld te bekijken van het resultaat. Sla uw wijzigingen op
en klik op ‘preview’ voor het resultaat. Als de opdracht naar wens is, kunt u klikken op ‘indienen’.
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Daarna krijgt u 2 opties. Kies hier voor ‘eigen school’. Als beheerder kunt u de opdracht ook direct
zelf goedkeuren voor gebruik. Gebruikers zonder beheerdersrechten kunnen wel opdrachten
aanmaken, maar kunnen deze pas klaarzetten na akkoord van de beheerder.

Opdracht goedkeuren
Een bewerkte opdracht kan worden goedgekeurd door de beheerder om te worden gebruikt. De
ingediende eigen/bewerkte opdrachten zijn te vinden onder het tabje ‘ingediend door VO’. Via
het oogje kan de opdracht worden bekeken.
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3. Eigen opdrachten
Naast opdrachten bewerken, kunnen ook volledig eigen opdrachten worden aangemaakt. Ga
hiervoor naar het onderdeel ‘Eigen opdrachten’.

Klik op de knop ‘+ Aanmaken’ om een nieuwe opdracht aan te maken.

Vul alle velden met de gewenste informatie en doorloop alle onderdelen aan de linkerkant.

In het onderdeel ‘Vraag en antwoord’ kunnen de vragen zelf worden ingevoerd. Er zijn
verschillende vraagtypen mogelijk, kies de gewenste variant vanuit de werkbank en sleep die
naar het blauwe gedeelte.
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NB: als u uw muis op een onderdeel in de werkbank zet, verschijnt een toelichting op het type vraag.

De opdracht is op te bouwen door gebruik te maken van verschillende vragen en vraagtypen, van
blokken en onderdelen. Klik op ‘opslaan’ en ‘preview’ om het resultaat (tussentijds) te bekijken.
Als de opdracht af is, klikt u op ‘indienen’ en daarna ‘Eigen school’. De beheerder van de school
kan de opdracht goedkeuren voor gebruik. Daarna is de opdracht in te zetten voor de leerlingen.
4. Opdrachten delen
Het is binnen de module mogelijk om opdrachten te delen met andere locaties en/of scholen die
ook met GRIP LOB Portfolio werken.

Bij de ontvangen opdrachten vindt u opdrachten die door andere scholen met u zijn gedeeld.
Deze kunt u met het oogje bekijken, met de knop ‘klaarzetten’ klaarzetten voor uw leerlingen en
dupliceren om er weer een eigen variant van te maken.
Bij de gedeelde opdrachten vindt u opdrachten die u zelf met anderen heeft gedeeld. Ook hier
kunt u weer de opdrachten bekijken, klaarzetten en dupliceren.
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Opdrachten delen gaat ook via deze pagina. Klik hiervoor op de knop ‘Opdracht delen’. Daarna
kunt u de opdracht selecteren en zelf bepalen met welk(e) vo(‘s) en/of mbo(‘s) u deze opdracht
wilt delen.
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GRIP LOB Portfolio
MEER INFORMATIE
Uit welke typen LOB-opdrachten kan ik kiezen?
Hoe gebruik ik de nieuwe opdrachtenbank?
Kan ik een LOB-opdracht dupliceren?
Hoe kan ik een LOB-opdracht aanpassen?
Hoe kan ik een LOB-opdracht aanmaken?
Kan ik een link toevoegen als uitleg voor een opdracht?
Kan ik een LOB-opdracht weer verwijderen?
Hoe moet ik de werkbank gebruiken om nieuwe vragen aan mijn LOB-opdracht toe te voegen?

Voor meer informatie en onderwerpen: klik hier.
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