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

GRIP LOB Portfolio – Voortgang monitoren 
 

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 is het mogelijk om de voortgang van uw leerlingen te monitoren.   

 

1. Voortgang loopbaandossier 

In de leerling omgeving staat een in te vullen loopbaandossier klaar voor elke leerling. De leerling 

vult dit zelf in, maar u kunt wel monitoren of dit gebeurt en wat er wordt ingevuld. Zo kunt u 

sturen op een afgerond LOB dossier bij het verlaten van de school. 

 

Ga hiervoor naar ‘Mijn leerlingen’. De kolom ‘Loopbaandocument’ toont de laatst gewijzigde 

datum. Klik op de knop om het document te openen.  

 

NB: Als dit knopje ontbreekt of lichtgrijs is (niet aan te klikken), is de leerling hier nog niet aan 

begonnen. 

 

 
 

NB: Dit overzicht toont ook welke leerlingen hun account wel of niet hebben geactiveerd. 

 

 

2. Voortgang opdrachten per leerling 

Het is ook mogelijk om de voortgang van de opdrachten te monitoren. Dit kan op leerling niveau 

of op klasniveau. Hier volgt eerst de uitleg voor monitoring op leerling niveau. 

 

Ga naar ‘Mijn leerlingen’ en zoek de gewenste leerling in het overzicht. Klik daarna op het loepje 

rechts op de regel. 

http://mijn.intergrip.nl/
http://portaal.intergrip.nl/
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U krijgt nu het onderstaande overzicht voor de betreffende leerling. In het tabje ‘LOB 

Opdrachten’ ziet u alle opdrachten die actief zijn voor die leerling, met de bijbehorende status.  

 

  
 
De overige tabjes tonen de status van activiteitsopdrachten, de loopbaangesprekken en de 

zelfgekozen acties. 

 

Het overzicht toont ook per leerling de voortgang op de verschillende loopbaancompetenties. De 

lichtgekleurde lijn geeft weer hoeveel opdrachten voor die competentie zijn klaargezet. De 

donkergekleurde lijn toont hoeveel er zijn afgerond en goedgekeurd. 
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3. Voortgang opdrachten per klas 

Het is ook mogelijk om voor een groter geheel te bekijken wat de voortgang is. Ga hiervoor naar 

het onderstaande overzicht. 

 
 

Per tabje worden alle opdrachten getoond die zich in die status bevinden. Bent u aan meerdere 

klassen gekoppeld, dan kunt u dit overzicht ook filteren op klas. Het is bovendien mogelijk om 

het overzicht te exporteren naar Excel om uw eigen sturingsoverzichten te maken. 
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GRIP LOB Portfolio 
MEER INFORMATIE 

Hoe kan ik zien wat een leerling in het LOB Dossier gedaan heeft? 

Hoe monitor ik de voortgang van het loopbaandossier? 

 

Voor meer informatie en onderwerpen: klik hier.  

 

https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/1acebfbd-90f5-4fb5-abbd-e6c13bddd093/article/5266079888
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8/topic/1acebfbd-90f5-4fb5-abbd-e6c13bddd093/article/5266081523
https://capturum.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8

