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Start met

Ga naar svm.curio.nl of log in via het studentenportaal student.curio.nl

Bij de hand: digitale bewijzen, vlogs, foto’s en/of video’s van L&B
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Brondocument Dimensie/onderdeel Gedaan

B. Burgerschap

PJD. Politiek Juridische dimensie 12%

ED. Economische dimensie

SMD. Sociaal Maatschappelijke dimensie

VB. Vitaal burgerschap

LOB. Loopbaan

1. Kwaliteitenreflectie

2. Motievenreflectie

3. Werkexploratie

4. Loopbaansturing

5. Netwerken

75%

75%

25%

14%

66%

66%

62%

66%

Hoe realiseer je groei op onderdeel L&B

Je maakt een L&B-opdracht van school, 
of beschrijft zelf wat je aan Loopbaan of 
Burgerschap doet in de maatschappij.

Hoe meer kaarten jij aanlevert (die ook 
worden goedgekeurd door de L&B-docent) 
hoe sneller de matrix van Loopbaan en 
Burgerschap ‘groene vakjes’ oplevert.

Om te voldoen aan je inspanningsver-
plichting L&B dien je voor ieder van de 9 
L&B-onderdelen minimaal 60% te behalen.
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student.curio.nl svm.curio.nl
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AanmeldenHoe maak ik een L&B-opdracht?

Probleem met of 
vraag over de svm? 
leermeter@curio.nl

http://svm.curio.nl 
http://student.curio.nl
http://student.curio.nl
http://svm.curio.nl


Hoe maak je een (nieuwe) L&B-kaart

Je kunt op twee manieren aan je L&B-doelen werken.

3

B.
Ik verzilver mijn

L&B-ervaring met een
eigen L&B-kaart

A.
Ik werk aan 

een L&B-opdracht 
van school

1. Klik op ‘bewijskaarten’.

2. Maak een nieuwe ‘bewijskaart’.

3. Kies type ‘Loopbaan & Burgerschap’.

4. Vul je verhaal in.

5. Voeg bewijzen toe. 

6. Koppel minimaal 3 loopbaan- of burgerschapindicatoren.
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Stap voor stap
Stap 1 Je meldt je aan bij svm.curio.nl

Stap 2 Je maakt een nieuwe L&B-kaart

Stap 3 Je beschrijft aan de hand van de VERTELLING en COMMENTAAR hoe je hebt gewerkt/geleerd

Stap 4 Je koppelt de L&B-indicatoren* aan de L&B-kaart

Stap 5 Je voegt bewijzen aan de kaart toe (bv. een tekening, video, foto)

Stap 6 Je slaat de kaart op en klikt op verzenden

Stap 7 De L&B-docent krijgt een signaal dat een L&B-kaart is ingeleverd

Stap 8 De L&B-docent controleert de L&B-kaart en geeft, indien nodig, feedback

Stap 9 De L&B-docent zet de L&B-kaart op akkoord

Stap 10 De L&B-kaart is nu definitief en leidt tot voortgang op jouw L&B-overzicht

Minimale eisen voor een goede L&B-kaart
Minstens één aantoonbaar bewijs

Minstens drie indicatoren* uit Loopbaan en/of Burgerschap

Je L&B-vertelling / -commentaar zijn voldoende beschreven

De bewijzen mogen niet ouder zijn dan 5 jaar

Hulp in de klas6
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Regelmatig bespreken we tijdens de L&B-les, 
via het digibord of via videobellen,

elkaars L&B-kaarten om te delen en te leren:

•   tips van medestudenten 
•   tips van je docent
•   wat zijn goede bewijzen
•   voorbeelden van L&B-foto’s of L&B-video’s
•   goede voorbeelden van een gevulde L&B-kaart
•   etc.
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* alle circa 70 L&B-indicatoren vind je digitaal en in de handleiding L&B.
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Hulpvragen in de leermeter
Je kiest het onderwerp voor je L&B-kaart. 
• na een L&B-opdracht op school
• OF via L&B-gedrag buiten schooltijd (bijv. bijbaan, nevenfuncties, vrijwilligerswerk of maatschappelijke stage)
• OF via L&B opdrachten uit je beroepsmethode 

In de leermeter beschrijf je je L&B-resultaat door 2 velden in te vullen:

Eigen vertelling

Hulpvragen eigen kaart
• Beschrijf je eigen loopbaanervaring.
• Hoe werkte jij aan je loopbaan?
• Beschrijf je eigen burgerschapservaring.
• Hoe handelde jij als burger?

Hulpvragen opdracht school
• Beschrijf de L&B-opdracht.
• Benoem situatie, tijd en bepalende personen.

Eigen commentaar

Hulpvragen eigen kaart
• Wat heb je geleerd van dit loopbaanmoment?
• Wat heb je geleerd over (dit deel van) burgerschap?
• Waarom deed je iets wel of niet?
• Welke keuzes heb je gemaakt?
• Wat neem je mee naar de toekomst?

Hulpvragen opdracht school
• Wat heb je geleerd van de L&B-opdracht.
• Waarom deed je iets wel of niet?
• Welke keuzes heb je gemaakt?
• Wat neem je mee naar de toekomst?
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