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Voorwoord 

Voorwoord

In 2008 kreeg KPC Groep de opdracht van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) de implementatie van loopbaanleren binnen 
het vmbo te onderzoeken. Drie jaar later is dit onderzoek in het kader van 
de SLOA-programmalijn Doorlopende leerlijnen afgerond. In deze publicatie 
staan de belangrijkste en opmerkelijkste resultaten. 

In hoofdstuk 1 beschrijven we het door ons uitgevoerde literatuuronderzoek. 
Aan de hand van verschillende invalshoeken wordt loopbaanleren onder 
de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een aantal basisprincipes voor 
loopbaanleren. 
We hebben deze principes voorgelegd aan experts uit scholen om te komen 
tot een gemeenschappelijk beeld. Vervolgens is in samenwerking met een 
aantal scholen een model Loopbaanleren ontwikkeld, zoals wordt geschetst 
in hoofdstuk 2. 
In hoofdstuk 3 staan portretten van vijf scholen en wordt beschreven op 
welke wijze zij een impuls hebben weten te geven aan het concept van 
loopbaanleren binnen hun school. Wij willen zorgvuldig omgaan met hun 
gegevens en gebruiken daarom gefingeerde namen voor deze scholen.
Het laatste hoofdstuk bevat tips en aanbevelingen waar andere scholen 
gebruik van kunnen maken bij de verdere implementatie van loopbaanleren 
binnen hun school. Deze tips zijn gebaseerd op de interventies op de scholen 
(hoofdstuk 3) en op het model Loopbaanleren (hoofdstuk 2).

Dit onderzoek was onmogelijk geweest zonder de inzet van vijf scholen. Wij 
willen hen bedanken voor hun uitstekende medewerking. Ook een woord 
van dank aan alle anderen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming 
en uitvoering van het onderzoek.

We hopen dat dit boek en de voorbeelden van de scholen u inspireren bij de 
(verdere) vormgeving van loopbaanleren binnen uw organisatie. 

Marlies Rikhof, Edith Vissers en Marionette Vogels
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 1 Theorie

Het onderzoek over de implementatie van loopbaanleren in het vmbo is  
gestart met een literatuuronderzoek. In dit hoofdstuk staan de uitkomsten 
van dit onderzoek. Aan de hand van verschillende invalshoeken wordt loop-
baanleren onder de loep genomen. Dit resulteert in een aantal basisprincipes 
voor loopbaanleren.

 1.1 Belang van loopbaanleren

In deze publicatie worden alle systemen en begeleidingsinterventies bij  
keuzes voor de beroepsloopbaan aangeduid met de term ‘loopbaanleren’. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op thema’s die het belang van loopbaan-
leren benadrukken.

Beweging	in	loopbanen
Tot in de jaren zestig lag de levensloop van mensen grotendeels vast. Als je 
boer was, werd je oudste zoon ook boer. Een dochter leefde het leven van 
haar moeder. Ons soort mensen leefde ons soort levens. 
Loopbanen van werknemers liggen tegenwoordig geen tientallen jaren meer 
vast. Functies veranderen in de loop der tijd, vooral als gevolg van technolo-
gische ontwikkelingen. 

Vanaf ongeveer 1970 veranderde de industriële samenleving in een snel 
tempo in een diensten- en kennissamenleving. Dit is het gevolg van drie 
economische trends (Korbijn, 2003). 
• De markt werd vraaggestuurd. In plaats van massaproducten wil de klant 

maatwerk tegen zo laag mogelijke kosten, toegesneden op zijn wensen 
en behoeften op dat moment. De klant vraagt de producent rekening te 
houden met de levenscyclus van een product. Het gaat niet langer alleen 
om degelijkheid, maar ook om gebruikersvriendelijkheid en functionali-
teit. In het licht van een kortere levenscyclus en functionaliteit wordt wel 
gesproken van relatieve kwaliteit.
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• De tweede trend betreft de globalisering. Klanten, partners en concur-
renten bevinden zich overal. De tijd tussen productontwikkeling en het 
op de markt zetten wordt steeds korter om de concurrentieslag vol te 
houden. 

• Er is sprake van toenemende dynamiek. Technologische trends volgen 
elkaar snel op. De wensen van klanten veranderen snel. Met als gevolg 
dat producenten steeds sneller moeten inspelen op nieuwe trends 
en moeten innoveren. Ze moeten hun productieorganisatie zodanig 
vormgeven dat werknemers in multidisciplinaire teams aan verschillende 
productvernieuwingen kunnen werken.

 
Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsorganisatie minder hiërarchisch is dan 
vroeger, het is immers noodzakelijk om alle kennis en kunde van werknemers 
te benutten. Aan werknemers in een diensteneconomie worden andere 
eisen gesteld dan aan hun collega’s in een industriële samenleving. Ze zijn 
uitgegroeid tot kenniswerkers en moeten steeds meer informatie selecteren, 
op waarde schatten, gebruiken en produceren. En zij moeten zich weten 
te plooien naar een steeds wisselend landschap van betrekkingen, waar ze 
gevraagd en ongevraagd deel van uitmaken. Al deze taken moeten ze zelf 
weten te sturen en coördineren, onder meer omdat traditionele loopbanen 
verdwijnen. Dat vraagt van werknemers een behoorlijke mate van zelfsturing. 

De keuzesituatie is voor werknemers nog complexer, omdat er sprake is van 
toename van emotionele arbeid: arbeid waarbij bewust emoties moeten 
worden ingezet als onderdeel van de arbeidsrol. Jongeren worden dus met 
een spanning geconfronteerd: het verdwijnen van vaste loopbanen die het 
leven zin en betekenis geven en de verwachting dat je je werk tóch met hart 
en ziel verricht. Jongeren moeten daarin hun eigen keuzes leren maken en 
dat vraagt veel zelfsturing (Meijers, Kuijpers & Winters, 2010).

Te	vroege	keuze
Zowel uit leerpsychologisch onderzoek als uit onderzoek naar het puberbrein 
in het laatste decennium, blijkt dat het Nederlandse onderwijssysteem niet 
optimaal is ingericht om het puberbrein te helpen ontwikkelen. Terwijl jongeren 
nog met hun eigen identiteit bezig zijn en nog geen beelden hebben van de 
toekomst, moeten ze wel keuzes maken voor hun toekomst. Ook beschikken 
hun hersenen nog niet over de benodigde cognitieve vaardigheden, zoals 
helikopterview, impulscontrole, vermogen tot abstraheren en anticiperen. 
Hun brein is gewoonweg nog niet klaar voor lange termijn denken en plannen 
(Sitskoorn, 2008; Jolles, 2010). 
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Er is de laatste jaren veel aandacht voor de ontwikkeling van het puberbrein. 
De puberteit is volgens wetenschappers de ontwikkelingsperiode van het 
tiende tot vijfentwintigste levensjaar, ook wel adolescentie genoemd. Juist in 
deze periode is er een grote activiteit in de voorste delen van de hersenen. 
De overdrachtssnelheid van informatie in de hersenen neemt in deze periode 
toe. Ook de hersendelen die informatie uit allerlei hersengebieden integreren, 
ontwikkelen zich dan nog. Jongeren vormen nieuwe denkkaders, nieuwe 
overstijgende concepten. Ze kunnen nieuwe stappen maken in hun denken, 
stappen die de basis leggen voor hun verdere leven. De adolescentie geldt 
voor meer taken als gevoelige periode. Tussen het vijftiende en vijfentwin-
tigste levensjaar is hét moment om uit te blinken in sport, muziek of weten-
schap. De adolescentie zou wel eens de ideale periode kunnen zijn om de 
hersenontwikkeling te sturen en te stimuleren. Maar dus niet de periode om 
definitieve beroepskeuzes te maken, omdat zoals gezegd het puberbrein 
nog niet gereed is voor lange termijn denken.

Studie- en beroepskeuzebegeleiding is traditioneel gericht op school- en 
studiekeuzes. Het Nederlandse onderwijssysteem is nog steeds ingericht als 
systeem van vroegtijdige determinatie. De keuzebegeleiding is vooral toets- 
en informatiegericht. 
Zo maken basisschoolleerlingen op twaalfjarige leeftijd de meest bepalende 
keuze voor een schoolsoort, op basis van de Eindtoets Basisonderwijs (Cito), 
een aanvullend oordeel van hun leraar en een informatieavond voor ouders. 
De keuze voor een studierichting in het vmbo maken ze op veertienjarige 
leeftijd na een voornamelijk schoolse traditionele vakgerichte oriëntatie in het 
tweede leerjaar vmbo. En als ze 16 jaar zijn kiezen ze vaak een ‘definitieve’ 
studierichting of beroep, zonder dat ze een inhoudelijk beroepsbeeld hebben 
of een perspectief op een baan. Tussen vmbo en mbo en tijdens mbo-trajec-
ten is er niet voor niets veel uitval door verkeerde keuzes of onvoldoende 
voorbereiding. 

Het systeem van vroegtijdige determinatie zou daarom kritisch bekeken 
moeten worden, evenals de manier waarop volwassenen jongeren helpen bij 
het keuzeproces. 

 1.2  Theoretische achtergronden over loopbaanleren 

Zowel in het vmbo als in het mbo is ervaring opgedaan met een andere  
benadering van het begeleiden van leerlingen bij het kiezen voor de 
toekomst. Uit onderzoek in het vmbo en het mbo blijkt dat loopbaanleren 
kan bijdragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, omdat 
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de leerling zelf een actieve rol krijgt bij zijn leerproces en levensloopbaan. 
Loopbaanleren verbetert de onderwijskwaliteit: het leidt tot betere oplei-
dingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan 
de vermindering van voortijdig schoolverlaten. 
De belangrijkste theorieën met betrekking tot loopbaanleren staan in deze 
paragraaf beschreven.

 1.2.1  Loopbaancompetenties: leren in dialoog 

Onderzoek van Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) heeft aanwijzingen  
opgeleverd dat loopbaanleren een noodzakelijk te ontwikkelen capaciteit 
is in deze dynamische samenleving. Van loopbaanzelfsturing blijkt weinig 
sprake in het beroepsonderwijs. Zij onderscheiden op basis van onderzoek 
onder werknemers vijf loopbaancompetenties. 
• Kwaliteitenreflectie
 Het onderzoeken wat men kan en niet kan en hoe dit gebruikt kan 

worden voor de ontwikkeling van de loopbaan. Het gaat om bewust-
wording van vaardigheden met als doel deze te vertalen naar kwaliteiten 
en talenten die ingezet kunnen worden om doelen en wensen in leren en 
werk te realiseren.

• Motievenreflectie
 Het onderzoeken van wensen en waarden die van belang zijn voor een 

loopbaan. Met als doel bewustwording van wat werkelijk belangrijk voor 
iemand is in leven en werk.

• Werkexploratie
 Het onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om 

te veranderen van werk. Het houden van een zoektocht naar werk waarin 
persoonlijke waarden overeenkomen met waarden in bepaald soort werk.

• Loopbaansturing
 Planning en beïnvloeding van leren en werken. Het gaat om het maken 

van weloverwogen keuzes, het onderzoeken van consequenties van  
keuzes en daadwerkelijk actie ondernemen om werk en leren aan te 
laten sluiten bij eigen kwaliteiten.

• Netwerken
 Contacten opbouwen en onderhouden gericht op loopbaanontwikkeling. 

Het daadwerkelijk inzetten van netwerkcontacten om op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden en om feedback te 
krijgen op eigen functioneren.

Deze vijf loopbaancompetenties zijn voor elke lerende, werkzoekende en 
werknemer van belang om al werkend en lerend zelfsturing aan te brengen 
in de eigen loopbaan. In schema ziet dat er als volgt uit.
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Samenvatting	van	de	vijf	loopbaancompetenties
• Wie ben ik, wat kan ik? → kwaliteitenreflectie
• Wat wil ik, wat drijft mij? → motievenreflectie
• Welk soort werk past bij mij?  → werkexploratie
• Wat wil ik worden?  →  loopbaansturing
• Wie kan mij daarbij helpen? → netwerken

Grenservaringen	
Meijers en Wardekker (2001) geven aan dat werkervaring opdoen op zich 
niet voldoende is om te ontdekken welk werk bij iemand past. Het gaat om 
werkexploratie, een actieve verkenning en het opdoen van voor de leerling 
relevante grenservaringen. Een grenservaring is een ervaring waarin een 
individu geconfronteerd wordt met de grenzen die de buitenwereld aan hem 
stelt. Voorbeelden van grenservaringen met betrekking tot een beroep zijn 
uitspraken als: “Ik ben lastig gevallen door een patiënt”, “Ik heb hoogte-
vrees” en “Mijn handen kunnen niet tegen die chemische stoffen.” 
Dit noemen Meijers en Wardekker beroepsdilemma’s. 

Grenservaringen kun je niet sturen. Pas in een gesprek met een relevante 
volwassene wordt gevraagd naar betekenis van opgedane ervaringen voor 
de levens- en arbeidsloopbaan. Een grenservaring leidt pas tot zelfkennis 
door een interne dialoog en een externe dialoog. In een interne dialoog 
koppelt een individu de ervaring aan een emotie, daardoor ontstaat zingeving. 
In een externe dialoog krijgt een ervaring betekenis door gekend te worden, 
geaccepteerd te worden. Meijers en Wardekker geven dit aan met de  
beleving: “Wat me nu toch is overkomen, waarom moet mij dit gebeuren?” 
Pas in tweede instantie vraagt de lerende zich af: “Wat heb ik ervan geleerd?” 
Het doorlopen van zo’n proces leidt tot ontwikkeling van een (beroeps-)
identiteit. 

Voorgaand onderzoek betekent voor loopbaanleren dat het opdoen en 
bespreekbaar maken van grenservaringen in praktijksimulaties op school 
en stage zou moeten worden gestimuleerd. En dat aandacht nodig is voor 
verwerking ervan, zowel op school als in de praktijk in de vorm van interne 
en externe dialoog.

Juiste	leeromgeving	
In een later stadium hebben Meijers, Kuijpers en Winters (2010) in het 
vmbo en het mbo onderzoek gedaan welke leeromgeving nodig is voor het 
ontwikkelen van de vijf loopbaancompetenties. Conclusie is dat het ontwik-
kelen van loopbaancompetenties het beste gedijt in een leeromgeving die 
praktijkgericht en vraaggestuurd is en waar sprake is van een dialoog. 
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Praktijkgericht betekent het kunnen opdoen van werkervaring aan de 
hand van levensechte praktijkproblemen in stage en/of werk. Dit heeft een 
positieve invloed op de ontwikkeling van het beroepsbeeld en de concrete 
loopbaanplanning. 
Daarnaast is de dialoog over die werkervaring van belang. Juist omdat de 
loopbaan in toenemende mate een subjectieve constructie is, is het essentieel 
leerlingen te stimuleren eigen loopbaanverhalen te creëren. Loopbaan- 
verhalen komen tot stand in een dialoog. In deze dialoog moeten gevoelens 
en gedachten van leerlingen naar aanleiding van een werkervaring een 
plaats krijgen. De dialoog is niet een eenmalig gesprek, maar een continue 
ondersteuning van het proces van loopbaanwikkeling. 
Als laatste factor is vraagsturing van belang. Jongeren blijken nauwelijks 
gemotiveerd voor reflectieve activiteiten in het curriculum als zij niet iets te 
kiezen hebben. De motivatie van jongeren neemt toe als ze een actieve rol 
spelen in en invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces. 

 1.2.2 Kiezen als irrationeel proces

Den Boer, Jager en Smulders (2003) kiezen voor een ontwikkelingspsycho-
logische benadering. Zij hebben fundamentele kritiek op de traditionele 
begeleiding bij het keuzeproces. Deze gaat er volgens hen te veel van uit 
dat kiezen een rationeel proces is, waarbij een leerling in het voortgezet  
onderwijs zich laat leiden door informatie. Peter den Boer (2009) noemt in 
zijn rede bij zijn intrede als lector Keuzeprocessen aan het ROC West-  
Brabant vier dilemma’s ten aanzien van keuzeprocessen. 
• Irrationele processen spelen een rol. Den Boer veronderstelt dat zowel 

te veel als te weinig emoties leiden tot irrationeel keuzegedrag. Balans 
tussen emotie en cognitie zou een voorwaarde zijn voor een welover-
wogen keuze.

• Volledige geïnformeerdheid in de aanbodgerichte keuzeprogramma’s is 
een illusie. Een teveel aan informatie kunnen jongeren niet beoordelen 
op relevantie en betrouwbaarheid en ook geen betekenis geven.  
Dit leidt tot irrationeel keuzegedrag. 

• De houdbaarheid van beschikbare informatie is beperkt. 
• Opleidings- en beroepskeuze is niet een eenmalig leerproces, maar een 

levenslang proces. 

Den Boer pleit, net als Meijers, Kuijpers en Winters, voor een leeromgeving 
waarin leerlingen werkervaring opdoen in een binnen- en buitenschoolse 
leeromgeving. Die ervaring confronteert hen met bestaande beelden en 
verwachtingen en met hun eigen kwaliteiten en beperkingen. Door meer te 
exploreren, maken leerlingen meer kans op het beleven van zogenaamde 
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grenservaringen. Goede verwerking van grenservaringen zou kunnen leiden tot 
een beter ontwikkelde beroepsidentiteit, maar deze relatie is nog niet bewezen.
Den Boer laat wel zien dat een beter ontwikkelde beroepsidentiteit kan 
leiden tot een grotere mate van zelfsturing op de arbeidsmarkt. In zijn  
theoretisch model noemt hij als belangrijke voorwaarden voor een loopbaan-
gerichte leeromgeving de kwaliteit van de stageplek en de kwaliteit van 
begeleiding. Een leerling moet op de stageplek ruimte krijgen om te 
exploreren. Daarnaast bepaalt de kwaliteit van de begeleiding op school  
en op de stage in hoeverre de leerling kan reflecteren op de werkervaring.  
Den Boer pleit voor confronteren in plaats van oriënteren: dat wil zeggen dat 
een leerling op zoek moet gaan naar de diepste motieven in relatie tot zijn 
beroepsidentiteit. Dit kan alleen door de eigen (emotionele) positie ten 
aanzien van beroepsdilemma’s te onderzoeken. Belangrijk zijn daarbij het 
opbouwen van zelfvertrouwen en het leren omgaan met confrontaties.  
Dat laatste moet deel uitmaken van de verwerking van ervaring.

 1.2.3 De goede keuze is een dwaalspoor

Luken betoogt in zijn oratie (2009) dat de ‘goede keuze’ een dwaalspoor 
kan zijn. Kiezen is een paradoxaal fenomeen. Het gaat om het selecteren van 
één alternatief uit een aantal bestaande alternatieven. Als de verschillen in 
aantrekkelijkheid groot zijn, dan is kiezen gemakkelijk. En als die verschillen 
klein zijn, vindt men kiezen moeilijk. De keuze maakt eigenlijk niet uit als de 
alternatieven even aantrekkelijk zijn, dus zou het kiezen dan ook makkelijk 
moeten zijn. 

Bij veel wetenschappers en begeleiders op het gebied van de loopbaan- 
ontwikkeling leeft het besef dat het niet om de keuze, maar om het proces 
gaat. Veel politici, beleidsmakers, werkgevers en docenten hebben echter 
nog het beeld van de juiste, goed geïnformeerde en doordachte keuze.

Kwaliteit	begeleiding
Luken zoomt in op de kwaliteit van begeleiding. Er zijn aanwijzingen dat bij 
(studie)loopbaanbegeleiding een belangrijke rol toegekend moet worden 
aan externe, onafhankelijke opgeleide loopbaanspecialisten. Op grond van 
onderzoek op scholen valt te betwijfelen of veel docenten in staat zijn de 
nodige effectieve, intensieve en individuele begeleiding te bieden. 
Beleid en begeleiding moeten gebaseerd zijn op realistische beelden van 
wat individuen, organisaties en begeleiders aankunnen. Vaak wordt van leer-
lingen te veel geëist op het gebied van reflectie en zelfsturing. Van docenten 
worden ver ontwikkelde competenties gevraagd op het gebied van coaching 
en counseling. Scholen kunnen nauwelijks voldoen aan de kwaliteitscriteria 
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voor de leeromgeving (praktijkgericht, dialogisch en vraaggestuurd). Ook 
het gewenste eindresultaat, een ontwikkelde arbeidsidentiteit, lijkt in de 
meeste gevallen pas haalbaar in de loopbaan na het onderwijs.

Eisen	(studie)loopbaanbegeleiders
De loopbaanbegeleider zou (op rationele wijze) instrumenten moeten inzet-
ten die zijn gebaseerd op aanvaarde theoretische inzichten en modellen. 
Een knelpunt is dat er een gebrek is aan algemeen aanvaarde inzichten. 
De begeleiding moet bovendien aansluiten bij de vragen, het ontwikkelings-
niveau en de situatie van de persoon. Voor leerlingen zouden onder andere 
spelmethodes effectief kunnen zijn. Voor iedereen loopt het loopbaanproces 
anders en zo zal ook de begeleiding bij voorkeur op maat moeten zijn. Het 
ligt daarom voor de hand dat dit proces zich grotendeels dient af te spelen 
in kleine groepen en op individueel niveau. 

De begeleiding moet zich niet uitsluitend richten op keuzemomenten of 
overgangen en niet te veel alleen op het oplossen van reeds ontstane 
problemen. De begeleiding moet zich meer concentreren op het leer- en 
ontwikkelingsproces. Loopbaanontwikkeling is een proces van lange adem, 
waarin de persoon in kwestie geleidelijk beter zicht krijgt op zichzelf en de 
‘wereld’. Loopbaanbegeleiding zou idealiter al in het primair onderwijs  
moeten beginnen en na het onderwijs levenslang door moeten gaan.

(Studie)loopbaanbegeleiders moeten goed gefaciliteerd zijn, dat wil zeggen 
genoeg tijd hebben voor hun werk. Dat wil niet automatisch zeggen, dat het 
meer moet zijn dan nu het geval is. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. 
Ook moeten ze faciliteiten hebben als computers, instrumenten en spreek-
kamers. Een goede opleiding van studieloopbaanbegeleiders is een andere 
vereiste, evenals het op peil houden van competenties door bijscholing en 
intervisie.
Daarnaast is persoonlijke belangstelling van begeleiders voor hun leerlingen 
(en dus ook voor hun omstandigheden, gedachten en gevoelens) belangrijk. 

Er moet gedurende de gehele loopbaan in opleiding en werk steeds een 
loopbaanbegeleider beschikbaar zijn, iemand waarmee een langdurige  
vertrouwensrelatie opgebouwd kan worden. Het zetten van een stap kan  
belangrijker zijn dan het vinden van de best mogelijke stap. Zelfs een 
‘verkeerde’ stap in iemands loopbaan brengt in ieder geval ervaringen en 
voortgang van het proces met zich mee. Het zoeken naar de beste stap kan 
leiden tot piekeren of stagnatie. Ook te ‘SMART’ werken kan belemmerend 
werken, omdat men moet blijven openstaan voor kansen en het bijstellen 
van doelen. Het is een voortdurend zoeken naar de optimale middenweg.
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Keuze	en	reflectie
Bij loopbaanleren wordt, zoals we al eerder zagen, veel belang gehecht aan 
reflectie. Luken relativeert een bewuste rationele reflectie. Volgens hem is 
verwerking van (werk)ervaring in de vorm van bewuste rationele reflectie 
achterhaald door de cognitieve wetenschappen. Er ontstaat geleidelijk aan 
consensus over het idee dat de hersenen bestaan uit vele onafhankelijke 
modulen, die onafhankelijk van elkaar aan het werk zijn. Het bewuste denken 
dat probeert een rationeel besluit te nemen, is letterlijk het topje van de ijs-
berg. Veel keuzes worden gemaakt op basis van onderliggende waarden en 
motieven, of gewoon toevallig. En dat betekent niet dat het slechtere keuzes 
zouden zijn. 

Luken pleit voor onderzoek naar de vraag wanneer reflectie effectief is. Voor-
al in contexten van onzekerheid kan een student door ervaring en reflectie 
leren wat wel en niet werkt. Dat betekent voor loopbaanleren dat met name 
de beroepsdilemma’s zich lenen voor reflectie. In dat verband spreekt ook hij 
over het opdoen van grenservaringen. 

Loopbaanankers
Een loopbaananker is het ontwikkelde zelfbeeld met betrekking tot capaci-
teiten, waarden, behoeften en motieven. Een loopbaananker is vaak een lei-
draad voor toekomstige keuzes. Je ontwikkelt dat pas na jaren werkervaring. 
Jongeren hebben geen of een weinig vast beeld van een loopbaananker 
(Luken, 2009). Luken ontleent het begrip ‘loopbaananker’ aan Schein (2001), 
die negen loopbaanankers onderscheidt (zie kader).

Loopbaanankers	volgens	Schein
1 Technisch/functioneel
 Mensen die ontdekken dat zij talent hebben en ergens goed in zijn. 

Het geeft hen een kick ergens deskundig in te zijn.
2 Algemene management competentie 
 Mensen die liever algemeen directeur willen worden dan zich specialiseren.
3  Autonomie
 Mensen die niet ingeperkt willen worden door regels, procedures,  

normen van anderen. Zij willen dingen op hun eigen manier doen,  
volgens hun standaard.

4  Veiligheid/stabiliteit
 Mensen die zich zeker willen voelen in hun werk en bijvoorbeeld een 

vaste aanstelling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoeken.
5  Dienstverlening/toewijding
 Mensen die via hun beroep bepaalde idealen willen bereiken, zoals  

dienen en helpen of zich hard maken voor het milieu.
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6 Uitdaging 
 Mensen die hun werkplezier halen uit het aangaan en aankunnen van 

uitdagingen. Ze zijn competitief en ambitieus ingesteld en ze leggen 
zich niet vast in een functionele vaardigheid, zoeken variatie en steeds 
nieuwe uitdagingen.

7  Lifestyle
 Mensen die het belangrijk vinden om hun individuele behoeften,  

hun gezin en loopbaan te verenigen. Ze zijn vooral op zoek naar de 
flexibele houding van een organisatie, zoeken vooral balans tussen 
gezin/persoonlijke en werkzaken.

8  Ondernemersgerichte creativiteit
 Mensen die een nieuw bedrijf van henzelf willen creëren door nieuwe 

producten en diensten te ontwikkelen. Ze hebben een creatieve drang 
te overleven en economisch succesvol te zijn.

9  Identiteit
 Mensen die vooral gemotiveerd worden door de status en uitstraling 

van een beroep, zoals popster, stewardess (komt veel bij scholieren 
voor).

Loopbaanankers kunnen een rol spelen bij het krijgen van inzicht in de  
belangrijkste drijfveren, behoeften en doelen van iemands loopbaan.  
Immers, mensen beschrijven zichzelf in relatie tot werk vaak met loopbaan-
ankers. 

Volgens Luken is het van belang om loopbaanontwikkeling in het onderwijs 
meer invulling te geven door bij leerlingen op zoek te gaan naar hun loop-
baanankers.
Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Bras-Klapwijk (2005) dat vmbo-ers 
een technisch beroep slechts associëren met één loopbaananker, namelijk 
dat van ‘technisch specialist’, terwijl technische beroepen kunnen passen bij 
vrijwel alle door Schein onderscheiden loopbaanankers. Die associatie wordt 
steeds opnieuw bevestigd door de invulling van praktische sectororiëntatie 
(PSO) in het vmbo. Datzelfde geldt ook voor de associatie van leerlingen  
in de zorg met het loopbaananker ‘dienstverlening, toewijding’, terwijl de 
huidige praktijk van dienstverlenende beroepen ook bij andere loopbaan-
ankers kan passen. 
Voor loopbaanleren betekent dit onderzoek dat het gebruik van loopbaan-
ankers jongeren kan ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toe-
komst. 
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 1.2.4  Loopbaanleren: een reis of een race

Bill Law, een praktijkgerichte onderzoeker in Engeland, wijst met nadruk op 
het verbreden van sociale contexten van jongeren. Sociale context is een 
sociologisch begrip. Daarbij draait het om het vraagstuk: wie krijgt toegang 
tot welke kansen? Cultureel geloof, waarden en verwachtingen pikken we 
meestal informeel op, van de mensen met wie we de meeste tijd door- 
brengen, de sociale context waarin we leven.

Het werk van Bill Law (2001) is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: 
• loopbaanleren voltrekt zich overal, niet alleen in contact met begelei-

ders, op school of op de werkplek;
• loopbaanleren is interactief, gebaseerd op ervaringen en (innerlijke) 

dialoog;
• loopbaanleren is feitelijk levensloopbaanleren (learning for living); een 

verbinding tussen leren voor werk (learning for work) en leren voor het 
leven (learning for life);

• de sociale context is één van de bepalende factoren bij de ervarings-
mogelijkheden, kansen en loopbaanontwikkeling van mensen/jongeren;

• het doel van onderwijs is jongeren in staat te stellen levensbeslissingen 
te nemen;

• loopbaanleren verbindt formeel en informeel leren.

Identiteiten
Law beargumenteert dat sociale contexten in ons technologisch tijdperk heel 
snel veranderen, bovendien zijn het er meer dan tien tot twintig jaar geleden. 
In digitale communities vinden mensen van alle uithoeken van de aarde 
elkaar en vormen daar sociale groepen. Deze contacten zijn van invloed op 
dat wat mensen denken, willen en doen. 
Sociale diversiteit leidt ook tot het hebben van meerdere sociale identiteiten 
als individu (bijvoorbeeld als Nederlander, als lid van een sportclub, als 
student of als beroepsbeoefenaar). Elke identiteit hoort bij een groep, 
waarbij het voorkomt dat de ene identiteit de andere kan uitsluiten. Deze 
sociale identiteiten veranderen ook gedurende een leven. Naarmate er meer 
dreiging van buitenaf is, wordt een identiteit sterker. 

De taak van het onderwijs is leerlingen inzicht te geven in hun eigen sociale 
identiteit en hen te leren levens- en beroepskeuzes te maken buiten hun 
eigen identiteit. Om zich los te maken van de eigen maatschappelijke  
werkelijkheid hebben leerlingen de waardenvrije erkenning, betrokkenheid 
en steun van derden nodig: docenten, begeleiders, enzovoort.
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Sociaal-culturele	groepen
Samenlevingen zijn daarnaast ook multicultureler geworden. De sociaal-
culturele diversiteit is in meerdere opzichten toegenomen (figuur 1). Dit leidt 
over het algemeen tot twee reacties bij het individu:
1 zich terugtrekken in de eigen sociaal-culturele groep (bijvoorbeeld een 

groep op basis van etniciteit, status, godsdienst, enzovoort);
2 het gevoel van ontheemdheid: je hoort bij zo veel groepen dat je  

nergens meer ‘thuis’ bent. 
De sociale zwakkere en starre groepen hebben het meest de neiging zich 
terug te trekken, naar binnen te keren. 
  

Fatalistisch	systeem	

•  isolatie

•   ontheemd zijn, buitengesloten 

voelen/zijn door het systeem

•  apathie

Bijvoorbeeld: asielzoekers,  

onderklasse (de ‘armen’)

Hiërarchisch	systeem

•  onderscheid in sociale klassen

•   geordende maatschappij waarin 

traditie belangrijk is

•   overheidsbemoeienis

•   schuld leggen bij afwijkende 

groepen

Bijvoorbeeld: klassenmaatschappij

Individualistisch	systeem

•   vrijdenkers, ondernemers, snel 

aanpassen aan veranderingen

•  competitie

Bijvoorbeeld: USA

(Sociale)	enclave	

•   insluiting in eigen groep, los van 

het systeem

•  uitsluiting van ‘anderen’

•   sterk gevoel voor morele zuiver-

heid

Bijvoorbeeld: Islamitische groepen, 

jongerenbendes in grote steden, 

gettovorming

		
         																																								Groepsnormen	 																														 
          Laag           Hoog

Figuur 1: Sociaal-culturele systemen

In elke maatschappij bestaan deze systemen naast elkaar. Bij welk systeem je 
als individu wilt horen of hoort, hangt af van waar je jezelf als sterkste mee 
identificeert. Dit is bepalend voor de levenskeuzen en -kansen die je ziet of 
kan creëren. Het idee dat je ‘voor een dubbeltje geboren bent en nooit een 
kwartje kunt worden’ hoort bijvoorbeeld in het fatalistisch systeem. In het 
enclavesysteem hoort het wij-zij denken als: “Ik kan niet worden wat ik wil, 
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want ze discrimineren mij.” In het onderwijs komen deze denkwijzen bij 
elkaar (letterlijk ook in de groep leerlingen). 

Een	race	of	een	reis
Law heeft in zijn praktijkgericht onderzoek veel ideeën ontwikkeld voor een 
loopbaangericht curriculum. Hij gebruikt vooral de metafoor van de reis en 
de race om te reflecteren op de opvattingen die de betrokkenen hebben van 
loopbaanleren. 

Met deze metafoor onderscheidt hij enerzijds loopbaanleren als ‘learning 
for work’: een race waarin je je ontwikkelt tot de beste, degene die de baan 
krijgt, status heeft, geld verdient en carrière maakt. Anderzijds is er de reis: 
loopbaanleren als ‘learning voor life’, als een avontuur dat je leven vormt, 
om gelukkig te worden en er voor anderen te zijn, iets te betekenen voor het 
milieu, voor het eigen gezin, enzovoort. 
De combinatie van de twee beelden levert ‘learning for living’ op en leidt tot 
de balans werken - leven, authenticiteit en zelfrealisatie. Figuur 2 geeft deze 
opvatting weer.

Figuur 2: Learning for living (Law, 2001)

Opvallend is dat uit onderzoek van Law blijkt dat studenten zich vooral 
bezighouden met de benadering als een race. Ze willen zich bewijzen, goed 
worden in een vak en willen erkenning door succes in het werk. Docenten 
daarentegen richten zich in hun begeleiding vooral op de ontwikkeling als 
een reis. Zij vinden dat studenten vooral ook ’gelukkige’ mensen moeten 

Voor de wereld in 
ontwikkeling

Welbevinden/
welzijn

Om thuis te kunnen 
zijn

Voor het milieu

Als vrijwilliger een bijdrage 
leveren

Inzetbaarheid

 Vaardigheden & kwalificaties

Om goed uit de selectie te komen

Om vooruit te komen

&n &&

Om te kunnen 
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Om te solliciteren
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worden en niet alleen geld of status na moeten streven. Hierdoor ontstaat 
het gevaar dat ze te lage eisen stellen en er onvoldoende aandacht is voor 
talentontwikkeling. Bedrijven willen vooral mensen (werknemers) die beide 
aspecten kunnen en willen onderkennen: creatieve denkers die op alles 
voorbereid zijn, flexibel zijn en in staat zijn eigen sturing te geven. Zij moeten 
zelf de balans tussen werken en leven kunnen bewaren, waardoor ze beter 
presteren en langer productief kunnen zijn.

Toegepast	leren	en	narratives
Net als de voorgaande Nederlandse onderzoekers wijst Law ook op het 
belang van praktijkervaring opdoen voor loopbaanleren. In een loopbaan-
gericht curriculum is meer ruimte voor ervaringsleren. Hij benadrukt dat een 
school op loopbaanleren moet sturen met tijd voor reflectie en een organisatie 
moet zijn die niet vastzit in lesuren.

Toegepast leren in projecten en stages maakt loopbaanleren heel zichtbaar 
voor leerlingen, docenten en de buitenschoolse omgeving. Toegepast leren 
wordt vooral ingezet om leerlingen ervaringen te laten opdoen die stereo-
typen doorbreken: de ‘arme’ leerling komt bijvoorbeeld in aanraking met de 
chef-kok van een heel chic hotel. Het biedt de mogelijkheid leerlingen uit de 
comfortzone te halen. 
Toegepast leren heeft dus wel een sterke follow-up nodig in de school, dat 
wil zeggen: ruimte voor reflectie, individueel en in (kleine) groepen, vast-
leggen van turning-points en het maken van actieplannen door leerlingen. 
Kortom, het gaat niet om het toegepast (beroeps)leren zelf, maar om de 
uitkomst ervan en wat de leerling daarmee doet. 

Narrative (of ‘interrogate narrative’) noemt Law als een belangrijk in te zetten 
instrument. Het kan gebruikt worden in kleine groepen en individueel. Het is 
een werkwijze die leerlingen in staat stelt systematisch ervaringen op een rij 
te zetten en te onderzoeken wat die betekenen voor de toekomst en hoe je 
die kennis kunt gebruiken. 
Door de antwoorden van eigen verhalen te verwerken in een storyboard 
(met tekeningen of woorden), wordt de betekenis van de grenservaring 
helder en kan een leerling acties bedenken. Het is dus niet voldoende om 
alleen aandacht te besteden aan het verhaal, maar de follow-up moet ook 
begeleid worden (relevantie en transfer). In dat stadium kunnen stereotypen 
worden doorbroken en leerlingen uit hun comfortzone worden gehaald.
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 1.2.5 Actieve betrokkenheid

Amundson (2004) heeft als counselingdocent jarenlang ervaring opgedaan 
met loopbaanadvisering binnen de context van het maatschappelijk werk en 
aan een universiteit in Canada. Volgens hem is de kernvraag in deze tijd dat 
de huidige praktijk en theorievorming over loopbaanbegeleiding nog niet 
zijn aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. 

Rol	lerende
Hij wil het proces van loopbaanbegeleiding met name vanuit de actieve rol 
van de lerende en de dialoog met de begeleider bekijken. Hij noemt deze 
benadering ‘actieve betrokkenheid’. Begeleiders hebben volgens Amundson 
invloed als ze warm, zorgzaam, goed geïnformeerd en vooral interpersoonlijk 
competent zijn en rekening houden met de emoties, cognities en verande-
ringen in de sociale context van mensen. 
Hij heeft ervaren dat mensen die advies zoeken over levensvraagstukken, 
niet met vragen komen die naadloos passen binnen opleidings- en beroeps-
keuze of loopbaanvragen. Het leven definieert zich niet zo simpel. Hij stelt 
voor om het persoonlijke altijd te integreren in loopbaanvragen. 

Zijn ervaring ligt met name op het terrein van het aanbieden van actieve 
werkvormen om de lerende aan het denken te zetten en greep te krijgen  
op het creëren van zijn eigen toekomst. Hij adviseert loopbaanbegeleiders 
om niet alleen gesprekken te voeren, maar ook met beelden en visuele  
metaforen te werken, en motorische activiteiten en betekenisvolle ervaringen 
te creëren. 
Voor dit proces van keuzebegeleiding heeft Amundson een groot aantal 
actieve werkvormen uitgewerkt. Opdrachten voor zelf assessment, zoals 
mindmapping, verhalen vertellen, projectiemethodes, spelvormen, emotio-
nele achtbaan, loopbaanwiel, taakanalyse, loopbaanankers, beroepen en 
interessespel, zijn direct bruikbaar in het vmbo en het mbo.

Amundson begint met het ter discussie stellen van de conventies in het  
loopbaangesprek zelf. In plaats van een reeks van gesprekken, waarin de 
begeleider de agenda bepaalt en waarin je tegenover elkaar zit, introduceert 
hij een flip-over en viltstiften om daarmee creativiteit en verbeelding te 
bevorderen. Hij stimuleert betrokkenheid en energie door het meegeven van 
groeps- en individuele opdrachten. De eerste opdrachten hebben tot doel 
een gemeenschappelijk vertrekpunt te creëren door te reflecteren op de 
wereld van de lerende. Samen met de lerende worden daarna de agenda en 
realistische begeleidingsdoelen vastgesteld. 
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Verandering	stimuleren
Hij noemt drie belangrijke krachten die verandering bij de lerende bevorderen.
• Laat de lerende nadenken over invloedrijke mensen in zijn leven, waarbij 

hij als invloedrijke kwaliteiten noemt: zorgzaam, goed geïnformeerd, 
competent, moedig en bereid om buiten de professionele grenzen hulp 
te bieden bij het keuzeproces. Invloedrijke mensen luisteren voordat ze 
advies geven, ze zijn integer en echt geïnteresseerd in wat de lerende 
doet. 

• Laat de lerende invloedrijke ervaringen opdoen. Het gaat hierbij om 
onvergetelijke activiteiten in plaats van het opnemen van een eindeloze 
hoeveelheid informatie. Deze ervaringen dragen pas bij aan verandering 
als de ervaring betekenisvol is voor de lerende. 

• Het belang van de context voor de lerende is eveneens belangrijk. Veel 
goede intenties van de lerende worden gedwarsboomd door diverse 
factoren in het leven. Een goede loopbaanbegeleider gaat zo om met 
deze wereld van de lerende dat hij verandering op cognitief en emotio-
neel gebied ondersteunt.
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 2 Model Loopbaanleren

Zoals aangeven is onze opvatting dat loopbaanleren meer is dan leren voor 
een beroep of ondersteuning aan arbeid. We zien loopbaanleren meer als 
‘learning for living’ (L4L). De metafoor die wij hiervoor gebruiken is die van 
de race versus de reis. Leren voor werk is een race waarin je je ontwikkelt tot 
de beste, degene die de baan krijgt, status heeft, geld verdient en carrière 
maakt. De reis staat voor loopbaanleren als een avontuur dat je leven vormt, 
om gelukkig te worden en er voor anderen te zijn, iets te betekenen, voor 
het milieu, voor het gezin, enzovoort. De combinatie van de twee beelden 
levert ‘learning for living’ op en leidt tot de balans werken - leven, authentici-
teit en zelfrealisatie. Het is een samengaan van leren voor een beroep en 
leren voor het leven.

 2.1 Basis voor het model   

KPC Groep verbindt in haar aanpak van loopbaanleren de verschillende 
theoretische inzichten zoals beschreven in hoofdstuk 1. Aan deze aanpak 
liggen de volgende uitgangspunten met betrekking tot loopbaanleren ten 
grondslag.
• De sociale (culturele/etnografische) context is een belangrijke, in grote 

mate bepalende factor bij loopbaanleren. Het heeft invloed op de  
kansen en mogelijkheden die jongeren hebben.

• Loopbaanleren voltrekt zich overal, niet alleen op school of werkplek of 
in een begeleidingssituatie.

• Loopbaanleren is interactief, gebaseerd op ervaringen en (interne en 
externe) dialoog.

• Loopbaanleren is feitelijk levensloopbaanleren ook wel ‘learning for 
living’ genoemd, de verbinding tussen werk en leven.

• Doel van onderwijs en begeleiding is jongeren in staat te stellen keuzes 
te maken en beslissingen te nemen in relatie tot hun levensloop. Het 
gaat daarbij ook om welke blijvende bijdrage de jongere wil leveren aan 
de wereld om zich heen. Het onderwijs biedt door middel van loopbaan-
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leren leerlingen kansen zich los te maken van hun eigen sociale context 
en daardoor stereotypen te doorbreken.

• Loopbaanleren verbindt formeel en informeel leren.
• Leerlingen hebben een vijftal loopbaancompetenties nodig voor het 

sturen van hun loopbaan: motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werk-
exploratie, netwerken en loopbaansturing. Deze competenties kunnen 
ze ontwikkelen gedurende hun hele levensloopbaan. Door het ontwik-
kelen van deze competenties neemt het zelfsturend vermogen van de 
leerling toe. 

Om bovengenoemde uitgangspunten bij leerlingen te realiseren, dient het 
onderwijs in te zetten op de ontwikkeling van een loopbaangericht curriculum 
en op de versterking van de begeleiding van de leerling (zie figuur 3).

Figuur 3: Model Loopbaanleren
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	 2.2 Toelichting op het model

Sociale	context	
De basis in het model is de cirkel, deze stelt de onderliggende sociale 
context van de leerling voor. Voorbeelden van sociale contexten zijn: gezin, 
familie, peergroup, school, werk, vrije tijd en sociale media. De verschillende 
sociale contexten waarin de leerling zich begeeft, stelt de leerling in staat 
de eigen identiteit te ontwikkelen. Daarmee is de sociale context van groot 
belang voor loopbaanleren.
Het onderwijs heeft de mogelijkheid leerlingen te stimuleren met andere 
sociale contexten kennis te maken. Om zich los te maken van de eigen maat-
schappelijke werkelijkheid hebben leerlingen erkenning, betrokkenheid en 
steun van ouders en docenten nodig.

De	elementen	in	de	driehoek

Individuele leerling
De ene leerling is de andere niet. Leerlingen verschillen onder andere van 
elkaar in leeftijd en ontwikkelingsfase, denkvoorkeuren en intelligenties. 
Een rijke gevarieerde leeromgeving kan de ontwikkeling van hersenfuncties, 
denkvoorkeuren en intelligenties stimuleren. Verder kan het bewust worden 
van eigen denkvoorkeuren en intelligenties jongeren helpen hun toekomst-
oriëntatie te richten. Het is van belang dat begeleiders enerzijds aansluiten 
bij sterk ontwikkelde intelligenties en denkvoorkeuren en anderzijds dat zij 
ervaringen aanbieden waardoor de jongere minder ontwikkelde intelligenties 
kan ontwikkelen. 

Actief betrokkene
Begeleiders moeten een actieve betrokkenheid als grondhouding in het  
begeleidingsproces tonen. Dit betekent concreet dat de begeleider over 
een aantal capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden  
beschikt om het leerproces van de leerling goed te kunnen begeleiden.  
Allereerst zal hij zijn eigen proces grondig moeten kennen, weten wat hem 
in zijn leven tot keuzes heeft gebracht, hoe zijn achtergrond en herkomst 
daarbij een rol hebben gespeeld, enzovoort. Zelfkennis is essentieel. De be-
geleider beschikt daarbij over (zelf)reflectievermogen en weet hoe grenser-
varingen tot betekenisvolle leermomenten kunnen worden. Actief betrokken 
zijn bij de ander betekent ook (h)erkenning van verschillen en empathie.

Leeromgeving
In het model van KPC Groep staat leren voor het leven centraal. We beperken 
ons niet alleen tot het beroepsleren, arbeidstoeleiding of beroepspraktijk-
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vorming (BPV), maar stellen nadrukkelijk de combinatie van werken en leven 
voorop. Gebleken is dat werkgevers een voorkeur hebben voor werknemers 
die de balans tussen werken en leven zelf kunnen bewaken, gezond kunnen 
blijven en een levensvisie hebben over wat belangrijk voor hen is. Daarvoor 
is een gevarieerde leeromgeving nodig met binnen- en buitenschools leren.

De	verbindingslijnen

Grenservaringen
Jongeren doen overal ervaringen op die helpen meer inzicht te krijgen in 
zichzelf en hun mogelijkheden en wensen voor hun toekomst (loopbaan). 
Hun leeromgeving moet zoveel mogelijk kansen bieden om betekenisvolle 
ervaringen op te doen. Het gaat dan niet alleen om de formele leeromgeving 
op school, maar vooral ook om authentieke maatschappelijke- en werk-
situaties op stage- of leerwerkplek, tijdens bij- of vakantiebaantjes, bij sport-  
of hobbyactiviteiten en bij vrijwilligerswerk. Voor loopbaanleren is ‘ervaren’ 
belangrijker dan ‘informeren’. Met name grenservaringen zoals beroeps-
dilemma’s lenen zich voor reflectie. Dat vereist een ander soort gespreks-
voering dan men op school gewend is. 

Kwaliteit van begeleiding
Uitgangspunt is dat het leerproces niet per se lineair verloopt maar cyclisch 
en/of sprongsgewijs kan plaatsvinden en dat het niet alleen gaat om 
rationeel verwerken en handelen, maar dat andere aspecten, met name 
emotie en sociale context, een minstens net zo’n grote rol vervullen. Bij het 
leerproces gaat het dus vooral om het verwerken van betekenisvolle grens-
ervaringen door de leerling. 

Van groot belang hierbij is de kwaliteit van de begeleiding door het voeren 
van een interne en externe dialoog. Goede loopbaanbegeleiding is geen 
kwestie van de organisatie van de determinatie, maar vraagt een andere rol 
en attitude van de coach: oprechtheid, begrip, positieve aandacht, empatisch 
vermogen, flexibele en open relatie. 
Daarnaast is het van belang dat begeleiders waardenvrij opereren, in staat 
zijn open vragen te stellen en oordeel uit te stellen over de stappen die de 
lerende neemt. Een goede begeleider is in staat om van de ervaring vanuit 
het hier en nu te schakelen naar de toekomst.

Instrumenten
De ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties helpt leerlingen inzicht 
te krijgen in de eigen ontwikkeling en loopt als rode draad door zowel het 
onderwijsprogramma als de begeleiding.
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Actieve werkvormen, zoals ‘interrogate narrative’ of ‘ondervragende verhalen’, 
creëren een basis voor het verkennen van grenservaringen. Dat levert leer-
vragen op die betrekking hebben op levensloopleren. Zij bieden de moge-
lijkheid om loopbaanleren concreet vorm te geven. Daarbij wordt loopbaan-
leren als race verbonden aan loopbaanleren als avontuur, als reis. 

‘Narrative’ kan op velerlei manieren vormgegeven worden. Bijvoorbeeld in 
de vorm van ‘storyboarding’. Dit is een methodiek waarbij de leerling een 
relevante ervaring uitdiept, vanuit het heden verbindingen zoekt met het  
verleden en daar betekenis aan geeft voor de toekomst. Storyboarding is  
op een aantal manieren toe te passen. Afhankelijk van de leerling kan men  
werken met tekeningen, plaatjes of teksten. Resultaten, reflecties en proces-
beschrijvingen worden opgenomen in een portfolio. Daarnaast kan de  
begeleider ook gebruikmaken van vragenlijsten en gesprekken, zowel 
groepsgewijs als individueel. 
Wij wijzen hier wel op het gevaar dat loopbaanleren louter wordt ingevuld 
op basis van de inzet van instrumenten (Mittendorf, 2010). 
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 3 De huidige situatie binnen scholen

In dit hoofdstuk worden op basis van een model Loopbaanleren (zoals  
beschreven in hoofdstuk 2) vijf vmbo-scholen geportretteerd die deelgenomen 
hebben aan het onderzoek naar de implementatie van loopbaanleren in het 
vmbo. De situaties zijn gebaseerd op het schooljaar 2009-2010 en bevatten 
een situatieschets van de school, een visie op loopbaanleren, uitgevoerde 
interventies en resultaten van de interventies en ambities per school.

 3.1 Deelnemende scholen

 3.1.1 De Beukenhof

Situatieschets	van	de	school
De Beukenhof is een brede scholengemeenschap in het zuiden van het land. 
De school biedt alle onderwijssoorten voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, 
vmbo (alle leerwegen en alle sectoren), havo en vwo. De school heeft een 
locatie voor Praktijkonderwijs, twee vmbo-locaties en een locatie voor havo/
vwo. In totaal heeft de school ongeveer 2.600 leerlingen en 300 personeels-
leden. De missie van de school is leerlingen voor te bereiden op een leven 
lang leren. 
De school is georganiseerd in kernteams. Hieraan ten grondslag liggen de 
volgende uitgangspunten.
• De docent moet de leerling kennen.
• De docent moet zijn onderwijs inrichten naar de leerbehoeften van die 

leerling. 
• De docent moet de onderwijsontwikkeling voor die leerling zelf kunnen 

sturen. 
• De docent moet samenwerken met zijn collega’s om de leerling tot leren 

te brengen.
Het team dat betrokken is in het onderzoek naar loopbaanleren binnen het 
vmbo betreft het team 3-4 Gemengde en Theoretische leerweg (3-4 G/T). 
Vanuit het vmbo stromen vrijwel alle leerlingen door naar een mbo-opleiding 
op een van de ROC’s in de regio. Binnen het team 3-4 G/T wordt onderwijs 
en begeleiding verzorgd voor 206 leerlingen. 
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Visie	op	loopbaanleren
Binnen De Beukenhof is een sectorbeleidsplan leidend. Dat plan wordt 
steeds opgesteld voor een periode van vijf jaar. Hierin wordt het strategisch 
beleid geformuleerd door de directie in samenspraak met de teamleiders. 
De visie van de school is als volgt geformuleerd: 
“Van kinderen succesvolle leerders maken: nu leren voor kansen voor later.”

Om deze visie te verwezenlijken, is er zowel in de onderbouw als in de 
bovenbouw expliciet aandacht voor zaken die vallen onder de noemer van 
loopbaanleren. Voor iedere leerling is het van belang om hem op de juiste 
plek in het mbo proberen te krijgen. Het vmbo levert een bijdrage aan de 
ontwikkeling van competenties bij de leerling om eigen keuzes te maken en 
om zijn loopbaan vorm te geven. 

Visie	sectorbeleidsplan

Competenties
In ultimo moet dit opleveren dat leerlingen plezier hebben in hun ontwik-
keling. We denken hierbij enerzijds aan specifieke vakvaardigheden en  
anderzijds aan algemene vaardigheden als kunnen plannen, kunnen 
samenwerken én kunnen kiezen. Onderwijskundig moet het vmbo erop 
gericht zijn om de leerlingen voor te bereiden op een beroepskeuze én 
algemene vaardigheden bij te brengen; de feitelijke beroepsopleiding 
vindt plaats op het mbo (gebundeld in ROC’s).

Onderwijs op maat
Het voeren van brede programma’s in alle sectoren blijft dan ook nadruk-
kelijk de eerste prioriteit voor de komende jaren; maar ook daarin willen 
we op maat gesneden invullingen en de zwaarstwegende maat daarbij is 
de leerling. In de sectoren Economie, Intragroen én Zorg & Welzijn zijn  
we daadwerkelijk bezig met intrasectorale programma’s; voor de sector 
Techniek oriënteren we ons op de mogelijkheden van een breed  
programma. De leidraad bij dat laatste is: “breed waar het kan, smal als 
het moet.” 
Daarnaast voeren we één intersectoraal programma (namelijk Techno-
logie) en zijn we bezig met de (voorbereiding) van de invoering van het 
intersectoraal programma Dienstverlening en Commercie.

Onderwijs en begeleiding één
Het gaat erom dat de vaardigheden van elke leerling ontwikkeld worden. 
Uitdrukkelijk wordt hierbij aangeven dat binnen de missie van De Beuken-
hof de begeleiding in dienst moet staan van het onderwijsleerproces. 
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Daarom blijft voor de teams de integratie van onderwijs én begeleiding 
één van de belangrijkste zaken in de komende periode. Dat wil zeggen: 
• Leerling-besprekingen zijn een integraal onderdeel van het wekelijkse 

teamoverleg en verlopen volgens afgesproken structuren op basis van 
handelingsvoorstellen en handelingsplannen.

• De mentor speelt voor zijn groep dan de hoofdrol. De rol van de 
mentor zal nog sterker worden.

• Niveau 1 van de hulpstructuur kan in elk team door de extra inzet 
van vakdocenten en mentoren verder verbeterd worden. Een ge-
digitaliseerde aanpak kan daarbij het niveau én het rendement van 
de begeleiding doen toenemen. Een goed voorbeeld daarvan is de 
mogelijkheid voor ouders om actuele gegevens over cijfers en andere 
leerling-informatie van het web te halen.

(Bron: sectorbeleidsplan De Beukenhof)

Innovatie:	invoering	stageweek	en	loopbaangesprekken
De directie neemt loopbaanleren serieus en dat is onder meer zichtbaar in 
de aandacht voor de implementatie van loopbaanleren in de nieuwjaars-
speech. De steun van de directie ervaren de docenten als positief. Een leerling 
wordt steeds meer gezien als een individu met talenten in plaats van als een 
leerling uit de klas. Er is echter ook een bedenking: het concept Loopbaan-
leren zou binnen de hele school op een eenduidige wijze moeten worden 
vormgegeven. Het bestaat nu nog te veel uit losstaande activiteiten. Er is 
goede coördinatie nodig bij de vormgeving van loopbaanleren. Er mag  
geen sprake zijn van vrijblijvendheid, bijvoorbeeld als het gaat om individuele 
gespreksvoering. Docenten die het lastig vinden, hebben anders te gemak-
kelijk een ‘escape’ om het niet te doen.

Stageweek
Er bestonden al meeloopdagen waarbij leerlingen een dag op stap gaan met 
een beroepsbeoefenaar. Nieuw is een proef met een stageweek gekoppeld 
aan een sectorwerkstuk dat is ontwikkeld tot loopbaanwerkstuk. Deze 
stageweek heeft duidelijk een onderzoekend en loopbaangericht karakter 
gekregen. Als voorbereiding formuleert de leerling zelf loopbaangerichte 
onderzoeksvragen. Met behulp van loopbaangerichte gesprekken wordt de 
leerling ondersteund. Er is een instrument beschikbaar voor het voeren van 
een loopbaangericht gesprek.

De stage en het voeren van loopbaangerichte gesprekken voor en na de 
stage betreft in de kern een cultuurverandering waarbij ook organisatorische 
veranderingen moeten worden doorgevoerd om individuele gespreksvoering 
mogelijk te maken. 
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 3.1.2 De Eikenboom

Situatieschets	van	de	school
De Eikenboom is een sublocatie van De Beukenhof. 
Het team dat betrokken is bij het onderzoek naar loopbaanleren binnen het 
vmbo is het team bovenbouw van deze sublocatie, die 385 leerlingen telt. 
Het beleid is erop gericht om in de toekomst onderwijs aan te bieden voor 
600 leerlingen. Net als bij De Beukenhof stromen vrijwel alle leerlingen door 
naar een mbo-opleiding op een van de ROC’s in de regio. De missie van de 
school is om verkorte leerroutes aan te bieden voor wie dat wil en kan. 

Visie	op	loopbaanleren
De visie op loopbaanleren is hetzelfde voor De Beukenhof. 
Op het vmbo op De Eikenboom wordt gewerkt met een nieuw onderwijs-
concept dat zich speciaal richt op leerlingen uit de Theoretische leerweg. 
De leerlingen die kiezen voor vmbo Plus krijgen onderwijs dat wordt onder-
steund met projecten en moderne werkvormen in het vak Technologie. Deze 
leerlingen hebben bovendien een extra examenvak. Met de ROC’s in de 
omgeving worden afspraken gemaakt om leerlingen met een vmbo Plus-
opleiding versneld door te laten stromen naar het mbo en vervolgens als 
de leerling dat wil en kan naar het hbo. Deze leerweg is zeer geschikt voor 
leerlingen die twijfelen tussen vmbo-TL en havo en geeft leerlingen die dat 
willen en kunnen de mogelijkheid zich in een verkorte route vmbo-mbo-hbo 
maximaal te ontwikkelen zonder havo daarbij als tussenstap te gebruiken.

In het kader van loopbaanleren zijn er voor de vmbo Plus-leerlingen drie 
doelstellingen geformuleerd die volgens het team belangrijk zijn voor loop-
baanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Het betreft hier namelijk leerlingen 
die duidelijk gekozen hebben voor een theoretische opleiding met een 
plus, waarbij het leren van competenties sterk benadrukt wordt. Probleem-
gestuurd onderwijs (PGO) is een belangrijke didactische basis binnen deze 
opleiding.

Het gaat om de volgende drie doelstellingen.
• Het team een visie op LOB laten ontwikkelen: de docent moet affiniteit 

hebben om met leerlingen de dialoog aan te gaan over LOB. LOB is 
een wisselwerking tussen de leerling en de docent, waarbij de docent 
de begeleidende rol vervult. En de leerling moet praktijkervaringen op 
kunnen doen.

• De leerlingen laten netwerken.
• De dialoog aangaan naar aanleiding van praktijkervaringen.
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Innovatie:	nieuwe	focus	op	leerloopbaangesprekken
Bij de ontwikkeling van loopbaanleren staan vier uitspraken centraal.
• Als basis voor een leerloopbaan wordt uitgegaan van een ervaring van 

de leerling.
• Elk leerloopbaangesprek wordt afgesloten met een actie voor de  

leerling.
• Vormgeven van leerprocessen is afgestemd op de (behoefte van de) 

individuele leerling.
• De leeromgeving is afgestemd op de (behoefte van de) individuele  

leerling.

De eerste actie om dit te bereiken betrof het professionaliseren van het 
docententeam in het voeren van een leerloopbaangesprek. De professionali-
sering was niet het doel op zich, maar aan de hand van het zelf oefenen van 
het voeren van gesprekken kwam verdere visieontwikkeling en implementatie 
van loopbaanleren aan de orde. 
Zo is er onder andere aan docenten gevraagd om ter voorbereiding van de 
tweede bijeenkomst een foto van henzelf mee te brengen waar zij een goed 
gevoel bij kregen. Ze moesten zelf vragen bedenken die ze naar aanleiding 
van de foto aan elkaar konden stellen en gaven na afloop aan welke vragen 
ze prettig en bijzonder hadden gevonden. Vervolgens kregen zij een 
gespreksformat aangereikt met vragen, afgeleid van de vijf loopbaan- 
competenties. Er ontstonden andersoortige gesprekken waarbij de docenten 
tot de conclusie kwamen dat zij uit zichzelf nog niet in staat zijn de juiste 
inhouden te vinden voor een leerloopbaangesprek. Het docententeam 
besloot daarom de foto-opdracht uit te proberen tijdens een projectweek 
van de derdejaars leerlingen om de opgedane ervaringen in te kunnen 
zetten bij het vervolg van de professionalisering. 

De foto-opdracht, die in de projectweek van de derdejaars leerlingen is uit-
gevoerd, leverde positieve resultaten op. Docenten gaven aan dat ze zelden 
op een dergelijke manier met hun leerlingen in gesprek waren geweest, 
dat er meer diepgang ontstond en dat de gesprekken persoonlijk van aard 
waren.
Tijdens de volgende bijeenkomsten is gewerkt aan verdere professionalisering 
aan de hand van opgenomen begeleidingsgesprekken, dialogen tussen 
de docent en de leerlingen van de bovenbouw. Docenten toonden aan 
het gehele docententeam hun opgenomen gesprek en de gesprekken zijn 
gezamenlijk geanalyseerd. Van te voren gaven de docenten aan wat hun 
leervraag was in relatie tot het uitbreiden van het vragenrepertoire voor het 
voeren van een leerloopbaangesprek. De opgedane ervaringen leverden 
input voor het ontwikkelen van een gespreksleidraad Loopbaanleren.
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De resultaten van de interventies zijn verwoord in ambities, als voorbeeld 
geven we drie ambities.
• In het programma van de projectweek in leerjaar drie wordt de succes-

volle foto-opdracht als vaste opdracht in het programma opgenomen. 
De mentor én de LOB-begeleider voeren samen het gesprek met de 
leerling.

• De sectorwerkstukbegeleider voert leerloopbaangesprekken, dit zijn 
andere gesprekken dan tot nu toe. 

• De voorlichtingsbijeenkomsten met ouders zullen anders ingevuld 
worden. Er is op kleine schaal geëxperimenteerd met het stellen van 
loopbaangerichte vragen tijdens de ouderbijeenkomsten. Dit moet ver-
der worden geëffectueerd in een aanpak. Een andersoortige vraag die 
in het verleden niet werd gesteld, is bijvoorbeeld de vraag: “Waar is uw 
kind goed in?” 

 3.1.3 De Esdoorn

Situatieschets	van	de	school
De Esdoorn is een grote scholengemeenschap voor  vmbo, havo en vwo 
in het zuiden van het land. De bovenbouw van het vmbo zit op een aparte 
locatie in een andere plaats. Het managementteam van het vmbo heeft een 
visie op loopbaanleren, maar deze visie staat niet op papier. Het manage-
mentteam benoemt drie van belangzijnde zaken.
• Het gaat om het realiseren van een doorlopende leerlijn tussen leerjaar 

2 en 3 binnen de sector, het registreren en volgen van competenties. De 
doorstroom van onder- naar bovenbouw moet gerichter: dit moet een 
meer doorlopende lijn worden.

• Sectoren moeten meer samenwerken, zodat leerlingen tussentijds  
gemakkelijker kunnen switchen. Nu kan een leerling soms pas na ander-
half jaar tot de ontdekking komen dat de sector niets voor hem is. 

• Er is nauwelijks uitval in de vmbo-afdeling van De Esdoorn, er is wel 
uitval in doorstroom naar het mbo in de vorm van voortijdig school-
verlaters.

Managementteam en docenten geven aan dat het doel van determinatie/
loopbaanbegeleiding is dat elke leerling na het vmbo op de juiste plek 
terechtkomt. Dat kan in drie stappen: eerst een juiste sectorkeuze in de 
bovenbouw, gevolgd door een juiste keuze voor een beroepsopleiding en 
daarna een juiste keuze in de beroepenwereld. 

Er is een aantal werkgroepen samengesteld om de visie uit te werken. Als 
gevolg daarvan heeft een bestaande werkgroep Determinatie zich inmiddels 
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omgedoopt tot werkgroep Loopbaanleren en is uitgebreid met docenten 
bovenbouw. De school wil loopbaanleren binnen De Esdoorn anders gestalte 
gaan geven. De missie van de school is gericht op het doel om iedere leer-
ling op de juiste plek te krijgen. 

Innovatie:	nieuwe	invulling	van	PSO
De school zou willen experimenteren met loopbaanleren door onder meer 
de uitwisseling van ervaringen van leerlingen tussen onder- en bovenbouw 
(en soms ook ROC) door middel van verhalen.
Daarnaast worden nieuwe uitdagende integrale projectopdrachten (PSO) 
ontwikkeld met gerichte bedrijfsbezoeken en gesprekken met beroeps-
beoefenaars in het tweede jaar. In plaats van wegstrepen kunnen leerlingen 
vakken kiezen die aansluiten bij hun interesse in een vrije keuzeruimte. 
De vernieuwing wordt ontwikkeld en ingezet vanaf het eerste leerjaar.

Leerjaar 1
Eén van de plannen is reflectie op loopbaancompetenties te koppelen aan 
projecten kwaliteitenreflectie (wat kan ik?), motievenreflectie (wat wil ik?) en 
loopbaansturing (wat moet ik daarvoor doen?). Het idee is hierin ook meer-
voudige intelligenties mee te nemen. 
Daarnaast is er discussie over een mentoruur in de week, waarin de mentor 
aandacht kan besteden aan loopbaanleren, tussentijds gesprekjes voeren, 
producten, voortgang eventueel met rubrics (ontwikkelingsniveaus) en reflectie 
vastleggen in portfolio. Hierover is echter nog geen besluit genomen in de 
werkgroep. Het experiment van het afgelopen jaar met ontwikkelings- 
gericht volgen van leerling aan de hand van rubrics met vier vaardigheden 
is te omslachtig gebleken. Over het aanleggen van een portfolio lopen de 
ideeën nog te veel uiteen.

Leerjaar 2
De tweede klas vmbo heeft experimenteel bedrijfsbezoeken afgelegd. 
De decaan en enkele mentoren hebben het afgelopen jaar met groepjes 
bedrijven bezocht. Dit experiment heeft positieve resultaten opgeleverd. 
De decaan geeft bijvoorbeeld aan dat ook technische jongens veel opsteken 
van excursies naar AH, naar een restaurant, naar de SPV (bouw). Techniek is 
overal, maar ook leren ze bij de supermarkt iets over economie, de goederen-
stroom, de kassa, beveiliging, et cetera.
Daarnaast is voor het tweede leerjaar geopperd om het mentoraat van leer-
jaar 1 naar 2 te laten doorlopen. De mentor zou dan ook een LOB-uur met 
de groep beschikbaar moeten hebben. Over de invulling van dit uur is de 
werkgroep het nog niet eens.
PSO wordt volgens de formule van het carrouselmodel uitgevoerd. Dit houdt 
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in dat leerlingen gedurende een bepaalde periode praktische opdrachten 
uitvoeren per sector. Alle sectoren worden achtereenvolgens doorlopen. Dit 
vindt plaats in de eerste helft van het tweede jaar. 
Over de invulling van loopbaanleren in de tweede helft van leerjaar 2 is nog 
geen overeenstemming. Er zijn twee voorstellen:
• voorstel 1: leerlingen doen zelf meer onderzoek;
• voorstel 2: leerlingen doen meer PSO in het vak van hun keuze. 
Bij beide voorstellen spelen tegenstrijdige belangen van docenten een rol. 
Er is sturing van het management nodig om met daadkracht een keuze te 
realiseren.

Leerjaar 3
Voor leerjaar 3 zijn er nog geen nieuwe ideeën ontwikkeld met betrekking 
tot loopbaanleren.

 3.1.4 De Lindeboom

Situatieschets
De Lindeboom is een grote scholengemeenschap voor vmbo. Op deze 
locatie volgen ongeveer 630 leerlingen onderwijs in de sector Techniek en 
415 in de sector Zorg & Welzijn (Z&W). Binnen Techniek is 67 FTE werkzaam, 
binnen Z&W 46 FTE onderwijzend personeel en 15 FTE OOP.

Een teruglopend leerlingenaantal heeft tot een masterplan geleid, dat in 
januari 2009 is vastgesteld en in september 2009 de uitvoerende fase in  
leerjaar 1 is ingegaan. Het masterplan is een aanscherping van het onderwijs-
concept en heeft loopbaanleren als een belangrijk didactisch uitgangspunt. 
De missie van de school verwoordt uit leerlingen te halen wat erin zit en ze 
op te leiden tot een startkwalificatie.

In de bovenbouw vinden twee pilots loopbaanleren plaats: een binnen de 
sector Z&W en een binnen de sector Techniek (Maintenance). Excellent 
Maintenance Trainingcenter (ETC) is een door HPBO gesubsidieerd samen-
werkingsproject in Zuidwest Nederland van vmbo’s, ROC’s, hogescholen en 
bedrijven, kenniscentra als Kenteq, technische universiteiten, TNO en USPI. 
In samenwerking ontwerpen zij nieuwe opleidingen voor de onderhouds-
industrie. Loopbaanleren is een belangrijke drive in dit project en ook  
De Lindeboom voert binnen dit samenwerkingsproject pilots Loopbaanleren 
uit in de vmbo-bovenbouw Techniek.
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Visie	op	loopbaanleren

Visie	De	Lindeboom
Het uitgangspunt van het masterplan is dat we iedere leerling op de juiste 
plek in het mbo proberen te krijgen en minimaal opleiden tot en met 
startkwalificatie. We zorgen dat de leerling met trots het vmbo-diploma 
haalt. En we leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van competenties 
bij de leerling om eigen keuzes te maken en om zijn loopbaan vorm te 
geven. Daarbij staat het persoonlijk ontwikkelperspectief voorop: wat zijn 
de mogelijkheden van deze leerling. We halen eruit wat erin zit. 
Met het masterplan wordt ‘loopbaanleren’ als vakoverstijgende benade-
ring geformuleerd om de persoonlijke ontwikkeling en het leren van onze 
leerlingen te sturen en te stimuleren. Het gaat om het leggen van ver-
binding tussen eigen mogelijkheden en wensen van de leerling enerzijds 
en de eisen van het beroep en de opleiding anderzijds. De leerling werkt 
hiertoe aan de volgende vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, 
motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. 
Deze competenties zijn uitgewerkt in een reflectieleerlijn en ze zijn geïnte-
greerd in het curriculum, de leergebieden en de vakken, en in het rooster 
zichtbaar gemaakt. Bij de loopbaancompetenties wordt het moment van 
aanbieden bepaald door de ontwikkeling van de individuele leerling. 
Tijdens de loopbaan worden markeringspunten aangebracht, waarvan het 
vmbo-diploma er een is.
Deze visie beïnvloedt alle ontwikkelingen in alle leerjaren van de school 
en wordt een nieuwe manier van denken en werken met leerlingen.

(Bron: Masterplan 2009)

Innovatie:	invoering	masterplan	onderbouw	

Eerste leerjaar
Er is een masterplan dat voor het eerste leerjaar is vertaald naar een nieuw 
curriculum. Daarbij is gekozen voor een andere begeleidingsstructuur. 

Het nieuwe curriculum voor het eerste leerjaar kent een vast deel van 26 
uren en zes door de leerlingen te kiezen uren waarin ze hun passie kunnen 
volgen. ‘Iets te kiezen hebben’, wordt gezien als voorwaardelijk voor succes-
vol loopbaanleren. In de zes uren kunnen leerlingen op basis van interesse 
kiezen voor beroepsgerichte vakken of verbredende workshops. Ook kan 
een leerling in die uren op basis van persoonlijke behoefte extra didactische 
ondersteuning bij avo-vakken aanvragen. Alle docenten kunnen keuzework-
shops ontwikkelen en uitvoeren. Deze hoeven niet per se gekoppeld te zijn 
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aan een beroep. Eén docent is verantwoordelijk voor de organisatie.
Aan de Talentendag, die de school wekelijks organiseert, wordt een goede 
brede invulling gegeven. Ook is er een extra workshop, die alle opleidingen/
sectoren in kaart brengt, bijvoorbeeld door excursies en door het interviewen 
van beroepsbeoefenaars. 
Voor de invulling van deze loopbaangerichte workshops is een leidraad  
ontwikkeld met onder andere aandacht voor reflectie: waarom kiest de leer-
ling voor een workshop? Reflectie vindt plaats vanuit de talentenbenadering: 
wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?
Daarnaast heeft iedere leerling een Talentenmap waarin hij alle certificaten 
van workshops en verslagen over werkervaring bewaart. Een nieuw voorstel 
is dat de map altijd een rol speelt in een oudergesprek met als doel dat de 
Talentenmap meer betekenis krijgt voor ouders.

Elke klas wordt opgedeeld in twee stamgroepen. Leerlingen uit een stam-
groep hebben een persoonlijk begeleider (PB-er). Deze PB-er vervult ook de 
rol van loopbaanbegeleider/coach. Vier maal per lesweek start de dag in een 
kleine groep onder leiding van een PB-er, de bijeenkomst duurt 35 minuten. 
In deze bijeenkomst is er aandacht voor het programma van voorgaande dag 
en voor de interesses van de leerling. 
De leerlingen vinden deze dagstart prettig en het geeft de docenten houvast. 
Een docent geeft aan dat leerlingen positief zijn en dat er veel beter contact 
is met hen. Voor leerlingen lijkt het contact met de PB-er meer in het ver-
lengde te liggen van wat ze gewend waren op de basisschool.
Er is ook een gespreksleidraad voor de PB-er ontwikkeld. Elke leerling heeft 
een aantal persoonlijke gesprekken, ongeveer vijf tot zeven gesprekken per 
jaar. Een gesprek duurt ongeveer 15 minuten.

Tweede leerjaar
Breed en smal kiezen binnen de vakschool is het nieuwe uitgangspunt.  
Leerlingen die kiezen voor Techniek of Zorg & Welzijn gaan zich in de 
keuze-uren (zes uur per week) oriënteren. Ze krijgen certificaten voor wat 
ze geleerd hebben en nemen die mee naar de bovenbouw. Daarop zal de 
bovenbouw flexibel inspelen. 

Men heeft zich voorgenomen de begeleidingsstructuur uit het eerste leerjaar 
voort te zetten in het tweede leerjaar. Dat betekent dat de PB-ers van de 
eerste klas ook de begeleiders van het tweede leerjaar worden. Tevens zal 
de dagstart worden voortgezet.

Bij de ontwikkeling en invoering van het masterplan is de visie onvoldoende 
uitgedragen. De stap wordt gemist tussen de ontwikkeling en de implemen-
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tatie van het plan. De docenten zijn van mening dat een uitvoeringsplan voor 
alle leerjaren nodig is om LOB anders in te vullen. 

 3.1.5 De Kastanje

Situatieschets	van	de	school
De Kastanje verkeert op het moment van de nulmeting in zwaar weer. In 
enkele jaren tijd is het leerlingenaantal fors gedaald van meer dan 1.000 naar 
ongeveer 500. Het imago van de school bij ouders en toeleidende scholen is 
niet zo goed. En de Inspectie van het Onderwijs typeert de kwaliteit van het 
onderwijs op de school als onvoldoende. 
De directie probeert het tij te keren met behulp van een integrale aanpak 
gericht op ‘back to basics’. In de visie van de directie zijn de kernwoorden 
van de vernieuwing: ‘betrokkenheid’ en ‘vertrouwen’ en dat geldt voor ieder-
een rond de school: medewerkers, leerlingen en ouders in het bijzonder. 
Sturing is vooral gericht op de medewerkers: dat zij goed in hun vel zitten, 
ergens voor staan en vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar. Er is in 2008 
een interim locatiedirecteur aangesteld.

Eén van de initiatieven in 2006 van bedrijven, ROC en vmbo om een nieuwe 
doelgroep aan te trekken is de opleiding Innovatieve Techniek (IT), een 
verkort opleidingstraject voor TL-leerlingen, die na de basisschool aangeven 
dat ze belangstelling hebben voor techniek. Innovatieve techniek richt zich 
vanaf leerjaar 1 op de ontwerp- en vernieuwende kant van techniek met het 
oog op doorstroom naar mbo 4 en mogelijk het hbo. Vooral de doorlopende 
leerlijn naar een niveau 4 opleiding in het mbo wordt in nauwe samen- 
werking met het mbo gerealiseerd, zodat leerlingen met capaciteiten en 
ambitie de opleiding in zeven jaar kunnen doen in plaats van acht jaar. 

De school kent drie afdelingen: Economie, Zorg & Welzijn en Innovatieve 
Techniek. 
De afdeling Innovatieve Techniek is – net als De Lindeboom - aangesloten bij 
het project Maintenance (zie 3.1.4). Hoewel dit project min of meer vanuit 
het ROC bij De Kastanje ‘gedropt’ is, ziet de school wel een grote meer-
waarde in deelname, met name in de regionale samenwerking die met het 
project wordt beoogd: alle scholen en bedrijven spreken één taal. Meedoen 
aan het project biedt de school een kans om loopbaanleren te optimaliseren. 

Visie	op	loopbaanleren
De directie van De Kastanje heeft een visie op onderwijs, maar geen  
expliciete visie op loopbaanleren. De school streeft ernaar een dynamische, 
flexibele, ondernemende school te worden. Loopbaanleren maakt deel uit 
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van de ontwikkelingen in het onderwijs, maar speelt geen hoofdrol in het 
schoolbeleid. 

De directie onderscheidt de volgende kernpunten van loopbaanleren:
• beroepenoriëntatie;
• aansluiting van het onderwijs op het vervolg;
• goed begeleidingssysteem;
• nadruk op de te ondernemen stappen door de leerling;
• aansluiting bij wat al binnen het mbo is ontwikkeld.

De directie ziet niets in een instrumentele benadering van loopbaanleren. 
Het gaat om vertrouwen van de leerlingen in hun begeleider en in de school. 
Er zijn vanuit de directie geen specifieke doelen gesteld voor de invoering 
van loopbaanleren. De visie van het project Maintenance sluit naadloos aan 
bij de school. 

Innovatie:	doorlopende	leerlijn	vmbo-mbo
De school neemt deel aan het project Maintenance. In dit project wordt een 
werkwijze voor loopbaanleren voorgesteld met behulp van bepaalde instru-
menten. De Kastanje wil de werkwijze van Maintenance integreren in haar 
eigen werkwijze en heeft inmiddels de volgende stappen gezet.

Eerste en tweede leerjaar
In het eerste en tweede leerjaar worden bedrijfsbezoeken naar de samen-
werkende partnerbedrijven binnen het project Maintenance georganiseerd. 

Derde leerjaar 
In dit leerjaar lopen vmbo-ers mee met mbo-ers.
Het ROC heeft in het kader van instroombegeleiding van de vmbo-leerlingen 
Innovatieve Techniek een instroomprogramma gemaakt. De leerlingen  
oriënteren zich op verschillende technische mbo-opleidingen door mbo- 
studenten van het ROC te interviewen en twee keer een dagdeel mee te  
lopen met deze mbo-studenten. In het interview krijgt de leerling de 
opdracht te ontdekken wat de motivatie van de mbo-student is, hoe deze 
tegen zijn keuze aankijkt en wat hij later wil gaan doen. Vervolgens maken  
de vmbo-leerlingen hier een verslag van.

De derdejaars leerlingen gaan ook twee weken op stage. Deze stage is 
vakgericht en wordt uitgevoerd bij een bedrijf. De school werkt met een 
stageboek, bestaande uit LOB-opdrachten en een dagboek. Het stageboek 
omvat de volgende onderdelen.
• Wat vond je inhoudelijk van je stage?
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• Kon je het goed aan?
• Was je goed toegerust?
• Wat heb je nodig om dat werk goed te kunnen doen? 
De praktijkbegeleider en mentor reflecteren op die ervaringen en besteden 
aandacht aan bedrijfseisen, zoals ‘nauwkeurig werken’ of ‘op tijd komen’.

Leerervaringen	van	derdejaars	leerlingen	in	bedrijven
• “Wat er allemaal bij komt kijken bij het vak en wat je mogelijkheden 

zijn.” 
• “Hoe je van je hobby je beroep kunt maken, de creatieve kant van 

engineering.”
•  “Vooral gaan kijken en gastsprekers uitnodigen helpt bij het kiezen.” 
•  “Je krijgt een breder beeld. Ik vind stage het meest bijdragen aan 

LOB.”
•  “Bedrijfsbezoek en de informatie op internet en folders hebben mij 

geleerd wat ik eigenlijk wil.”
•  “Ik ken het beroep van mijn ouders, maar ik wil andere bedrijven 

bezoeken.”
•  “Ik moet ondernemender worden.”

Vierde leerjaar
Eén dag per week gaan vierdejaars leerlingen naar het mbo. Zij hebben voor 
een reguliere mbo-opleiding gekozen, waarbinnen zij projecten uitvoeren. 
De trajectbegeleider van het mbo voert volgens de eigen methodiek eens 
per acht weken een voortgangsgesprek van 20 minuten. Het gesprek gaat 
over: waar sta je nu, hoe kijk je aan tegen instroom, ga je naar tweede 
leerjaar of ben je er achter gekomen dat je iets anders wilt kiezen? Na het 
vmbo-examen starten de leerlingen hun vervolgopleiding op het mbo,  
afhankelijk van de resultaten van een assessment, ofwel in het eerste jaar of 
in het tweede jaar mbo. 

Begeleiding
Leerlingen geven aan dat positieve gesprekken met de begeleider hebben 
geleid tot goede indrukken van de beroeps- en ontwikkelmogelijkheden. 
Een leerling zegt dat hij door ervaring met de vakinhoud en gesprekken een 
beter beeld gekregen van de goede en minder goede kanten.

De leerlingen worden ook begeleid door een begeleider uit het mbo. Deze 
mist in het portfolio aandacht voor studievoortgang. Daarom gebruikt hij 
het (ontwikkelings)portfolio van het mbo. Bewijsstukken en het criterium-
gerichte interview (reflectie op loopbaankeuzes) spelen in de beoordeling 
een belangrijke rol.
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De doorlopende leerlijn, inhoudelijk, didactisch en qua begeleiding draagt 
ertoe bij dat het begeleiden van leerlingen naar hun toekomst een ononder-
broken proces is. Zichtbaar resultaat na vier jaar is nu dat vier van de 19 vierde-
jaars leerlingen waarschijnlijk in het tweede leerjaar van de BOL-opleiding 
niveau 4 starten. 
Zowel docenten als leerlingen geven aan dat er een goed programma ligt 
om leerlingen te begeleiden bij hun specifieke beroepsrichting en opleidings-
keuzes. Ze ervaren dat als positief. Het bezoeken van bedrijven, het uitvoeren 
van opdachten en het voeren van resultaatgerichte reflectiegesprekken  
vinden mentor en leerling van belang. Het portfolio helpt daarbij, maar 
wordt door de leerlingen wel als moeilijk ervaren. Sommige leerlingen willen 
meer hulp en vaker praten. Ook missen ze vaak het verband tussen alle LOB-
activiteiten en de rest van het programma.

 3.2 Loopbaanleren op de deelnemende scholen

In deze paragraaf spiegelen we de ontwikkeling van loopbaanleren in de vijf 
scholen aan het model Loopbaanleren. Het model Loopbaanleren kent de 
volgende elementen:
• de sociale context;
• de leerling;
• de actief betrokkene;
• de leeromgeving;
• de kwaliteit van de begeleiding;
• de instrumenten;
• grenservaringen.

 3.2.1 De sociale context

Op geen enkele pilotschool wordt de sociale context waarin leerlingen zich 
buiten school begeven benut ten behoeve van het versterken van loopbaan-
leren. Loopbaanleren speelt zich uitsluitend af binnen de sociale context van 
de school en de initiatieven die de school zelf onderneemt om leerlingen 
ervaringen te laten opdoen, denk bijvoorbeeld aan beroepsoriënterende 
excursies en stages. 
 
De docenten op De Beukenhof geven aan dat loopbaanleren nog geen 
onderdeel is van een curriculum, van het schoolprogramma en van de lessen. 
Loopbaanleren moet veel meer een natuurlijke houding en proces worden. 
Dat vraagt een cultuurverandering waarbij het informele leren meer aan-
dacht krijgt.
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De docenten en de teamleider op De Eikenboom kijken kritisch naar hun 
eigen situatie en zijn met een aantal nieuwe initiatieven bezig. Er is een 
begin gemaakt met het verbinden van erkenning van talenten, kwaliteiten en 
motieven aan het ontwikkelen van toekomstperspectieven/beroepswensen. 
Ouders worden ook meer betrokken en gestart is met het stellen van loop-
baangerichte vragen aan ouders. 
In 2009 zijn door de directie en teams al een aantal zaken in gang gezet  
om loopbaanleren samenhangend in het curriculum, in de organisatie en 
begeleidingsrollen beter te positioneren. De nulmeting Loopbaanleren bij 
De Eikenboom heeft bij de directie en bij de docenten een versneld proces 
van visieontwikkeling en bewustwording op gang gebracht. 

Op De Esdoorn is de interne gerichtheid binnen de school zo groot dat de 
belangen van docenten en vaksecties leidend zijn en niet die van de indivi-
duele leerling en de sociale context waarin hij zich begeeft. 
Praktijkdocenten geven aan dat mentoren in de onderbouw geen goed 
beeld meer hebben van beroepen en opleidingsmogelijkheden voor basis- 
en kaderleerlingen na de onderbouw en na het vmbo. Ze weten ook het 
verschil niet tussen niveau 1 en niveau 2 opleidingen binnen het mbo. De 
mentoren kunnen leerlingen daarom niet goed begeleiden, zo is de mening. 
En het gebeurt ook niet. Er wordt te weinig gekeken naar (on)mogelijkheden 
van leerlingen: hoe kunnen leerlingen van de situatie nu een stukje richting 
droom komen. De werkgroep Loopbaanleren onderbouw is verbreed met 
docenten uit de bovenbouw om samen een nieuwe visie te ontwikkelen.

Bij De Lindeboom telt elke ervaring en er wordt zoveel mogelijk loopbaan-
gericht op gereflecteerd. Aansluiting bij het project Maintenance dwingt de 
school tot externe gerichtheid, maar dat staat nog in de kinderschoenen. 
Het begeleidingssysteem van Maintenance ‘de Leerloopbaandialoog’ is 
regionaal als doorlopende leerlijn vmbo-mbo uitgewerkt, maar moet nog 
worden geïmplementeerd binnen de school.

Op De Kastanje zijn kernwoorden van het onderwijsconcept: aansluiting 
bij maatschappelijke ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt waarbij 
wensen en mogelijkheden van leerlingen centraal staan. En inzet van ICT en 
multimedia, praktijkgerichte opdrachten, brede opleiding zodat leerlingen 
veel doorstroommogelijkheden hebben en focus op mbo+ en doorstroom 
naar het hbo. Het is de taak van de school het maximale uit de leerling te 
halen, de leerlingen leren vanaf de start van de opleiding leeractiviteiten te 
plaatsen binnen hun toekomstperspectief. De opleiding Innovatieve Techniek 
gaat uit van talenten en mogelijkheden. Leerlingen krijgen vanaf het eerste 
leerjaar de kans zich te oriënteren op technische bedrijven in de regio. 
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Bedrijven en mbo-studenten begeleiden hen daarbij. PSO is geheel afge-
schaft en de onderbouw is totaal anders ingericht. 

 3.2.2 De leerling

In de vijf scholen lijkt niet de leerling met zijn individuele kenmerken centraal 
te staan, maar het curriculum dat moet worden doorlopen. Bij alle scholen is 
er wel bewustwording dat het traditionele keuzeproces met PSO als kapstok 
niet meer voldoet. 
PSO wordt ervaren als een standaardprogramma, waarbij geen sprake is van 
maatwerk. Een dergelijke aanpak past niet bij de individuele keuzevraag. Het 
is te veel aanbodgericht, terwijl de nadruk zou moeten liggen op het leren 
kiezen. Opvallend is dat veel leerlingen zelf goed kunnen aangeven dat de 
inrichting van het schoolprogramma hen niet helpt bij het kiezen en dat zij 
geen verbinding ervaren tussen de lessen op school en de dilemma’s in het 
echte leven. Leerlingen van de Esdoorn, die weten welke keuze ze willen  
maken, geven aan dat de weg waarlangs ze hun keuzetraject willen realiseren 
niet met hen samen wordt uitgestippeld. Bijvoorbeeld als een leerling 
aangeeft ‘iets in de horeca’ te willen en dat wordt door de school niet in het 
programma aangeboden, dan moet de leerling iets anders kiezen uit het  
bestaande aanbod om zich op te oriënteren. De rol van de leerling zelf om  
te reflecteren op motieven en kwaliteiten en daarmee de zelfsturing te 
vergroten, is nog onvoldoende ontwikkeld. Er is geen aandacht voor het 
opbouwen en aanwenden van netwerken. 

De Lindeboom en De Kastanje starten in het eerste leerjaar al bij de leerling 
met de bewustwording van zijn talenten en kwaliteiten, maar het blijkt nog 
moeilijk te zijn dat proces te verbinden met de toekomst. Bovendien willen 
leerlingen vooral buiten de school ervaring opdoen, passend bij wat hen 
boeit. Het beeld dat leerlingen hebben bij de verschillende sectoren is nogal 
diffuus.

Bij De Beukenhof is zelfreflectie binnen PSO een belangrijk onderwerp. Leer-
lingen leren om te reflecteren op hun identiteit (wie ben ik), op hun motieven 
(wat wil ik, wat vind ik belangrijk) en op hun kwaliteiten (wat kan ik, waar ben 
ik goed in). Het ontwikkelen van een portfolio waarin deze elementen een 
plek krijgen, zorgt voor de borging en het ICT-programma Dekaan-net is een 
middel om PSO vorm te geven en te beheren.

Leerlingen van De Lindeboom uit leerjaar 2 kunnen goed aangeven wat ze 
willen met hun toekomst en voelen zich hierbij geïnspireerd door hun ouders 
of familie. Zij weten ook welke keuzes ze in de bovenbouw moeten maken. 
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Drie leerlingen willen zich nog sectorbreed oriënteren, andere willen smal. 
Deze leerlingen weten al heel lang wat ze willen worden, hebben al werk-
ervaring en/of diploma’s en zouden graag sneller naar het ROC willen of in 
elk geval EVC’s willen regelen. Zij voelen zich belemmerd door hun school. 
Twee leerlingen die zich nog breed willen oriënteren, denken dat de school 
dat niet biedt (bouw breed en mode/kleding). Deze leerlingen en ook hun 
ouders vinden de PSO-lessen wel nuttig: een beetje proeven, overal kijken 
kan helpen om je keuze te heroverwegen, je aan het twijfelen te brengen, 
ook al denk je het al te weten. De mentor bereidt je daarop voor en helpt 
bij het kiezen. Techniekleerlingen willen extra gesprekken aanvragen met de 
decaan, bij Zorg & Welzijn gebeurt dat al. 
Leerlingen missen een goed beeld van de opleidingen die ze kunnen volgen: 
welke vakken, welke keuzes er dan nog te maken zijn, als je in de opleiding 
zit. De meeste leerlingen praten vaak met hun vader of moeder over het 
kiezen: over hoe het werk is, wat er te doen is, of het een verstandige keuze 
is, et cetera. De leerlingen vinden dat de mentor meer met de ouders moet 
praten. Ook zouden ze, evenals hun ouders, liever meer gesprekken met 
iemand uit de praktijk willen hebben of meelopen met een beroepsbeoe-
fenaar, stage lopen. De stage in het derde jaar vinden zij unaniem te laat. 
Ook zouden de leerlingen graag onder begeleiding naar het ROC gaan. De 
drempel om het ROC te bezoeken is onder andere groot omdat de groot-
schaligheid nieuw is voor de leerling. Het bezoeken van de Open bedrijven-
dag vinden deze leerlingen heel succesvol. 

Van de derdejaars Maintenance-leerlingen weet een aantal wat ze later willen 
worden: lasser bij de marine, een metaalberoep in het leger, monteur 
mechatronica/machine ontwerp, elektromonteur, loodgieter of marinier. De 
beroepsvoorkeurtest, de stage en praktijklessen hebben een rol gespeeld bij 
die keuze. Ze hebben geleerd hoe het vak in elkaar zit, wat de techniek 
inhoudt, leren omgaan met machines, leren werken in de praktijk en ervaren 
hoe het er in de echte wereld van het beroep aan toe gaat. Ideeën voor 
activiteiten die ze opperen voor de school om hen nog beter voor te 
bereiden: open dagen bezoeken, informatie zoeken, gaan kijken bij bedrij-
ven, met verschillende mensen een dag meelopen, gesprekken voeren met 
mensen die werken in de techniek. Dat hebben ze gemist.
Gesprekken over de toekomst voeren deze derdejaars leerlingen met hun 
ouders, met de stagebegeleider en de mentor. Zij leren daarvan dat ze goed 
moeten nadenken over later en hoe dingen echt gaan in de praktijk. Som-
mige leerlingen voeren nooit gesprekken over de toekomst. Ze zouden wel 
vaker serieus willen praten over ‘wat je echt wilt in de toekomst’. 
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Citaten	van	leerlingen	over	het	voeren	van	loopbaangesprekken	 	
• “Nu ik weet wat een automonteur doet, wil ik niks technisch meer 

doen. Ik ga schadehersteller doen, veel creatiever, veel afwisselender.”
• “Werken met stroom heb ik altijd gewild, de afwisseling blijkt ook zo 

te zijn.”
• “Ik heb door de stage ontdekt dat ik niet in de techniek, maar de 

administratieve richting in wil. De docent heeft mij daarbij geholpen.”
• “De mentor heeft tijd en aandacht voor je. Ze weten hoe je bent en 

hij heeft ervaring.”
• “Ik heb geen beter beeld gekregen van beroepen. De gesprekken 

gingen vooral over mijn motivatieprobleem. De gesprekken hebben 
er wel voor gezorgd dat ik opga voor mijn examen. Ik heb meer in het 
stagebedrijf geleerd dan op school. Ik werkte bij een staalbouwbedrijf 
en mocht lassen en had leuke collega’s. Wel leuk, maar ik ga hier niet 
in verder... School is saai. Probleem was dat ik de leerstof te gemak-
kelijk vond en daarom begon te ‘kwallen’. Het zelfstandig werken is 
niets voor mij. Een docent is er om mij wat te leren. Ik moet vandaag 
nog een beroepeninteresse test doen... En ik wil het leger in, naar het 
voorbereidend jaar. Ik wil kijken of dat iets voor me is.” 

 3.2.3 De actief betrokkene(n)

Om loopbaanleren goed vorm te geven, spelen alle betrokkenen uit de  
sociale context van de leerling een rol. Hieronder wordt beschreven op 
welke wijze actieve betrokkenheid vanuit de directie, de docenten en de 
ouders wordt ingevuld binnen de vijf geportretteerde scholen. De actief 
betrokkenen zijn zich bewust van het belang van hun rol hierin, maar geven 
tegelijkertijd aan dat ze dit nog onvoldoende weten in te vullen en dat er 
nog te weinig verbinding is tussen de betrokkenen onderling.

De	directie
De visie op loopbaanleren is bij de meeste scholen in ontwikkeling. Soms 
heeft de directie wel een heldere visie, maar heeft die nog niet gedeeld met 
het personeel. In andere gevallen hebben de docenten een heldere visie op 
loopbaanleren, maar is de directie nog in de sfeer van beroepenoriëntatie. 
Loopbaanleren is in de meeste gevallen enigszins blijven steken bij de  
onderdelen beroepenoriëntatie en keuzebegeleiding. 
Invoering van loopbaanleren is een complexe verandering en vraagt een  
totaal herontwerp en een daarbij behorend veranderplan. Niet alleen de 
structuur in leerjaren en roosters verandert, maar alle rollen en systemen  
- zoals leerplan en begeleidingsmodel - veranderen mee. De cultuur waarin 
zorg en vangnet prima geregeld waren, moet veranderen in een ontwikke-
lingsgerichte pedagogische aanpak waarin elke docent zijn rol heeft. 
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Op De Kastanje onderneemt de directie een aantal activiteiten op het terrein 
van de invoering van loopbaanleren. Ze zoekt samenwerking met andere 
partners en probeert nieuwe kansen en netwerken te benutten. De directie 
voert systematisch gesprekken met teamleiders en probeert via studiedagen 
voor het hele team docenten bewust te maken en te enthousiasmeren. 
Loopbaanbegeleiders hebben een training Loopbaanbegeleiding gevolgd. 
Ook wordt gewerkt aan instrumenten als digitalisering van het curriculum 
(ELO) en een portfolio. Als instrument bij loopbaanleren wordt volgens hen 
gedeeltelijk de map ‘Handleiding Loopbaanbegeleiding’ van het project 
Maintenance gebruikt. 
De directie wil met dit alles bereiken dat docenten een echte dialoog voeren 
met hun leerlingen en hun onderwijs aanpassen aan de behoeften van de 
leerlingen. Nu nog wordt in 95% van de gesprekken tegen de leerlingen 
aangepraat, er wordt nog heel weinig met leerlingen gesproken.

De	docent
De traditionele begeleidingsstructuur was enerzijds gericht op ‘zorg en  
aandacht’ en anderzijds op ‘straffen’. Dat voldoet niet meer, zeker vanuit  
het perspectief van loopbaanleren. Uit hersenonderzoek en ontwikkelings-
psychologie leren we dat hersenen van jongeren tot 15 jaar niet gevoelig zijn 
voor straffen, maar juist voor belonen. En dat de persoonlijke relatie met een 
rolmodel als identificatiefiguur ertoe doet. 
Jongeren hebben steun nodig om volwassen te worden, maar op een andere 
manier dan we gewend waren. Niet pamperen, maar helpen bij het zetten 
van de volgende stap in hun ontwikkeling. Niet straffen, maar belonen van 
initiatief en trots zijn op talenten, luisteren en vragen stellen. Interesse,  
persoonlijke waardering en sociale acceptatie blijken voorwaarden voor 
motivatie en pubergeluk. 
We zien dat in de vijf scholen geworsteld wordt met deze nieuwe invulling 
van de rol van de docent. 

In De Lindeboom is de klas verkleind naar kleinere stamgroepen. De klasse-
mentor oude stijl maakt plaats voor een persoonlijk begeleider of coach, die 
veel frequenter persoonlijke gesprekken voert met leerlingen, gericht op de 
ontwikkeling van een eigen identiteit: wie ben ik en wat kan ik, welke volgende 
stap kan ik zetten en wie heb ik daar bij nodig? Op enkele uitzonderingen 
na worden deze loopbaangesprekken nog nauwelijks gevoerd. De nieuwe 
manier van loopbaangespreksvoering is niet alleen een kwestie van tijd, een 
nieuwe gespreksleidraad en een cursus volgen. De nieuwe gespreksvoering 
kost oefening en vraagt een cultuurverandering in de pedagogische relatie 
tussen docent en leerling. In de bij het project Maintenance betrokken scholen 
zien we dat de ontwikkelde map met procedures en instrumenten slechts ter 
inspiratie werkt, maar niet door docenten wordt gekend en gebruikt. 
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Bij De Beukenhof en De Eikenboom komen de docenten in de rol van coach. 
Dit geldt voor alle vakken en er wordt een relatie gelegd door elke leerling 
zich te laten afvragen wat het betreffende vak voor hem betekent.
Het begeleiden van leerlingen in hun leerloopbaanproces is daarom ook  
expliciet een rol voor alle docenten en mentoren. Dit is ook de reden 
waarom het decanaat is afgeschaft. Per team is een LOB-begeleider aange-
steld die vooral een consultatieve functie heeft naar docenten en mentoren. 
De LOB-begeleiders overleggen met elkaar in een werkgroep hoe de nieuwe 
rollen vorm krijgen. Ze krijgen ook een opleiding Loopbaanleren die hun 
ondersteunende rol naar docenten en mentoren moet gaan versterken.
 
De	ouders
Alle scholen noemen de samenwerking met ouders van belang. Wil loop-
baanleren succesvol zijn, dan moeten interventies van docenten, praktijk-
begeleiders en ouders op elkaar zijn afgestemd. Dat betekent meer dan met 
elkaar contact opnemen als er problemen zijn. Het lijkt niet altijd gemakkelijk, 
maar uit de interviews met ouders in deze scholen blijkt dat de betrokken-
heid groter is dan vooraf werd ingeschat. Natuurlijk geldt dat niet voor alle 
ouders. Ook geven leerlingen aan dat ze meer dialoog tussen mentor en 
ouders zouden wensen.

Op De Beukenhof wordt aan ouders gevraagd of zij een bijdrage willen  
leveren aan de banen- en beroepenmarkt. Ouders krijgen ook de gelegen-
heid om samen met hun kind ervaring op te doen in de praktijk van de 
verschillende sectoren.

De Eikenboom merkt op dat ouders er vaak van uitgaan dat leerlingen op 
school worden begeleid om na te denken over hun toekomst. Dat ouders 
belangrijke derde(n) zijn in het voeren van de loopbaandialoog wordt door 
de school (h)erkend.

Bij De Esdoorn zijn ouders nauwelijks betrokken, toch zouden zij wel een 
rol kunnen krijgen door bijvoorbeeld hun eigen bedrijf als excursiebedrijf te 
laten fungeren. Ouders willen ook meer gesprekken over de toekomst van 
hun zoon of dochter.

 3.2.4 De leeromgeving

De leeromgeving beperkt zich nog tot de traditionele binnen- en buiten-
schoolse leeromgeving, zoals projecten, presentaties, praktijklessen,  
excursies en stage.
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Het	bedrijfsleven
Alle scholen geven aan dat samenwerking met bedrijven een succesfactor is. 
Maar tegelijkertijd noemen zij het vooral een complexe taak die ze erbij heb-
ben gekregen: het actief benaderen van bedrijven in het kader van beroepen-
oriëntatie en het zoeken van samenwerking voor bedrijfsbezoeken en/of 
snuffelstages. Als de relatie eenmaal is gelegd, ontstaat vertrouwen en is het 
bedrijfsleven bereid mee te werken. Maar dat kost meer tijd dan beschikbaar 
wordt gesteld door de school. In sommige gevallen wordt een instelling in 
de hand genomen die de belangen van bedrijven behartigt. De Esdoorn nam 
bijvoorbeeld UVW als tussenpersoon om de communicatie tussen school en 
bedrijfsleven te versterken. En De Lindeboom maakte gebruik van partners 
in het project Maintenance. 

Beroepen en werkzaamheden zijn veel minder zichtbaar geworden in het 
dagelijkse leven. De noodzaak om de samenwerking met het bedrijfsleven te 
intensiveren is daarmee nog groter geworden. Op alle scholen wordt hierop 
ingezet. Zowel leerlingen, ouders als bedrijven zijn enthousiast en willen het 
opdoen van ervaring zo vroeg mogelijk in de opleiding laten plaatsvinden.

De Esdoorn heeft geëxperimenteerd met bedrijfsbezoeken voor tweedejaars 
leerlingen en dat werkt positief. Leerlingen die kiezen voor Techniek, steken 
ook veel op van excursies naar een winkelbedrijf, een restaurant en een 
bouwonderneming. Techniek is namelijk overal, daarnaast leren ze bij de  
supermarkt iets over economie, goederenstroom, kassa en beveiliging. Aan 
het voeren van de gesprekken vanuit de bedrijven en de reflectie over dat-
gene wat wordt geleerd, komt men onvoldoende toe. Het bedrijfsleven gaat 
ervan uit dat dit op school gebeurt door de mentor. 

Uitspraken	van	leerlingen	over	wat	ze	leerden	bij	bedrijfsbezoeken
• “Wat er allemaal bij komt kijken, bij het vak en wat je mogelijkheden 

zijn.”
• “Hoe je van je hobby een beroep in de creatieve kant van engineering 

kunt maken.”
• “Vooral gaan kijken en gastsprekers uitnodigen helpt bij het kiezen.”
• “Je krijgt een breder beeld. Ik vind stage het meest bijdragen aan 

LOB.”
• “Bedrijfsbezoek en de informatie op internet en folders hebben mij 

geleerd wat ik eigenlijk wil.”
• “Ik ken het beroep van mijn ouders, maar ik wil meer bedrijven 

bezoeken.”
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Het	mbo
Een goede relatie met het mbo blijkt een belangrijke voorwaarde. Samen 
met het mbo moet de veranderslag immers worden gerealiseerd: de door-
lopende leerlijn, LOB, samenwerking in bedrijven zoeken en stages realiseren. 
Bij een van de betrokken ROC’s nemen mbo-studenten derdejaars vmbo-
leerlingen mee naar hun stagebedrijf. Loopbaanbegeleiders van het ROC 
begeleiden dit proces in een doorlopende leerlijn. 

 3.2.5 De kwaliteit van de begeleiding

Basishouding voor goede begeleiding is dat er in gesprek wordt gegaan mét 
de leerling in plaats van tegen en/of over de leerling. 
De actief betrokkenen en de leerlingen onderschrijven het belang hiervan.
De veronderstelling dat bovengenoemde voorwaarde eenvoudig is uit te 
voeren, blijkt een misvatting te zijn. Een aantal docenten en mentoren van 
de vijf scholen heeft dan ook een training gevolgd in het voeren van een 
loopbaandialoog. Maar om de kwaliteit van loopbaanleren op een hoger 
niveau te krijgen, zal het voeren van goede gesprekken voor iedere betrok-
kene bij de begeleiding van de leerling aandacht vragen.

Docenten van De Beukenhof geven aan dat de lessentabel beperkend  
werkt bij het goed vorm geven aan loopbaanleren. De druk op het examen-
programma is dermate hoog dat het moeilijk is meer praktijkgericht onder-
wijs te verzorgen en daar de juiste begeleiding bij te bieden. De insteek is 
dan ook om binnen de eisen van het PTA te kijken welke mogelijkheden er 
zijn om meer tijd te creëren voor praktijkgericht onderwijs. Zolang het bege-
leiden naar het examen de enige leidende factor is, staat de kwaliteit van de 
begeleiding ten behoeve van loopbaanleren onder druk.

Een inventarisatie van de huidige stand van zaken ten aanzien van de uit-
voering van de begeleiding/dialoog bij De Eikenboom geeft het volgende 
beeld. Er is een globale invulling voor leerlingbegeleiding, maar de aanpak 
is afhankelijk van de wijze waarop elke individuele docent zijn pedagogische 
rol invult. De STAR(T) methodiek is niet bekend en wordt niet gebruikt. Deze 
methode gaat uit van het beschrijven van de Situatie, het aangeven van de 
Taak die uitgevoerd moet worden, de Activiteiten die daarvoor worden inge-
zet, het Resultaat dat dit moet opleveren binnen een bepaald Tijdsbestek.
Derdejaars docenten vmbo-TL/G geven aan dat het goed zou zijn van elkaar 
te weten wat men tot nu toe in de begeleidingstijd doet. Vierdejaars  
docenten voeren wel individuele gesprekken met leerlingen, maar elke  
mentor geeft hier op zijn eigen wijze invulling aan. Dit geldt ook voor de 
mentoren die de leerlingen begeleiden bij het sectorwerkstuk. 
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Het zou goed zijn om meer transparantie aan te brengen in de werkwijze. 
Een gespreksprotocol of -formulier waaraan de inhoud van de gesprekken 
moet voldoen is er niet. Er zijn voornemens om een standaard gespreks-
protocol te ontwikkelen. 
Jaarlijks zijn er 10-minutengesprekken met ouders. Na dit gesprek vullen 
leerling en ouders een proefkeuzeformulier in. Het zou goed zijn om dit  
formulier kritisch te bekijken en wellicht aan te passen aan eisen die hier 
vanuit loopbaanleren aan gesteld kunnen worden. Welke vragen worden 
er aan leerlingen/ouders gesteld tijdens het 10-minutengesprek waardoor 
leerlingen/ouders meer zicht kunnen krijgen op bijvoorbeeld eigen motieven 
als het gaat om de (proef)keuze.

Bij De Lindeboom wordt planmatig gewerkt aan een andere vorm van  
gespreksvoering: praten met in plaats van praten over de leerling. Begelei-
ders zitten nu midden in een scholingstraject. Dit levert volgens de team-
leider enthousiaste docenten op. Er worden niet alleen meer bestraffende 
gesprekken gevoerd, er is een beweging van zorg/aandacht naar ontwik-
keling. Ook wordt de leerling veel meer betrokken bij het onderwijs, bij de 
handelingsplannen en bij de keuze voor het vervolgonderwijs.

 3.2.6 Instrumenten

Bij het inzetten van instrumenten ten behoeve van loopbaanleren is het van 
belang om met alle actief betrokkenen goed na te denken welke instrumenten 
er ingezet kunnen worden én in welke volgorde deze instrumenten er voor 
de leerling het beste toe doen.

Niet altijd is een keuze voor een instrument gelukkig. De docenten van de 
Esdoorn beoordelen de methode ‘Beroepsoriëntatie’ die als instrument 
wordt ingezet als onvoldoende. Ook de competentiegerichte praktijk- 
opdrachten die in de methode worden aangeduid als ‘prestaties’ over  
beroepen in het tweede leerjaar functioneren niet. Leerlingen onderzoeken 
niet actief hun mogelijkheden. Leerlingen doen sporadisch een excursie 
buiten de deur. 
Er wordt niet structureel aan loopbaancompetenties gewerkt, zoals werk-
exploratie, reflectie op motieven, kwaliteiten, loopbaansturing en netwerken.
Daarnaast leren leerlingen ‘kiezen’. Ze doen een beroepentest en er wordt 
de schoolvragenlijst (profieltest ASL) afgenomen als hulpmiddel voor bepaling 
van de leerweg. Deze test geeft een beeld van capaciteiten en interesses en 
of de leerling theoretisch of praktisch ingesteld is. De decaan is verantwoor-
delijk voor de digitale invulling via dekaan.net en doet de terugkoppeling 
naar de mentor per klas. Volgens de mentoren en de leerlingen lijken de 
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testen die worden ingezet geen serieuze bijdrage te leveren aan het keuze-
proces.
Bij De Lindeboom hebben ze een vaste Talentendag met keuzeworkshops 
per week ingevoerd. Leerlingen volgen hun passie in keuze-uren. Het 
nieuwe curriculum voor het eerste leerjaar kent een vast deel van 26 uren 
en zes door de leerling te kiezen uren. ‘Iets te kiezen hebben’ is onder meer 
voorwaardelijk voor succesvol loopbaanleren. In de zes uren kunnen leer-
lingen op basis van interesse een keuze maken voor beroepsgerichte vakken 
of verbredende workshops. Ook kan een leerling in die uren op basis van 
behoefte extra didactische ondersteuning bij avo-vakken aanvragen. Alle 
docenten kunnen keuzeworkshops indienen, niet per se gekoppeld aan een 
beroep. Dat wordt juist gestimuleerd. Eén docent is verantwoordelijk voor 
de organisatie en het rooster van de Talentendag.

 3.2.7 Grenservaringen

Voor loopbaanleren is het van belang om grenservaringen op te kunnen 
doen. Dit zou in praktijksimulaties op school en stage moeten worden  
gestimuleerd waarbij aandacht nodig is voor verwerking ervan, zowel op 
school als in de praktijk, in de vorm van de interne en externe dialoog.

Bij De Eikenboom gaan ze ervan uit dat elke ervaring telt. Er werden al  
ervaringen opgedaan in projectweken, stages en bedrijvenmarkten. Ook 
waren er verschillende interactieve dialoogmomenten, maar die werden  
heel vrijblijvend ingevuld. Iedere docent deed het anders. Nu is een begin 
gemaakt met de loopbaangerichte dialoog en een gespreksprotocol. 
De LOB-begeleider en sectorwerkstukbegeleider voeren de gesprekken nu 
anders.

Bij De Kastanje wil men de stage naar voren halen om leerlingen zo snel 
mogelijk in de gelegenheid te stellen grenservaringen op te doen. Ervaring 
opdoen en deze verbreden in talentenworkshops in plaats van verplichte 
deelname aan PSO-carrousels is daarbij de insteek. Het persoonlijk contact en 
gesprek staan centraal in het masterplan. Leerlingen ervaren de persoonlijk 
begeleider als vertrouwenspersoon. In het kader van het project Maintenance 
is enige ervaring opgedaan met het voeren van gesprekken tussen leerling, 
docent en praktijkbegeleider, maar dit gebeurt nog niet systematisch.



 Een race of een reis48

	 4 Conclusies en aanbevelingen

De tijd is rijp dat het vmbo-onderwijs het over een andere boeg gooit. In 
tegenstelling tot andere scholen voor voortgezet onderwijs, is het vmbo al 
eerder in beweging gekomen. De noodzaak tot verandering wordt gevoeld 
en dat lezen we ook terug in de vijf casussen Loopbaanleren. 

De visie op loopbaanleren is bij vijf scholen onder de loep genomen. Soms 
heeft de directie wel een heldere visie, maar heeft die nog niet gedeeld met 
het personeel. In andere gevallen hebben de docenten een heldere visie op 
loopbaanleren, maar is de directie nog in de sfeer van beroepenoriëntatie. 
Loopbaanleren is bij de meeste casussen enigszins blijven steken bij de on-
derdelen beroepenoriëntatie en keuzebegeleiding. 

Invoering van loopbaanleren is een complexe verandering en vraagt een to-
taal herontwerp van het vmbo en het daarbij behorende veranderplan. Niet 
alleen de structuur in leerjaren en roosters verandert, alle rollen en systemen 
als leerplan, toetsingssysteem en begeleidingsmodel veranderen mee. De 
cultuur waarin zorg en vangnet prima geregeld waren, moet veranderen in 
een ontwikkelingsgerichte pedagogische aanpak waarin elke docent zijn rol 
heeft. 

Een aanbeveling voor directies is om loopbaanleren als beleidsthema  
expliciet te benoemen, bijvoorbeeld als project. En er is meer sturing nodig 
dan in de meeste scholen geboden wordt. Docenten ervaren soms veel vrij-
heid om dingen te doen die ze willen realiseren. Maar er spelen veel belan-
gen van collega’s een rol, die het veranderproces complex maken.  
Proactief beleid, aandacht van de leidinggevende en faciliteiten ontbreken 
vaak. Leidinggevenden hebben een verantwoordelijkheid om prioriteiten  
te stellen. Ook het helder benoemen van de nieuwe rollen en daar een  
competentiegerichte training op zetten, kunnen hieraan bijdragen. 
Structureel is op bestuursniveau meer samenwerking en steun nodig voor 
het realiseren van de visie en de ketenbenadering, bijvoorbeeld door samen 
te werken met bedrijven, met andere scholen, met bestuurlijke samen- 
werkingsverbanden en met ouders. 



4  Conclusies en aanbevelingen 49

Uit ons onderzoek blijkt dat het model Loopbaanleren een goed handvat 
biedt bij het concretiseren van ambities om loopbaanleren te versterken. 
Hieronder geven wij op basis van de elementen uit het model een aantal 
succesfactoren aan die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van 
loopbaanleren binnen het vmbo. 

Sociale	context
Uit de beschreven casussen blijkt dat vrijwel alle scholen zich alleen richten 
op de schoolse context en het door de school georganiseerde buitenschool-
se leren. In onze visie is het aanbevelenswaardig als scholen erin slagen om 
leerlingen ook binnen andere sociale contexten te laten opereren en te laten 
reflecteren. Concreet betekent dit: 
• meer aandacht voor de digitale netwerken of communities waar leer-

lingen deel van uitmaken;
• meer aandacht voor andere sociale culturele diversiteit: breng leerlingen 

in contexten waar ze niet uit zichzelf op afstappen;
• laat leerlingen de ervaringen mee naar school brengen die ze opdoen 

in sociale contexten buiten de school, denk aan: vrienden, vrije tijd, 
hobby’s, et cetera. 

Aanbeveling
Betrek zoveel mogelijk contexten en netwerken in loopbaanleren.

Begeleiding
In de praktijk blijkt dat scholen nog niet goed in staat zijn om maatwerk te 
leveren aan leerlingen. Tijdens de begeleiding van de leerling moeten bege-
leiders een beter beeld van de leerling opbouwen. Begeleiders hebben nu 
vooral informatie over de cognitieve ontwikkeling van de leerling, over zijn 
gedrag, zijn problemen en in sommige gevallen over zijn beroepswens. 
Om een leerling goed te kunnen begeleiden in zijn leerloopbaanproces 
moet er meer informatie beschikbaar zijn en moeten begeleiders anders 
leren kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerling-informatie over de vijf 
loopbaancompetenties, de denkvoorkeuren van de leerling, de loopbaan- 
ankers die hij hanteert en de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt. 
Als begeleiders beschikken over een uitgebreid gedrags-/gespreksrepertoire, 
kunnen zij in de leerloopbaanbegeleiding maatwerk leveren. 

Om goede loopbaanbegeleiding te realiseren, is een andere attitude nodig 
en wordt ook een beroep gedaan op specifieke competenties. Een goede 
begeleider heeft een empathisch vermogen, kan een flexibele en open  
relatie aangaan, biedt waardenvrije begeleiding, stelt open vragen, oordeelt 
niet en beschikt over goede gesprekstechnieken. 
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Scholen lijken nog de overtuiging te hebben dat iedere docent beschikt over 
bovengenoemde attitude en competenties. De ervaring leert dat binnen de 
school kritisch bekeken moet worden welke docenten hier affiniteit mee heb-
ben en beschikken over deze houding en competenties. 

Het professionaliseringsbeleid van scholen moet meer gericht zijn op het 
ontwikkelen van de benodigde attitude en competenties van de begeleiders. 
Het gaat bij het voeren van gesprekken vooral ook om de kleine gesprekken 
tussendoor en niet alleen om de beoordelende eindgesprekken. Op deze 
wijze komt de interne en externe dialoog op gang. 

Aanbeveling
Investeer in de relatie met de leerling.

De	actief	betrokkene
Uit de gesprekken die met vmbo-docenten zijn gevoerd, blijkt grote  
betrokkenheid bij de individuele leerling. Er lijkt een beweging te zijn van 
een houding van zorg en aandacht voor de leerling naar een houding van 
begeleiding bij ontwikkeling. In die zin is er dus wel degelijk sprake van 
actieve betrokkenheid. 

Desondanks zien we in de praktijk ook dat docenten te weinig reflecteren op 
hun eigen handelen. Dat is een belangrijke voorwaarde om actief betrokken 
te kunnen zijn bij de begeleiding van de leerlingen. Hier zou in het onderwijs 
meer aandacht aan besteed moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen om 
versterking van de rol van de mentor, maar ook die van de avo-docent en de 
docent beroepsgerichte vakken. 

Een uitdaging is dat begeleiders erin slagen om de actieve betrokkenheid 
van de leerling zelf te vergroten door de verbeeldingskracht bij leerlingen  
te stimuleren. Activerende werkvormen zoals narratives, werken met beeld-
materiaal en tekeningen om de eigen situatie in kaart te brengen en deze te 
verbinden met de toekomst, kunnen hieraan bijdragen.
Bij het realiseren van actieve betrokkenheid moeten docenten het gevoel 
hebben dat het ook mogelijk is dit waar te maken. Dat betekent dat op 
beleidsniveau zodanige prioriteiten gesteld dienen te worden dat er ook 
daadwerkelijk tijd en ruimte is voor de actief betrokken begeleider. 

Aanbeveling
Stel tijd en ruimte beschikbaar om docenten te laten reflecteren op het 
eigen handelen.
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De	leeromgeving
De begeleiding van vmbo-leerlingen in hun leerloopbaanproces beperkt zich 
in de praktijk tot het maken van goede keuzes in het perspectief op vervolg-
onderwijs of arbeid. Er is nauwelijks of geen aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van de leerling, het ontwikkelen van een levensvisie over wat 
belangrijk is voor de leerling. Wat jongeren beweegt in hun ontwikkelings-
fase krijgt geen plek in het onderwijs of in de begeleiding van de leerling. 
Dat is een gemiste kans. Dilemma’s en grenservaringen van jongeren moeten 
meer aanleiding zijn om het gesprek met leerlingen aan te gaan. 

Aanbeveling
Stimuleer de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Grenservaringen
Voor het opdoen van grenservaringen lijkt een authentieke leeromgeving  
onmisbaar. Scholen maken op dit punt een positieve ontwikkeling door.  
Door het creëren van een praktijkgerichte leeromgeving wordt winst  
geboekt. Desondanks worden leerlingen niet of te weinig uitgedaagd om 
de grenservaringen hierbij te benoemen en daarop te reflecteren. Het gaat 
erom met de leerling in gesprek te gaan over situaties of gebeurtenissen die 
‘ertoe hebben gedaan’ (in positieve of negatieve zin). Deze situaties bieden 
met name een kans om de leerling inzicht te geven in zichzelf, zijn verworven 
loopbaancompetenties en daarmee in een stap in het leerloopbaanproces. 

Wat ook opvalt, is dat buitenschoolse grenservaringen (denk aan: vrije tijd, 
vrienden, vakantie, bijbaantjes, enzovoort) geen enkele plek krijgen in het 
loopbaanleren waar binnen school aandacht aan wordt besteed. 

Aanbeveling
Creëer een omgeving waarin rijke ervaringen kunnen worden opgedaan.

Instrumenten
De deelnemende scholen in dit onderzoeksproject hebben zeker de intentie 
om op het terrein van loopbaanleren voorbij de fase van alleen maar het 
inzetten van instrumenten en/of methodieken te komen. Dat is een positieve 
ontwikkeling. 
Toch constateren we ook dat er nog nauwelijks actieve werkvormen worden 
gebruikt in het vmbo om een leerling stappen te laten zetten in zijn leerloop-
baanproces. Wat op veel scholen in ontwikkeling is, is een gespreksmodel 
voor het voeren van een leerloopbaangesprek, uitgaande van de vijf loop-
baancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, 
loopbaansturing en netwerken.
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‘De echte verhalen’ van de leerling zelf krijgen nog weinig aandacht, ook 
omdat traditionele LOB-methodes nog vaak leidend zijn. Hier valt volgens 
ons nog winst te boeken. 

Aanbeveling
Gebruik actieve werkvormen, zoals verhalen of narratives.
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