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Het is voor jongeren niet makkelijk om loopbaankeuzes te 
maken. Leerlingen in het voortgezet onderwijs lijken vooral 
te kiezen op basis van ‘afstrepen’. ‘Ik wil niet de hele dag 
op kantoor zitten’ of ‘ik wil geen vieze handen krijgen’. LOB 
of loopbaanleren staat bij veel scholen dan ook hoog op 
de agenda. Op basis van een theoretische onderbouwing 
zijn in 2012 door KPC Groep casestudies gedaan op vijf 

vmbo-scholen naar de inzet van sociale media in LOB. In 
2013 wordt het onderzoek voortgezet in de bovenbouw van 
zeven vmbo-scholen. 

Loopbaanleren en sociale media
Sociale netwerksites bieden aanknopingspunten voor het 
verbeteren van de begeleidingsaanpak en voor een meer 

Terugkijken

Figuur 1: Cyclus loopbaanleren en sociale media, KPC Groep (2012)
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Kunnen sociale media bijdragen aan loopbaanleren op scholen? In opdracht van 
OCW voert KPC Groep hier een driejarig onderzoek naar uit. Is het mogelijk om het 
loopbaanreflectiegesprek aan te laten sluiten bij de ervaringen die leerlingen op een 
sociale netwerksite plaatsen?
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loopbaangerichte leeromgeving. Op de sociale netwerksite 
kunnen leerlingen immers de praktijkervaring delen met 
anderen en eigen leervragen formuleren. Het delen van 
ervaringen en hierover de dialoog aangaan met anderen is 
de basis van loopbaanleren. Daarnaast biedt  zo’n site de 
mogelijkheid om contacten te leggen met mensen uit de 
praktijk. Dit is weliswaar iets anders dan praktijkervaring 
opdoen, maar kan wel bijdragen aan de beeldvorming van 
de leerling van het werken in de praktijk.

Cyclus loopbaanleren en sociale media
Loopbaanleren is een cyclisch proces van ervaren en waar 
nodig houding en gedrag bijstellen. Hierin kunnen sociale 
media een belangrijke rol vervullen. KPC Groep heeft een 
cyclus ontwikkeld waarbij de inzet van social media gekop-
peld is aan de vijf loopbaancompetenties van Meijers en 
Kuipers (figuur 1). Uit onze casestudies blijkt dat de scholen 
vooralsnog vooral aandacht besteden aan het begeleiden 
van leerlingen bij het op- of bijstellen van het profiel van 
de leerling. Als het gaat om netwerken, gaat het vrijwel 
uitsluitend om medeleerlingen of docenten. Het delen van 
ervaringen gebeurt nog maar mondjesmaat.

Een praktijkervaring: Metameer Boxmeer
Een casestudie is uitgevoerd bij Metameer Boxmeer, een 
Jenaplanschool voor vmbo-t, havo en vwo. Leerlingen 
werken aan praktische opdrachten die hen een brede 
kijk geven op alle sectoren. Tijdens deze brede oriëntatie 

gaan leerlingen op zoek naar hun kwaliteiten, talenten 
en interesses om zo te komen tot een weloverwogen en 
bewuste keuze voor een vervolgopleiding. De school heeft 
veel aandacht voor loopbaanleren. 
Metameer Boxmeer heeft de sociale netwerksite Ning.
com ingezet om loopbaanleren te versterken. Het grote 
verschil tussen Ning.com en andere sociale netwerksite als 
Hyves en Facebook is dat je met Ning.com een eigen ‘social 
networking’ site creëert. Je creëert een site onder eigen 

beheer en je kunt hem inrichten zoals je het zelf wilt. Dit 
maakt het mogelijk rondom thema’s of voor een besloten 
groep een netwerksite aan te maken en die als groepswer-
kruimte te gebruiken. Binnen de site kunnen leerlingen 
berichten sturen, een blog bijhouden, reageren en foto’s en 
video’s plaatsen. 

Veiligheid kwam bij Metameer nadrukkelijk aan de orde: 
‘Hoe leer je leerlingen op een veilige manier omgaan met 
sociale media?’ Wat zet je wel en wat zet je niet in je pro-
fiel? Een aantal leerlingen geeft aan geen vermenging te 
willen van hun ‘digitale privé-omgeving’ en de digitale om-
geving waar op school gebruik van wordt gemaakt. Voor 
Metameer was dat een van de redenen om bijvoorbeeld 
niet te kiezen voor Facebook maar voor Ning.com. 
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Figuur 2: Kenmerken social networksite, KPC Groep (2012) 

Zelf aan de slag?
De volgende tips voor scholen die sociale media willen 
koppelen aan loopbaanleren komen uit de casestudies 
bij vmbo-scholen:
"# Verbind de inzet van loopbaanreflectiegesprekken en 

een sociale netwerksite met andere loopbaanleren-
activiteiten in de school, zoals activiteiten rondom 
praktische sectororiëntatie, excursies, snuffelstages, 
gastsprekers etc.

"# Bouw de inzet van de sociale netwerksite op. In de 
onderbouw ligt de nadruk sterk op het leren zichzelf te 
presenteren, bewustwording ten aanzien van kwalitei-
ten en motieven en hoe deze op de sociale netwerksite 
naar voren gebracht kunnen worden. In de boven-
bouw zal de nadruk sterker liggen op het delen van 
stage-ervaringen en het verbreden van het netwerk.

"# Zorg voor professionalisering van de mentor en 
investeer in zijn rol. Deze speelt een centrale rol in het 
voeren van loopbaanreflectiegesprekken en in het be-
geleiden in het werken met een sociale netwerksite of 
elektronische leeromgeving gericht op loopbaanleren.

"# Baseer de keuze voor een specifieke sociale netwerk-
site of elektronische leeromgeving op de visie van 
de school op loopbaanleren en op de doelen die de 
school zich hiermee stelt (figuur 2).
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Kenmerken van een social network site
Scholen die een sociale netwerksite willen inzetten om 
de loopbaandialoog te verbreden moeten kiezen welk 
medium ze gaan inzetten. Bij het maken van die keuze is 
het belangrijk om als school een antwoord te geven op de 
volgende vragen:

"# Wat staat voorop: de dialoog met de leerling of de op-
bouw van een portfolio?

"# In hoeverre is het betrekken van de buitenschoolse 
wereld van belang?

"# Welke rol dient de docent te vervullen: een meer stu-
rende of meer coachende rol?

"# Wie wordt gezien als de eigenaar van het proces dat 
wordt doorlopen: de leerling zelf of de docent?

"# Afhankelijk van de visie van de school en de antwoorden 
op bovenstaande vragen zal een school kiezen voor de 
inzet van een sociaal medium of van de mogelijkheden 
die elektronische leeromgevingen bieden (figuur 2). 

 
De uitdaging voor scholen
Op dit moment lijken veel scholen te worstelen met de 

vraag hoe om te gaan met sociale media. Veel docenten 
zien deze media nog vooral als een bron voor pesterijen 
en ruzies. Toch beseffen de scholen ook dat zij een taak 
hebben om leerlingen de vaardigheden bij te brengen 
om veilig en zinvol gebruik te maken van deze media. Het 
mes snijdt dus aan twee kanten: loopbaanleren en leren 
omgaan met sociale media.

Momenteel traint KPC Groep de mentoren van zeven 
vmbo-scholen in het voeren van loopbaanreflectiege-
sprekken en de inzet van sociale media hierbij. De scholen 
richten voor de zomer een sociale netwerksite in, zodat 
ze in het najaar in mentorlessen aan de slag kunnen met 
het werken met een social network site gekoppeld aan de 
loopbaanreflectiegesprekken. In december 2013 geeft KPC 
Groep antwoord op de vraag wat de bijdrage van de inzet 
van sociale netwerksites is aan het loopbaanleren van 
leerlingen in het vmbo.

Meer weten?
www.lobsocialemedia.nl. 
Contactpersoon: Marielle Rutten, m.rutten@kpcgroep.nl


