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Voorwoord
Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren student
In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een
studierichting. Zo vroeg zelfs dat de meesten niet weten wat ze later willen worden.
Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval
groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het daarvoor opgestarte Stimuleringsproject LOB in het mbo (dat eind 2015 is beëindigd) stellen onderwijsinstellingen in staat studenten beter en professioneler te helpen bij het maken van keuzes.
Door hen dingen over zichzelf te laten ontdekken, krijgen zij essentiële bouwstenen
aangereikt voor hun talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. Het doel: echte
aandacht voor de loopbaan van de individuele student laten doordringen tot in de
haarvaten van het mbo.

Geen op zichzelf staand project
Jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidingsen beroepskeuzes. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Als zij goed inzicht hebben in
hun drijfveren en mogelijkheden, kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor een
vervolgopleiding of beroep. Dit vergroot tegelijkertijd de slagingskans van diverse
maatregelen uit Focus op Vakmanschap en aanvullende plannen. Denk aan voortijdig
schoolverlaten (VSV), excellentie, de terugkeer van de menselijke maat in het mbo,
samenwerking vmbo-mbo-hbo, de invoering van de herziene kwalificatiedossiers en
doelmatigheid. LOB is zodoende geen op zichzelf staand vak of project, maar een
wezenlijk onderdeel van het gehele onderwijsproces.
Door LOB structureel te vervlechten met de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen
kansen verzilverd worden. De docent/studieloopbaanbegeleider kan vanuit zijn pedagogische relatie met de student als geen ander coachen bij diens loopbaan. Het erop
gespitst zijn of een student nog op zijn plek zit, moet een tweede natuur worden.
Net als steeds weer praten mét in plaats van tegen of over de student. Door deze
extra aandacht krijgt de student de kans relevante loopbaancompetenties te ontwikkelen voor een levenslange succesvolle loopbaan.

Praktische instrumenten
Het Stimuleringsproject LOB in het mbo heeft van 2010 tot en met 2015 vanuit
diverse perspectieven naar LOB gekeken en zocht daarbij steeds naar praktische
instrumenten om onderwijsinstellingen op passende wijze te ondersteunen bij
talentontwikkeling, het stimuleren van de ambities van studenten om te leren en zich
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te ontwikkelen en loopbaanleren. Dit is gebeurd zowel vanuit thematische werkgroepen als in samenwerking met relevante partners.

Over de publicatie ‘Loopbaanreflectie en docenten: een paar apart’
Binnen het Stimuleringsproject konden docententeams sinds het schooljaar 20112012 trainingen volgen die zijn gericht op het (kunnen) voeren van loopbaangerichte
begeleidingsgesprekken met studenten. Van deze training is verslag gedaan in de
publicatie ‘Loopbaanreflectie in dialoog. Schets van een training voor docenten’
(MBO Diensten, 2014, te downloaden op www.lob4mbo.nl). In de oorspronkelijke
training stonden de zogenoemde loopbaancompetenties centraal: motievenreflectie,
kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Gaandeweg
werd duidelijk dat in de oorspronkelijke training in zowel conceptueel als praktisch
opzicht onvoldoende onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds motievenreflectie
en anderzijds de vier andere loopbaancompetenties. Vandaar dat een nieuwe training
is gemaakt waarin motievenreflectie centraal staat. De andere loopbaancompetenties komen natuurlijk wel aan bod, maar ze krijgen wat minder aandacht dan (het
begeleiden van) de motievenreflectie.
In deze publicatie leest u een schets van deze vernieuwde training voor loopbaancoaches. Daarnaast vindt u enkele uitgebreide interviews met deelnemers die de
training volgden.
Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van deze publicatie.
Fieny Peerboom, projectleider Stimuleringsproject LOB in het mbo
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1
Inleiding
Scholen realiseren zich steeds meer dat loopbaanbegeleiding belangrijk is om
hun studenten voor te bereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt van de
21ste eeuw. Van alle kanten wordt van studenten immers meer zelfsturing verwacht in hun functioneren als burger en (aspirant)werknemer. Docenten beseffen dat loopbaanbegeleiding die gericht is op zelfsturing, meer moet zijn dan
de ‘oude’ studie- en beroepskeuzebegeleiding. Die bestond vaak hoofdzakelijk
uit voorlichting en was gericht op het faciliteren van een eenmalige keuze. Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat de loopbaanbegeleiding beter aansluit bij de
huidige en toekomstige wensen en behoeften?
De laatste decennia is duidelijk geworden dat goede keuzes niet primair gemaakt
worden op basis van informatie, maar op basis van intuïties (Dijksterhuis, 2008).
Intuïties op hun beurt zijn vaak onbewuste of halfbewuste verwerkingen (in zowel
cognitieve als emotionele zin) van eerdere ervaringen. Om jongeren in staat te stellen goede keuzes te maken, moeten docenten hun studenten daarom veel meer
begeleiden in het formuleren van een ‘(levens)loopbaanverhaal’.

Pedagogische relatie
Om dit te kunnen doen is een herwaardering nodig van de pedagogische relatie
tussen docent en student. Het gaat daarbij niet alleen om ‘methoden en technieken’, maar nog veel meer om het ontwikkelen van een nieuwe attitude, een nieuwe
professionele identiteit die gericht is op een brede ontwikkeling van de student als
mens. Verreweg de meeste docenten vinden het aangaan van een pedagogische
relatie met hun studenten horen tot de kern van hun beroep; zij ontlenen er ook veel
beroepstrots en arbeidsvreugde aan.
Tegelijkertijd valt niet te ontkennen dat in de laatste decennia deze pedagogische
relatie wat op de achtergrond is geraakt. Dit ten gunste van de ontwikkeling van
beroepscompetenties via een steeds meer gestandaardiseerde overdracht van kennis en via een betere samenwerking met het bedrijfsleven. Scholen zoeken dan ook
al enkele jaren met veel energie naar een nieuwe, meer pedagogische invulling van
loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Deze zoektocht laat telkens weer zien dat het
aanbieden van kennis (die veelal betrekking heeft op de kwaliteiten van de student
en de eisen van de arbeidsmarkt) nauwelijks tot geen effect heeft op de ontwikkeling van loopbaancompetent gedrag. Het is juist de kwaliteit van de gesprekken en
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Ineke Baas, Friesland College:
‘Het besef hoe belangrijk LOB is, is door deelname aan de professionalisering versterkt. Het is nog duidelijker geworden dat we aan de slag
moeten gaan om dit verder uit te dragen. Het belang van te luisteren
naar wat de student zegt, gezonde nieuwsgierigheid te hebben naar wat
de student vertelt, in te gaan op zijn ervaringen en die ervaringen betekenis te geven voor de student, is waar het om moet draaien tijdens de
gesprekken. Dit is niet echt nieuw, maar ik ben me opnieuw bewust van
het feit hoe belangrijk het is dat de aandacht die je er aan besteedt heel
zinvol is. En hoe passen wij dit nu toe tijdens bijvoorbeeld de intake, hoe
doen wij dat nu eigenlijk?’
Hein Gerd Triemstra, Noorderpoort:
‘De opdracht om op eigen wijze een terugkoppeling te geven van dag 1
tot en met 3 vond ik bijzonder. Iemand maakte bijvoorbeeld een tekening
met de titel “Tranen raken de essentie”. Ik richt mij vooral op het zoeken
naar de emotiewoorden. Ik vind het heel waardevol dat we interactief,
oefenend, spelend aan het leren zijn geweest. Daarbij zijn echtheid,
veiligheid, betrokkenheid en aandacht goed geborgd. Het met anderen
meemaken dat iemand écht bij de kern, de essentie komt van hetgeen
we met elkaar aan het leren zijn, vind ik bijzonder.’
Jos Melgers, AOC Oost:
‘Nu er meer aandacht is voor LOB, gaat er voor een aantal studenten een
wereld open. Ook merk ik in mijn directe privéomgeving dat enkele vrienden (nu rond de 50 jaar) vastzitten in hun beroep. Ze hebben destijds niet
echt gekozen of nagedacht over wat ze echt wilden. Het kwam zoals het
kwam; je ging in de fabriek werken of je werd schilder. Een vriend van
me die in een fabriek werkt, zei onlangs: “Ik zou zo graag werken met
jongeren die in de problemen zitten. Gesprekken met ze voeren”. Ik heb
hem gevraagd: “Wat is de eerste stap die je gaat zetten om deze droom
te realiseren?”’
Henk Buikema, ROC Aventus:
‘Sinds de training voer ik met grote regelmaat loopbaangesprekken
met studenten, maar ook bij tijd en wijle met collega's. De gesprekken
leveren vrijwel altijd een actie op. Ze komen meestal in beweging om de
volgende stap te maken. Dat is gewoon ijzersterk aan deze gespreksmethodiek.’
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de kwaliteit van de relatie tussen student en docent die van doorslaggevende betekenis is. Om loopbaancompetent gedrag te kunnen ontwikkelen en dus meer zelfsturend te kunnen worden, moeten studenten met hun docenten in gesprek kunnen
over de zin en betekenis van hun ervaringen als aankomend vakman en als burger.

Pittige uitdaging
Docenten zien de noodzaak om dergelijke reflectieve gesprekken te voeren, maar
zijn getraind in het voeren van diagnostische en ‘oplossingsgerichte’ gesprekken.
In het huidige tijdsgewricht, waarin de politici en beleidsmakers vooral ‘accountability’ en ‘evidence-based werken’ tot kernpunten van het onderwijsbeleid hebben
gemaakt, worden zij hierop ook expliciet afgerekend. Hoewel docenten graag een
pedagogische relatie met hun studenten aangaan, vormt dit dus wel een pittige
uitdaging voor hen. Zij hebben niet alleen een training in het voeren van reflectieve
loopbaangesprekken nodig, maar ook hulp bij het formuleren en implementeren
van een schoolbreed en samenhangend LOB-beleid. Ook moeten ze ondersteund
worden bij het creëren van krachtige, loopbaangerichte leeromgevingen. Speerpunt
daarbij is om samen met het bedrijfsleven levensechte opdrachten te ontwerpen en
uit te voeren. Het ‘Stimuleringsproject LOB in het mbo’, dat eind 2015 is beëindigd
en door het Ministerie van OCW werd gefinancierd, bood precies deze hulp. Alle
opbrengsten en verdere informatie over dit project is te vinden op www.lob4mbo.nl.

Opbouw Loopbaanreflectie en docenten: een paar apart
In deze publicatie leest u het verslag van een training die mbo-docenten en loopbaancoaches in de loop van 2014 en het voorjaar van 2015 hebben gevolgd in het voeren
van reflectieve loopbaangesprekken. Deze training volgden zij in het kader van het
‘Stimuleringsproject LOB in het mbo’. Eerst schetsen we kort de ontstaansgeschiedenis van de in deze publicatie beschreven training en gaan we in op de maatschappelijke ontwikkelingen die hebben geleid tot de noodzaak voor herontwerp van
loopbaanoriëntatie en -begeleiding.
Vervolgens gaan we in op de vraag via welk leerproces een op motievenreflectie gebaseerde zelfsturing tot stand kan komen. We laten zien dat dit in kwalitatief opzicht
een ander leerproces is dan het in het onderwijs gangbare leerproces. Deze analyse
is niet bedoeld als kritiek op het onderwijs of docenten. Zij is slechts bedoeld om
duidelijk te maken waarom we voor een bepaalde inhoud en structuur van de training
hebben gekozen. Hoewel de analyse tot in detail is gebaseerd op de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek, hebben we ervoor gekozen dit onderzoek in deze publicatie niet expliciet te beschrijven.
Aan het einde van deze publicatie staat een lijst met relevante wetenschappelijke
publicaties die de geïnteresseerde lezer de nodige verdieping bieden. Na de probleemanalyse beschrijven we in grote lijnen de inhoud en structuur van de training.
Daarna werken we de belangrijkste trainingsonderdelen verder uit. Ter illustratie en
aanvulling wisselen we de tekst af met interviews en fragmenten uit interviews met
deelnemers aan de training.
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2
Ontstaansgeschiedenis van de training
Deze publicatie geeft een schets van een vernieuwde training voor loopbaancoaches. Een zogeheten ‘Training 2.0’. In dit hoofdstuk gaan we kort in op de
ontstaansgeschiedenis van de training en de belangrijkste bouwstenen daaruit. Zij bepalen immers ook de opbouw van de nieuwe training.
De in deze publicatie beschreven training is ontstaan uit een eerdere training die
oorspronkelijk door Marinka Kuijpers is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Platforms Vmbo. Van deze training is verslag gedaan in de publicatie ‘Loopbaanreflectie
in dialoog. Schets van een training voor docenten’, die in 2014 is gepubliceerd door
MBO Diensten (deze kunt u downloaden op www.lob4mbo.nl). In de oorspronkelijke
training stonden de zogenoemde loopbaancompetenties centraal: motievenreflectie,
kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken.

Motievenreflectie: feedforward
Gaandeweg werd duidelijk dat in de oorspronkelijke training in zowel conceptueel
als praktisch opzicht onvoldoende onderscheid werd gemaakt tussen enerzijds
motievenreflectie en anderzijds de vier andere loopbaancompetenties. Motieven
reflectie is gebaseerd op een kwalitatief ander leerproces (te weten betekenisgericht
leren) dan de andere loopbaancompetenties die beschouwd kunnen worden als vaardigheden die met behulp van reproductief leren ontwikkeld kunnen worden. Het begeleiden van motievenreflectie vereist derhalve ook andere vaardigheden en bovenal
ook een andere professionele houding dan het begeleiden van kwaliteitenreflectie,
werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Bij motievenreflectie draait het vooral
om het verzorgen van feedforward, terwijl het bij de andere loopbaancompetenties
gaat om het geven van feedback.
Motievenreflectie heeft als doel studenten in staat te stellen een antwoord te geven
op de vraag ‘Wat brengt mij in beweging?’ en ‘Waarvoor wil ik in beweging komen?’.
Motievenreflectie is dan ook het hart van zelfsturing: pas wanneer een student een
antwoord heeft op voornoemde vragen, is hij in staat loopbaanplannen te maken,
werkmogelijkheden te exploreren en te netwerken. Het antwoord kan niet door een
ander worden gegeven. De student moet het antwoord zelf – weliswaar met hulp
van de docent (of een betekenisvolle ander) – construeren. Er is dus geen goed of
fout antwoord en het antwoord dat uiteindelijk wordt geconstrueerd, is in eerste
instantie voor zowel de student als de begeleidende docent onduidelijk.
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Het bouwen van een brug
Het begeleiden van motievenreflectie is te vergelijken met het bouwen van een brug
door de student en haar begeleider terwijl ze er samen overheen lopen. Kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken daarentegen gaan uit van
min of meer vaststaande kennis. Kwaliteiten zijn zichtbaar en staan daarom niet ter
discussie; ze moeten soms wel even voor het voetlicht worden gehaald ter vergroting van het zelfvertrouwen. In stages worden al decennialang werkmogelijkheden
geëxploreerd, ook al stonden studenten en hun docenten er niet altijd expliciet
bij stil. Wanneer de student een loopbaanwens heeft, is het vrijwel altijd voor alle
betrokkenen duidelijk wat er gedaan kan en moet worden om aan de realisatie van
deze wens te gaan werken. En iedereen heeft een netwerk en maakt er ook gebruik
van; alleen is het op een onzekere arbeidsmarkt nodig om te leren hoe nieuwe
netwerken kunnen worden georganiseerd en onderhouden. Bij motievenreflectie
is evenwel geen sprake van vaststaande kennis: motieven veranderen voortdurend
onder invloed van nieuwe ervaringen. Daarbij zijn motieven veelal grotendeels onbewust; het zijn dus geen ‘waarden’ die vlot onder woorden gebracht kunnen worden.

Professionele identiteit
Het is belangrijk op te merken dat docenten competent zijn in het begeleiden van
leerprocessen waarbij sprake is van vaststaande kennis (de zogenoemde reproductieve leerprocessen), maar grotendeels de vaardigheid missen om betekenisgerichte
leerprocessen te begeleiden die aan de basis liggen van motievenreflectie. Het was
voor hen immers nooit nodig deze vaardigheden te ontwikkelen. Om motievenreflectie te kunnen begeleiden, moeten de meeste docenten niet alleen nieuwe vaardigheden aanleren (we gaan hier zo meteen nog dieper op in), maar ook een andere houding en zelfbeeld (professionele identiteit) ontwikkelen. Daarbij geldt: niet redeneren
vanuit vaststaande kennis die de student moet reproduceren, maar ‘samen een brug
bouwen’.
Professionele identiteit veranderen kost veel tijd en vereist veel aandacht (zie
Meijers & Lengelle, 2012). In de oorspronkelijke training was daarvoor onvoldoende
tijd en aandacht; het gevolg was dat de deelnemers aan de training in hun begeleiding van studenten vaak motieven reduceerden tot waarden (‘Dit vind je blijkbaar
belangrijk’) en vaak ook zelf de waarden (en kwaliteiten) van de studenten benoemden. Dit gaf hen de mogelijkheid om vervolgens snel over te gaan tot de vier andere
loopbaancompetenties, waarmee zij zich veel vertrouwder voelen. De manier waarop
loopbaanleren bij de opleiding Mediavormgever op het Zoomvliet College is vormgegeven, is hiervoor illustratief (zie het kader met de titel ‘Ieder vogeltje zingt zoals
het gebekt is’). De begeleiding die aan de studenten wordt geboden, blijkt – ondanks
de intentie om vooral te begeleiden op persoonlijke ontwikkeling – toch vooral een
begeleiding van de studieloopbaan te zijn waarbij het reproductieve leren domineert.
Daarmee valt de begeleiding als het ware tussen de wal (van het oude) en het schip
(van het nagestreefde nieuwe). Vandaar dat een nieuwe training is gemaakt waarin
motievenreflectie centraal staat. In de nieuwe training ligt het accent met name op
het begeleiden van de motievenreflectie. De andere loopbaancompetenties komen
natuurlijk wel aan bod, maar ze krijgen wat minder aandacht dan (het begeleiden van)
de motievenreflectie.
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Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is
Loopbaanleren bij de opleiding Mediavormgever op het Zoomvliet College.
Bron: Frank Heuijmans (2015). “Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is”.
Loopbaanleren bij de opleiding Mediavormgever op het Zoomvliet College.
Roosendaal: Zoomvliet College.

Het rollenspel
Wanneer je als lesgevend personeel aangesteld bent, vervul je diverse rollen. De rol
als vakdocent is eenduidig: je geeft les, instructie en beoordeelt opdrachten. In de rol
als Mentor ben je verantwoordelijk voor het welzijn van jouw groep en je bent tevens
aanspreekpunt voor de ouders. Wanneer de prestaties achterblijven ben jij ook het
aanspreekpunt. In de ogen van de student ben je een schakel tussen de thuissituatie en school. In de rol als Mentor ben je oplossingsgericht. In sommige situaties
ben jij degene die het slechte nieuws moet brengen of moet verwijzen naar de
zorgafdeling. De rol als SLB-er (Studieloopbaanbegeleider) is een andere dan de rol
als Mentor. In de gesprekken die zich voordoen en in de lessen die gegeven worden,
verschuift de rol zich geleidelijk van docent naar vakkundig raadgever, waarbij een
situatie van gelijkheid met de student ontstaat. Er worden gemakkelijk ervaringen
gedeeld. De beoordelende rol vervaagt geleidelijk. Zoals een vierdejaars student het
naar mij toe uitdrukte: ‘Ik vind u eigenlijk meer een wijze man dan een docent’.

Loopbaangerichte Intake
De intake van nieuwe studenten is loopbaangericht. Dat komt er op neer dat er nooit
een student zomaar afgewezen wordt; er wordt altijd een studieadvies als resultaat
van de intake meegegeven.
De vragen die gesteld worden hebben betrekking op de voorgeschiedenis van de
student (in het onderwijs) die vaak al bekend is omdat hij eerder op open dagen is
geweest of heeft meegedaan aan een meeloopdag. Alle ervaringen worden hierin
meegenomen. Het Portfolio wordt besproken en er wordt feedback gegeven op de
thuisopdracht. Gedurende het jaar worden geïnteresseerde vmbo-leerlingen uitgenodigd om hun Portfolio te laten zien om zo te kijken of zij op de goede weg zitten.
Voor ons een goede manier om kennis te maken en voor de student een goede manier om kennis te nemen. Zo komen zij met voorkennis en een gevoel van zekerheid
naar de intake. (…) Afwijzen is altijd moeilijk, maar wanneer uit het gesprek komt dat
een student bijvoorbeeld niet graag de hele dag achter de computer zit en graag met
mensen werkt, is Mediavormgever niet direct een juiste keuze. Wanneer er dan andere interesses naar voren komen kan daar tijdens het gesprek op ingegaan worden
zodat er wellicht alternatieve opleidingsmogelijkheden geadviseerd kunnen worden.
Wij weten immers meer dan onze gesprekspartner.

Eerste Leerjaar
Tijdens het eerste leerjaar staat er Loopbaanleren op het rooster (60 min. per week).
We doen eerst een schriftelijke nulmeting met STAR-vragen (Situatie, Taken, Activi-

12

teiten, Resultaat), het zogenaamde POP-STAR document dat in het dossier komt. Zo
beantwoordt iedere student dezelfde vragen. En er kan altijd teruggekeken worden.
Dan wordt er tijdens de lessen een aantal gereedschappen aangereikt op diverse
gebieden:
• Leerstijlen
• Persoonlijke en sociale ontwikkeling
• Ontwikkeling van zelfreflectie en zelfkennis
• 3-scene storyboarding techniek (gecertificeerd)
• Intervisie met tweedejaars studenten
• Loopbaangesprekken
Er worden in eerste instantie geen individuele loopbaangesprekken gevoerd, er is
immers nog niet een echte werk-of studie ervaring waarover gepraat kan worden.
Wanneer een student er achter komt dat hij verkeerd gekozen heeft of zich niet op
de juiste plaats voelt, volgt er uiteraard een loopbaangesprek. Het sociale proces
is in dit stadium veel belangrijker. Het leren van elkaar zorgt ervoor dat studenten
snel kennis en ervaring uitwisselen. De lessen zijn erop gericht dit sociale proces te
faciliteren. Zo wordt er een basis gelegd voor het zelfvertrouwen dat nodig is om een
goede keus te maken, nu en later in de opleiding. En ook daarna. (…)

Tweede Leerjaar
Tijdens het tweede leerjaar worden er andere, meer productieve gereedschappen
aangereikt die betrekking hebben op de beroepsontwikkeling en de ontwikkeling
van zelfstandigheid. Er wordt nadruk gelegd op het geven van betekenis aan het
leerproces en het bewust verbinden van de diverse vakken. Het hoe en waarom van
het leren. Zo worden er intervisiegroepen samengesteld samen met de eerstejaars
waarin vragen en cases kunnen worden voorgelegd. De tweedejaars kunnen hun
ervaring delen met de eerstejaars. Een nieuw niveau van reflectie ontstaat, waarbij
enerzijds de tweedejaars zich meer bewust worden van de keuze voor een uitstroom
die ze moeten maken en anderzijds de eerstejaars kunnen profiteren van de gedeelde ervaring.
Een ander instrument is de ‘Presentation of Learning’ (POL). Na de afronding van
een semester of jaar – dat kan verschillen per cohort – wordt er door de studenten
een individuele presentatie voor de groep gegeven over hun leerproces. Daarin
geven ze onder meer antwoord op een aantal loopbaanvragen (Wat wil ik, wat kan
ik, wat wil ik leren, et cetera), welke problemen ze zijn tegengekomen en hoe ze die
opgelost hebben. Na het eerste semester moet de student een uitstroomrichting
kiezen en de POL is een middel om daar meer bewust mee om te gaan. (…)
Dan is er nog de voorbereiding op de BPV die in het laatste semester van belang is.
De echte praktijk van het beroep gaan ervaren, sollicitatiegesprekken voeren, portfolio ontwikkeling, allemaal zaken die direct of indirect met de loopbaanontwikkeling te
maken hebben. Voor ons allemaal kansen om deze te integreren in de Vakopleiding.
Dit proces is steeds gaande.
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Derde Leerjaar
Tijdens het derde leerjaar lopen de individuele ervaringen sterk uiteen. Ze hebben het
eerste semester gewerkt in de BPV. Daarom is hier het individuele loopbaangesprek
bepalend voor de verdere ontwikkeling. Zo gauw ze terug zijn van hun Beroepspraktijk wordt er een loopbaangesprek gevoerd. Alle aspecten van hun werkervaring
komen hierin aan bod. Dit is een zeer belangrijk moment en het is zaak om hier veel
aandacht aan te besteden. De meeste studenten hebben hun motivatie enorm opgekrikt, maar het kan zo vóórkomen dat een student het helemaal niet meer ziet zitten,
omdat de ervaring negatief is geweest. Dit signaleren is erg belangrijk, want ze staan
nu vlak voor het examen. Het op een positieve manier verwerken van hun ervaring,
deze betekenis geven, is nu de ondersteunende taak van de Studieloopbaanbegeleider. De ene student is er gemakkelijk in, de andere heeft veel ondersteuning nodig.
Het tweede semester is oefenexamen, examen generieke vakken, examen ondernemerstaken en lessen. Weer naar die saaie school … waar doe je het voor? Een
goede vraag.

Vierde Leerjaar
Het eerste semester van het vierde leerjaar wordt er zelfstandig een examenproject
uitgevoerd. Het laatste semester is de afsluitende BPV. Die wordt in het algemeen
met een projectpresentatie afgesloten. De Loopbaanbegeleiding is tijdens het hele
jaar gericht op het opbouwen van een netwerk en het richten op wat de student
na de opleiding Mediavormgever gaat ondernemen. Verder studeren, werken, een
eigen onderneming starten, alleen of samen met anderen: alle mogelijkheden zijn
open. Alle Ontwikkelingsformulieren worden gebundeld in een examendossier. Met
individuele loopbaangesprekken, bezoeken van open dagen, meeloopdagen bij het
hbo, het volgen van een Topmodule bij het hbo, sollicitatiegesprekken voeren, et
cetera, komt de student er uiteindelijk wel achter wat hij kan en wil. Of hij weet het
allang.
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On-the-job en off-the-job training
De nieuwe training omvat (net als de oorspronkelijke training) zowel een train-detrainer onderdeel – bestemd voor zogenoemde schoolcoaches – als een training voor
docententeams. Er is voor gekozen om geen individuele docenten, maar hele teams
te trainen. Zo kunnen de deelnemers collectief leren. Dit is belangrijk voor de verankering van de leereffecten in de scholen. De training is deels off-the-job en deels
on-the-job. In het off-the-job deel ligt het accent op rust en focus op het eigen leerproces, terwijl in het on-the-job gedeelte het accent ligt op de vertaalslag van theorie
naar de praktijk. Het off-the-job deel wordt verzorgd door een team van landelijke
LOB-experts; in het on-the-job deel hebben de schoolcoaches de leiding. Zij kunnen
daarbij een beroep doen op ondersteuning van de landelijke experts. De off-the-job
training is voor schoolcoaches zes dagen en voor docententeams drie dagen. Het
on-the-job gedeelte bestaat uit tenminste twee bijeenkomsten. Hierin begeleidt een
schoolcoach zijn eigen team aan de hand van loopbaanreflectiegesprekken die de
docenten hebben gefilmd. Daarnaast voeren de schoolcoaches ook twee individuele
coachingsgesprekken met iedere docent afzonderlijk.
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3
Op zoek naar zin en betekenis
Het is een menselijke basisbehoefte om iets te kunnen betekenen voor anderen. Zonder een gevoel van richting (‘Hoe kan ik van betekenis zijn voor
anderen’) en identiteit (‘Hoe kan ik dat op een manier doen die voor mijzelf
zinvol is?’) voelen mensen zich ongelukkig. Vandaar dat tegenwoordig vooral
motievenreflectie zo belangrijk is.
Had je vijftig jaar geleden een volwassen Nederlander gevraagd naar de zin en
betekenis van zijn bestaan, dan had je zeer waarschijnlijk een duidelijk antwoord
gekregen. De zin werd ontleend aan een zogenoemd ‘groot verhaal’ vanuit de kerk
of politieke partij. De betekenis werd vooral ontleend aan het beroep dat iemand
uitoefende. De meerderheid van de mensen leefde hun leven op basis van wat wel
een standaardbiografie wordt genoemd. Ze gingen naar scholen van de eigen denominatie en verlieten het onderwijs op een leeftijd die in eigen kring als gepast werd
gezien. Vervolgens gingen ze werken in een beroep dat qua status overeenkwam
met het milieu waaruit ze kwamen. Niet voor niets luidt het gezegde: ‘Wie voor een
dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje’. Iemand huwde een man of vrouw
van eigen stand en ging wonen in de eigen buurt. En ten slotte werd een persoon
begraven op een manier die al evenzeer was voorgeschreven door de waarden en
normen van het eigen milieu. Zin en betekenis van het eigen bestaan waren van
de wieg tot het graf duidelijk. En als men al eens twijfelde, was er onmiddellijk een
massieve druk vanuit eigen kring om in het ‘rechte spoor’ te blijven dan wel terug te
keren.

Spoor bijster
Vraag je tegenwoordig iemand hoe hij op een voor hem zinvolle wijze van betekenis
wil en kan zijn voor anderen, dan is het antwoord meestal veel minder duidelijk. Vaak
blijft het zelfs uit. Er is in de afgelopen decennia sprake geweest van een voortdurende afnemende invloed van de grote verhalen die kerken en politieke partijen
vertellen. Het gevolg daarvan is dat steeds meer mensen het moeilijk vinden om
hun identiteit te benoemen. In de persoonlijkheidspsychologie wordt gesteld dat wat
vroeger een helder en consistent Zelf was, tegenwoordig is uiteengevallen in veel
verschillende Zelven die constant met elkaar in discussie zijn.
Ook qua richting zijn veel mensen het spoor bijster, vooral omdat traditionele beroepen aan het verdwijnen zijn. In een traditioneel beroep is het voor iedereen duidelijk
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wat je ermee voor anderen kunt betekenen. Een docent begeleidt kinderen bij hun
volwassenwording, een arts tracht zieken te genezen, een bouwvakker zorgt dat
mensen onderdak hebben en een buschauffeur brengt mensen naar hun bestemming. Dergelijke beroepen worden echter steeds meer vervangen door functies
zoals praktijkondersteuner, coach, kantoormedewerker, processor of data-analist.
Beroepen waarvan de sociale betekenis veel minder duidelijk is en waarmee mensen
zich dus ook veel moeilijker kunnen identificeren. In 1976 telde Nederland 5.500
beroepen en circa 2.000 functies; in 1998 waren er volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek nog iets meer dan 1.200 beroepen en was het aantal functies gestegen
tot circa 23.000. Hier komt nog bij dat loopbanen steeds minder duidelijk zijn. De
meeste werknemers moeten in hun werkzame leven niet alleen verschillende malen
van werkgever veranderen, maar vaak ook van branche.
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Laurence Latour, Helicon Opleidingen:

‘Het besef dat het compleet andere
gesprekken zijn. Dat was een echte eyeopener.’
Welke ervaring tijdens de training heeft er voor jou werkelijk toe gedaan?
‘De ervaring van de training die er voor mij echt toe heeft gedaan, is het verhaal over
“van verliefdheid liefde maken”. Daarin werd duidelijk dat het om de motieven gaat
en het wow-effect. Toen begreep ik dat een loopbaangesprek iets compleet anders
is dan een voortgangsgesprek of welk ander gesprek dat we hier ook voeren met
studenten. Dat gaat meestal over de punten en of ze alles geregeld hebben. Dat vind
ik ook de grootste meerwaarde van de training. Daarna komen de technieken en dan
vallen de dingen op hun plek. Je ziet door het oefenen ook dat je een andere sfeer
tijdens het gesprek met de studenten krijgt. Studenten zijn ontspannener, dat zie je
aan hun verbale en non-verbale reacties. Glimlachen. Als je vraagt naar een ervaring
die ertoe doet, zie je ogen stralen.’

Welk onderdeel van de training vind je het moeilijkst om toe te passen?
‘Ik vond de gesprekken niet zozeer het moeilijkste, maar vooral de brug naar de rol
van schoolcoach. Dat is misschien niet eens zo lastig, maar het gaat snel en het is
echt een ander perspectief dan een loopbaangesprek voeren. Er wordt dus nu vanuit
gegaan dat ik de training kan geven. Ik weet nog niet of ik daar vaardig genoeg voor
ben. Op het vlak van de gespreksvoering zijn “leeg luisteren” en “niet invullen voor
een ander” de valkuilen.’

Van welk onderdeel uit de training ben je echt blij geworden?
‘Ik werd blij van het beginverhaal. Het besef dat het compleet andere gesprekken
zijn. Dat was een echte eyeopener. Ik houd wel van dat verklarende, dat analytische.
Dus ik vond het prettig dat er uitleg en onderbouwing gegeven werd. De metafoor
“van verliefdheid liefde maken” gaf houvast om te begrijpen waar het over gaat. Dat
werkt ook goed met studenten. We hebben hier op school een introductieles gehad,
waarin de studenten duidelijk werd gemaakt hoe het zit met de termen LOB, SLB
enzovoort. Om dat helder te maken hebben we twee manieren gebruikt: een filmpje
over de Oirschotse cabaretier Jaap Bressers die door in een golf te duiken een
dwarslaesie heeft opgelopen waardoor zijn carrière een totaal andere wending kreeg
en de verliefdheid-liefde metafoor. Daarbij heb ik mezelf als voorbeeld genomen
en dat uitvergroot. Dan zie je de studenten glimlachen van herkenning. Er ontstaat
natuurlijk hilariteit als je het over zien, horen en ruiken hebt, maar ze herkennen het
wel. Dan maken we vervolgens een bruggetje naar de stage en dat pikken ze gewoon op. De een haalt misschien meer uit het filmpje en de ander uit het liefdesver-
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haal. We merken wel dat er het afgelopen jaar in het vmbo veel aan SLB is gedaan.
Bij de ouderejaars is veel meer scepsis. Die vragen zich af wat dit nu weer is. Dat
het dus nu vanuit het vmbo begint door te sijpelen, is prettig.’

Welke mogelijkheden zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘In het beleidsplan voor 2020 is aangegeven dat er vanuit teams gewerkt gaat worden. Dat mes snijdt aan twee kanten: als je teams schoolt in loopbaangespreksvoering, werk je tegelijkertijd aan teambuilding. Dat werkt teamversterkend. Ik zit zelf
niet in de Academy, ik fungeer op locatieniveau als aanspreekpunt en zou bijvoorbeeld de intervisie kunnen gaan doen. Maar de contouren daarvoor zijn nog niet
helemaal duidelijk.’

Welke barrières zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘Het beleid staat hier nog in de kinderschoenen. Helicon-breed is er een beleidsplan
met ambities voor 2020. Daar hoort een Academy bij waar getrainde schoolcoaches
zitten die de trainingen aan de teams kunnen verzorgen. Onze teamleider LOB ziet
ook het nut en het verschil. Ik maak me druk over de implementatie en het borgen.
Daar moet tijd voor genomen worden en fte’s voor vrijgemaakt. Een cursus geven
is leuk, maar als het niet geborgd wordt in de organisatie, hoef je hem ook niet te
geven. De stappen moeten nu gezet gaan worden. Het staat in het beleidsplan voor
2020. We zien het niet als een barrière. Maar het moet nog wel gebeuren. Ik ben
benieuwd hoe de teams gaan reageren.’
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Meer keuzemogelijkheden
De standaardbiografie is een keuzebiografie geworden: er zijn veel meer keuzemogelijkheden dan voorheen. Er is echter een keerzijde: een grotere keuzevrijheid
betekent ook een toegenomen keuzedwang. Individuen mogen niet alleen kiezen,
zij moeten ook veel vaker dan vroeger kiezen. En naarmate de samenleving een
gevoel voor richting en identiteit verliest, wordt de mens als individu steeds meer
verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit van zijn keuze. Pakt die keuze om welke
reden dan ook ongunstig uit, dan wordt dit hemzelf aangerekend (‘Had je maar beter
moeten kiezen!’). Zelf verantwoordelijk zijn voor levenskeuzes betekent dat iemand
zelf een gevoel van richting en identiteit moet ontwikkelen. De taak om jongeren
hierbij te helpen, schuiven politici en beleidsmakers vaak als vanzelfsprekend naar
het onderwijs. Loopbaanoriëntatie en burgerschapsvorming zijn vanzelfsprekende
onderdelen van het leerplan geworden. Maar het onderwijs heeft, op de keper beschouwd, nauwelijks tot geen ervaring met het organiseren en begeleiden van een
leerproces dat resulteert in richting en identiteit bij studenten.

Hoe zijn richting en identiteit te ‘leren’?
Het onderwijs zoals wij dat kennen, wordt door onderwijssociologen gekarakteriseerd als ‘industrieel onderwijs’. Daarmee geven zij aan dat in de 20ste eeuw het
onderwijs vooral als taak had de opkomst van de industriële samenleving mogelijk
te maken. Individuen werden daarom geselecteerd en gekwalificeerd op basis van
niet ter discussie staande kennis en de reproductie daarvan. Hoe meer studenten in
staat en bereid zijn zich dit reproductieve leren eigen te maken, des te hoger mogen
zij de maatschappelijke ladder beklimmen. Reproductief leren domineert tot op de
dag van vandaag het onderwijs; het draait nog steeds vooral om kennisoverdracht in
de vorm van een ‘meester-gezel’-systeem, waarbij de docent en de praktijkopleider
de meesters zijn die de student vertellen wat hij moet doen (en laten). Onderzoek
naar de inhoud van BPV-gesprekken laat ook telkens zien dat het in deze gesprekken
vooral draait om het controleren of de student heeft voldaan aan eisen die verder
niet ter discussie staan.
Reproductief leren lijkt echter ongeschikt voor het ontwikkelen van een gevoel van
richting en identiteit. Die zijn immers niet of slechts voor een heel klein deel te leren
uit schoolboeken. Het zijn geen ‘dingen in een doosje’ die beschikbaar zijn als je het
deksel optilt. Richting en identiteit kun je niet van een ander leren; maar wel met een
ander. Richting en identiteit zijn niet te leren via een proces van kennisoverdracht. Ze
zijn alleen te leren via een proces waarin de lerende zelf – weliswaar met de hulp van
anderen – informatie die resulteert uit eigen ervaringen transformeert tot betekenisvolle kennis over zichzelf. Juist om die reden is er in opleidingen voor beroepen
waarin naast technische vaardigheden van oudsher ook ‘soft skills’ erg belangrijk
zijn – bijvoorbeeld in de opleiding tot verpleegkundige – veel aandacht voor inter- en
supervisie.

Andere leeromgeving
Reproductief leren vereist een leeromgeving waarin theorie voor ervaring komt –
‘studenten moeten eerst dingen kennen voordat ze dingen kunnen’ – en waarin de
complexiteit van de leerstof gaandeweg oploopt. Dit betekent meestal dat de leer-
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stof nogal ver afstaat van de ervaringen van studenten. Daarom moeten inhoudelijk
deskundige docenten deze leerstof stap voor stap uitleggen. Leren voor richting en
identiteit – ook wel betekenisgericht leren of identiteitsleren genoemd – vereist echter een geheel andere leeromgeving. Niemand kan een ander uitleggen wat richting
en identiteit is c.q. door welke motieven iemand zijn of haar leven laat leiden; dat is
iets wat iemand zelf moet ontdekken. Daarom zijn de traditionele didactiek en lesmethoden nauwelijks van waarde. Docenten moeten een geheel nieuwe aanpak ontwikkelen als zij betekenisgericht leren bij hun studenten op gang willen brengen (zie het
interview met Laurence Latour van Helicon Opleidingen eerder in deze publicatie).

Voorwaarden
Onderzoek laat zien dat een leeromgeving voor betekenisgericht leren aan drie voorwaarden moet voldoen. De omgeving moet in de eerste plaats praktijkgestuurd zijn:
levensechte problemen moeten centraal staan. Richting en identiteit zijn niet te ontwikkelen vanuit een boek, maar via het omgaan met levensechte problemen; als het
kan ook met levensechte probleemeigenaars. Studenten moeten dus in staat worden gesteld om ervaringen op te doen. Maar met alleen ervaringen opdoen ben je
er nog niet. Veel onderzoek naar de leereffecten van stages laat zien dat stagelopen
meestal een positief effect heeft op de ontwikkeling van vaardigheden (‘de handen’),
in mindere mate op de ontwikkeling van de kennis (‘het hoofd’), en nauwelijks de
ontwikkeling van het hart stimuleert. En precies om dit laatste draait het als studenten een gevoel van richting en identiteit moeten ontwikkelen. Voor de ontwikkeling
van het hart is het essentieel dat studenten kunnen spreken over de ervaringen die
ze in hun stage opdoen en zo gaandeweg ontdekken welke ervaringen er voor hen
toe doen, welke ervaringen hen echt aanspreken.
Zoals al eerder gezegd, zijn richting en identiteit geen dingen in een doosje. Het zijn
inzichten die stap voor stap in en door middel van gesprekken met anderen ontwikkeld worden. Een tweede voorwaarde waaraan een leeromgeving voor betekenisgericht leren moet voldoen, is dan ook dat er een reflectieve dialoog is. De derde
voorwaarde, ten slotte, is dat studenten medezeggenschap moeten krijgen over hun
eigen leerproces. Naarmate het gevoel voor richting en identiteit zich ontwikkelt,
moet er meer ruimte zijn voor eigen keuzes.

Geen dialoog
Onderzoek van Mittendorff en Winters laat zien dat er in het Nederlandse beroepsonderwijs nauwelijks sprake is van een dialoog. Docenten spreken vooral tegen
studenten, ze spreken ook vaak over studenten, maar ze spreken nauwelijks met
studenten. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat in het onderwijs reproductief leren
dominant is. Bij dit soort leren staat de monoloog centraal: de docent die de student
stap voor stap introduceert in de complexiteit van zijn vakgebied. Docenten zijn
opgeleid om de leerstof helder uit te leggen en zij ontlenen zeer veel arbeidsvreugde
aan situaties waarin ze enthousiast mogen en kunnen vertellen over hun eigen vak.
Ze zijn getraind in het herkennen van ‘storingen’ in het leerproces en in het aanbieden van concrete oplossingen daarvoor. En ze worden beoordeeld op het faciliteren
van reproductief leren, niet alleen door de schoolleiding, maar ook door de ouders,
de inspectie en de publieke opinie.
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Uit onderzoek blijkt dat docenten vaak onmacht ervaren als het gaat om het realiseren van een loopbaanoriëntatie en -begeleiding die gericht is op de ontwikkeling van
een gevoel van richting en identiteit bij hun studenten. Ze beseffen dat traditionele
methoden van studie- en beroepskeuzebegeleiding weinig effectief zijn. Daarom
willen ze graag investeren in de ontwikkeling van een nieuwe aanpak. Dat blijkt wel
uit de grote belangstelling voor zowel de training als voor andere onderdelen uit het
‘Stimuleringsproject LOB in het mbo’.
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Wietsche de Jong, ROC Landstede:

‘De student moet er mij niet bij krijgen!’

Welke ervaring tijdens de training heeft er voor jou werkelijk toe gedaan?
‘Er zijn allerlei tools aangereikt waardoor ik uitgedaagd werd om tot reflectie te komen. Dat helpt me om mij zaken eigen te maken. Een goed voorbeeld daarvan is dat
tijdens de training steeds de focus ligt op: bij de vraag blijven, wat bedoel je precíes,
doorvragen. Door de inbreng die daarop volgt, word ik uitgedaagd. De algemeenheden, de basisuitrusting van het dagelijks leven, dat kennen we wel. We moeten het
hebben over “wat ertoe doet”. Dat vergroot mijn oprechte betrokkenheid bij het welzijn van mijn studenten. Ik ben me bewust van mijn kwaliteiten. Daar krijg ik energie
van. En de student heeft daar wat aan. Mooi, toch?’
‘Wat er voor mij echt toe gedaan heeft, is de feedback die ik tijdens de training heb
gekregen en die me er bewust van maakte dat echt leeg luisteren heel moeilijk is. Ik
vind het geweldig dat een van de trainers me de vraag stelde die me daarvan bewust
liet worden en die me uitdaagde om dat in de vingers te krijgen: “Je doet het al
goed, waarom nog beter?” Op dat moment werd ik getriggerd doordat de trainer me
hielp duidelijk te krijgen wat er “onder” zit en wat me in de weg zit: het goed willen
doen, bewijzen dat ik het kan. Het was voor mij een echt internalisatiemoment. Nu
heb ik voor mezelf helder waar de trigger zit. Nu kan ik hem onderkennen en er iets
mee doen: het gesprek stoppen, een vraag stellen aan mezelf of aan student, of wat
er dan ook maar nodig is. Dit geeft voor mij het meest duidelijk aan dat het geen
training is om een kunstje te leren, maar dat het echt ergens over gaat.’

Welk onderdeel van de training vind je het moeilijkst om toe te passen?
‘Wat ik moeilijk vind is écht leeg luisteren. Dus niet het kunstje, maar écht. Dat je je
er bewust van bent dat je invult en dat sommige mensen “in je allergie” zitten. Dat
zijn onbewuste processen. Het overkomt iedereen, maar als ik niet oppas zit ik in
de overdracht, projecteer ik mijn dingen op de student. Dat je door je daar bewust
van te zijn, iets kunt doen om écht leeg te luisteren. De student moet mij er niet bij
krijgen!’

Van welk onderdeel uit de training ben je echt blij geworden?
‘Ik word echt blij van de gesprekken met andere deelnemers, mensen die open
staan, waar je niet meer mee hoeft te “levellen”. Dan gaat het snel. Soms geeft dat
ook even wrijving, maar dat zijn de momenten waarop ik leer. Als dat er niet zou zijn,
die prikkels van andere mensen, zou de training voor mij veel minder werken. Ik vind
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het ook fijn dat ik een geheel zie in de training. We hebben nu vier dagen gehad,
maar het zijn vier dagen die samen een geheel vormen. Het haakt allemaal in elkaar.
Dat draagt ertoe bij dat ik ga internaliseren.’
‘Ik krijg verder energie van de gedachte straks mensen te kunnen gaan trainen. Ik
zou het trouwens prettig vinden om met gelijkgestemden intervisie te hebben. Want
ik ontwikkel me en het denken over dit onderwerp ontwikkelt zich. En ik loop natuurlijk ook tegen dingen aan. Ik zou dat heel prettig vinden, bijvoorbeeld met de mensen
die nu de training volgen. Dat is veilig, je wordt niet afgerekend, je kunt je casussen
veilig inbrengen en je krijgt de goede vragen waardoor je gaat nadenken.’

Welke mogelijkheden zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘Ik zie veel mogelijkheden om het geleerde op mijn ROC toe te passen. In ons ROC
hebben meerdere mensen de training gevolgd een aantal jaren geleden. Ik heb veel
contact met degene die deze kar zo’n beetje trekt. Zij vraagt me steeds wanneer
ik zelfstandig aan de gang kan, want ze wil graag samenwerken. Ik heb contact
gezocht met de persoon binnen Landstede die zich bezig houdt met aanvragen van
buitenaf. De eerste daarvan – met een school uit het voortgezet onderwijs – gaat
binnenkort van start. Ik vind dat vooral leuk omdat ik dan nieuwe mensen ontmoet,
andere situaties, waarin je niet in de valkuil kunt vallen dat je anderen al kent en
denkt te weten hoe ze zullen reageren. Ik word dan niet gehinderd door voorkennis.
En het is goed voor mezelf, het maakt mijn wereld groter, dat is altijd prettig.’

Welke barrières zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘De barrières zijn vooral de “mitsen en maren”: “Ja, maar iemand anders doet dit
al”; “Pas je op dat je niet teveel uren aan deze taak besteedt?”, dat soort zaken. En
soms denk ik: is hier eigenlijk wel beleid op in ons ROC? Dat weet ik helemaal niet.
Daar moet ik achteraan; dat moet sowieso voor dag 5, dus dat komt goed uit. Maar
als ik het al niet weet… Dat zou toch de omgekeerde weg zijn. Maar er zijn absoluut
mogelijkheden om dat wat we leren in de training praktisch te maken in de organisatie!’
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4
Wat is een goed loopbaanreflectiegesprek?
Een goed loopbaangesprek stelt studenten in staat een gevoel voor richting en
identiteit te ontwikkelen. In dit hoofdstuk zoomen we hier nader op in. Wat is
het belang van ‘kleine verhalen’, van vooruitkijken en activeren, van richting en
ruimte? Wat voor soort gedrag vereist loopbaanontwikkeling? En wat zijn de
‘handelingsregels’ voor docenten om te komen tot een goed gesprek?
Een goed loopbaangesprek bestaat uit vier onderdelen (zie figuur):
1 terugkijken naar een ervaring;
2 reflecteren op deze ervaring met als doel motieven te benoemen;
3	vooruitkijken naar keuzes die – gegeven de motieven en kwaliteiten – het beste
verkend kunnen worden;
4	de student activeren om daadwerkelijk stappen te ondernemen waarmee hij de
keuze voor vervolgstappen concretiseert.

1. Terugkijken

3. Vooruitkijken

Gesprek

Ervaring
2. Reflecteren

Keuze
4. Activeren

Een goed loopbaanreflectiegesprek

In de hier beschreven training staat de linkerkant van het lemniscaat (‘terugkijken’
en ‘reflecteren’) centraal. Natuurlijk wordt in de vernieuwde training ook aandacht
geschonken aan vooruitkijken en activeren. Maar vooruitkijken (loopbaansturing op
basis van motieven- en kwaliteitenreflectie) en activeren (werkexploratie en netwerken) betreffen vooral vaardigheden die met behulp van een reproductief leerproces
kunnen worden aangeleerd. Ze sluiten daarom ook goed aan bij reeds bestaande
docentcompetenties en hulpmiddelen.
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Klein verhaal
Een loopbaangesprek start standaard met terugkijken op een concrete ervaring.
Maar dan wel een ervaring die er voor de student ‘toe doet’. Een ervaring dus die
een emotie oproept. Dat kunnen positieve en negatieve ervaringen zijn. Positieve
ervaringen zijn vooral belangrijk als het gaat om het ontdekken van kwaliteiten.
Betekenisgericht leren start echter veelal met een ervaring die een negatieve emotie
oproept. Persoonlijke ontwikkeling verloopt altijd via crises, zo leert de ontwikkelingspsychologie sedert Erikson. Het spreekwoord zegt niet voor niets dat je van je fouten
het meeste leert, zeker als het gaat om je eigen motieven. De loopbaanbegeleider
moet de student helpen een ‘klein verhaal’ over deze ervaring te vertellen. Een klein
verhaal vertelt zo concreet mogelijk wat er gebeurd is, zonder dat er geïnterpreteerd
wordt. Dit is belangrijk, omdat de meeste mensen – en dus ook studenten – geneigd
zijn om niet zichzelf, maar anderen verantwoordelijk te maken voor een negatieve
ervaring. In de psychologie wordt dit attributie genoemd. Slechts een minderheid
zoekt de ‘fout’ in eerste instantie bij zichzelf. Om van de eigen fouten te kunnen
leren, moet een student daarom eerst leren om de ervaring min of meer objectief
te observeren. Het vertellen van een klein verhaal helpt de student hierbij. Een klein
verhaal is ‘klaar’ wanneer voor docent en student duidelijk is wat precies de emotie
van de student triggerde.

Verbreding en verdieping
Het kleine verhaal kan vervolgens worden verbreed en verdiept. Daarbij proberen
student en docent samen antwoord te vinden op vragen als: ‘Speelt de beschreven
ervaring ook nog elders in het huidige leven?’ en ‘Speelt de beschreven ervaring
wellicht ook al eerder in het leven? Het doel van de verbreding en verdieping van
het kleine verhaal is de student in staat te stellen tot vergelijkend leren. Mensen
doorzien complexe situaties – en dat is een ervaring die ertoe doet vrijwel altijd – niet
meteen; ze moeten eerst vergelijkingen maken om gaandeweg door te krijgen waar
het werkelijk om draait. Wanneer er enkele kleine verhalen zijn, kan de loopbaanbegeleider de student helpen deze verhalen met elkaar te vergelijken en er een rode
draad uit te halen. Het doel van deze reflectiefase is om samen met de student tot
een groter verhaal te komen over zijn motieven (‘Wat beweegt mij?‘ en ‘Waarvoor
wil ik in beweging komen?’), over de wijze waarop de student deze motieven inzet –
inclusief de ervaren voor- en nadelen – en over de kwaliteiten van de student die in
de kleine verhalen duidelijk worden.

Vooruitkijken en activeren
Vervolgens breekt de fase van ‘vooruitkijken’ aan: het grotere verhaal maakt duidelijk
waar mogelijkheden en grenzen liggen. Samen met de student maakt de loopbaanbegeleider een plan waarin zij een doel en de weg daarnaartoe benoemen. Ook in
deze fase moet de docent zelfbeheersing tonen; hij is immers getraind en gewend
om problemen zo snel mogelijk te diagnosticeren en een oplossing aan te dragen.
Een docent moet niet proberen om samen met de student ‘grote’ doelen te benoemen; het gaat juist om de ‘kleine’ doelen. Het doel dat zij samen formuleren, moet
een ‘gevoeld’ doel zijn van de student, dus een doel waar de student ook echt voor
warmloopt. Pas dan kan de student geactiveerd worden: hoe kan hij kansen benut-
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ten, hoe belemmeringen omzeilen of overwinnen en – last but not least – hoe kan hij
zijn eigen netwerk inzetten dan wel een nuttig netwerk opbouwen?

Droomberoep
In loopbaangesprekken vragen docenten de student vaak een droomberoep te
noemen. Vervolgens gaat de docent er vaak en als vanzelfsprekend vanuit dat het
beroep waarover de student droomt, ook het beroep is dat de student wenst. Dit
blijkt niet alleen uit onderzoek, maar ook uit de training. Al snel maakt de docent
vervolgens een activiteitenplan om dit beroep te bereiken. Maar een docent moet
het droomberoep van de student zelden letterlijk nemen. De droom maakt soms wel
duidelijk waar de student voor wil gaan of wat hij belangrijk vindt. Het gaat erom te
achterhalen welke aspecten van het droomberoep aantrekkelijk zijn en deze dan te
gebruiken om de student iets te leren over zichzelf, over werkzaamheden die bij hem
passen of over een volgende stap in zijn leren. In de training formuleren de deelnemende docenten daarom aan de hand van hun loopbaandroom loopbaanstappen met
elkaar. De bedoeling is dat zij via hun vragen allereerst de ‘dromende docent’ laten
nadenken over zichzelf. Pas als duidelijk is waar de droom voor staat, kunnen ze via
meer gerichte vragen loopbaanstappen formuleren (voor concrete oefeningen en
vragen zie het ‘Loopbaanmagazijn’ op www.lob4mbo.nl).

Een nuttig netwerk
Om een loopbaandoel te kunnen realiseren, is het vaak belangrijk een netwerk te
hebben. Hoe groter en diverser het netwerk, des te meer hulp dit kan opleveren.
Deelnemers gaan in een groepje aan de slag met het in kaart brengen en beoordelen
van hun netwerk aan de hand van een vraag of probleem van een van de deelnemers. De opdracht is na te gaan wie de docent kan benaderen om haar te helpen. Allereerst brengt het groepje in kaart wie van de goede bekenden zou kunnen helpen.
Vervolgens gaat de groep na welke onbekenden wellicht nuttige hulp zouden kunnen
bieden. Dan komt de vraag aan de orde hoe je het beste iemand kunt benaderen.
Rechtstreeks of via een bekend contact? Wat is een goed moment? Welke communicatiemiddelen kun je het beste gebruiken in welke situatie? Effectief gebruik van
een netwerk kun je oefenen door in één of twee minuten te vertellen wie je bent,
wat je wilt, waarom je deze specifieke persoon benadert, wat je van deze persoon
vraagt en welke tegenprestatie je eventueel kunt leveren. Een lessenserie voor het
ondersteunen van studenten bij het opbouwen en onderhouden van een netwerk is
te vinden op www.lob4mbo.nl.
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Maik Wojtas, ROC Tilburg:

‘Je moet de woorden “grijpen”, vervolgens
word je erdoor “gegrepen” en dan pas kun
je het “be-grijpen”.’
Welke ervaring tijdens de training heeft er voor jou werkelijk toe gedaan?
‘Tijdens de eerste dag werd er een parallel aangereikt tussen hoe je van verliefdheid
liefde maakt en loopbaanleren. De aanstekelijkheid van de verteller en het inzoomen
op het kleine verhaal dat ertoe deed, raakten mij en maakte voor mij dingen duidelijk.
Als je beseft dat elk verhaal er toe doet, wordt het begeleiden van studenten nog
levendiger. Ik probeer goed te luisteren naar het kleine verhaal en te starten vanuit
positiviteit, waarbij “leeg luisteren” en het niet weten een uitdaging is. Daarbij laat ik
stiltes vallen, waardoor anderen de kans krijgen of nemen om een eigen aandeel te
pakken. Ook probeer ik steeds meer gebruik te maken van het zogenaamde omdenken.’
‘Bij Sport en Bewegen gaan de verhalen van studenten vaak over winnen en verliezen. Persoonlijke aspecten over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt, komen
weinig aan bod. Vaak zijn dat vragen die van secundair belang lijken te zijn, terwijl
dat niet zo is. In de cultuur waarin ik werk, die van sport en bewegen, zit de prestatiecultuur verweven. Dat maakt het extra boeiend om een bijdrage te leveren aan de
bewustwording van de persoonlijke kant en de effecten daarvan op de studenten
zelf en hun omgeving. Ook is het een uitdaging om de collega’s hierin mee te krijgen
en niet alleen te blijven hangen in prestaties. Hoe kom je van een afrekencultuur naar
betekenisgericht leren? Elk verhaal doet ertoe. Door de rode draad binnen alle kleine
verhalen samen, krijgt de student zicht op wat belangrijk voor hem of haar is.’

Welk onderdeel van de training vind je het moeilijkst om toe te passen?
‘”Leeg” luisteren vind ik lastig. Ik interpreteer vaak vanuit mijn eigen referentiekader
en vul dan in. Het is een uitdaging om alle vooroordelen, interpretaties, eigen invullingen weg te kunnen laten. Al blijft dat moeilijk, omdat je inmiddels een rijk referentiekader opgebouwd hebt en gevormd bent tot wie je bent.’

Van welk onderdeel uit de training ben je echt blij geworden?
‘Ik vind het leren in steeds wisselende groepssamenstelling interessant. Bij de start
van elke bijeenkomst zie je dat iedereen aan zijn eigen ROC-tafel gaat zitten; een
soort ‘geborgen’ veiligheid, want je kent je collega’s tenslotte. Ik vind het krachtig
dat we door de verschillende opdrachten steeds in wisselende groepen komen te zitten en leren van de ervaringen van anderen. We delen die ervaringen, leren met en
van elkaar. Dit ervaar ik als waardevol. De kunst is om je uit je comfortzone te laten
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halen. Sta je daarvoor open, dan is de training van waarde. Je komt onder andere uit
je comfortzone wanneer je telkens in andere groepssamenstellingen werkt. Hierdoor
doe je nieuwe ervaringen op en krijg je meer en andere informatie. Zo leren we van
elkaar.‘

Welke mogelijkheden zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘Ik zie mogelijkheden om het geleerde toe te passen bij de intake van Sport en
Bewegen. Wij zijn bezig om de intake LOB-proof te maken. Buiten het laten zien van
verschillende motorische vaardigheden, krijgen de kandidaten de gelegenheid hun
persoonlijke verhaal te vertellen.’
‘Een andere mogelijkheid om het geleerde toe te passen, is in de feedbackgesprekken bij BPV. Tijdens de BPV wordt nog veel tegen de student gesproken in plaats van
mét de student. Wij zijn nu heel nadrukkelijk met collega’s aan de slag gegaan om
daar verandering in te brengen. Het is dan ook fijn dat het hele team van Sport en
Bewegen LOB-geschoold is. Omdat je dezelfde taal hebt leren spreken, kun je sneller processen in gang zetten.’
‘Er is voor leerjaar 1 een LOB-lessenreeks gemaakt, om van daaruit LOB mee te
laten groeien in de totale opleiding. Deze LOB-lessen zijn dit jaar voor het eerst ingevoerd. Deze lessen worden door de studenten over het algemeen als goed ervaren.
Positionering van de LOB-lessen is erg belangrijk, zodat studenten de bedoeling van
deze lessen goed uitgelegd krijgen. Docenten zijn hierin belangrijke spelers.’

Welke barrières zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘Sport en Bewegen is een voorloper binnen ons ROC als het gaat over LOB-professionalisering van het gehele team. In totaal 17 scholen van het ROC Tilburg krijgen nu
de (basis)training LOB. Die bestaat uit drie dagdelen voor het hele docententeam. De
studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) van elke school krijgen dan nog drie dagdelen
extra professionalisering. Het is lastig om de collega’s duidelijk te maken dat een
goed LOB-gesprek niet alleen aan tafel plaatsvindt, maar ook in de wandelgangen of
bij het koffieapparaat. Belangrijker in een LOB-contact vind ik echter dat de student
gezien en gehoord wordt. Hiervoor moet je je eigen vragenrepertoire altijd paraat
hebben, zodat je de wandelgangengesprekken (al) meer betekenis kunt geven.’
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Het belang van richting en ruimte
Voor een loopbaangesprek is nodig dat de docent ruimte en richting geeft in het gesprek. Ruimte wordt gegeven door open vragen te stellen, echt nieuwsgierig te zijn,
werkelijk contact te maken en stiltes te laten vallen, zodat de ander zijn verhaal kan
vormen en vertellen. Richting wordt gegeven wanneer de docent doorvraagt totdat
duidelijk wordt waar het werkelijk om gaat (d.i. samen met de student een klein
verhaal construeren). Richting ontstaat ook wanneer de docent de student helpt bij
het vinden van de ‘juiste woorden’ die de emoties en bedoelingen verwoorden. Een
student kan zeggen dat hij goed is in het omgaan met mensen. Vragen die richting
geven zijn: ‘In welke situatie heb je dat gemerkt?’, ‘Wat deed je hierin heel goed?’,
‘Hoe merkte je dat?’, ‘In welke andere situaties doe je dat ook goed?’, ‘Zouden
anderen dat ook goed aan je vinden?’, ‘Hoe zou je deze kwaliteit noemen?’ en ‘Waar
zou je deze kwaliteit kunnen gebruiken, laten zien, toetsen, ontwikkelen?’ De docent
gaat dus op zoek naar wat de student kan en wat hij hiermee verder wil. Hij stuurt
opdat er iets uit het gesprek komt, maar niet op wat er uit komt. Voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen is het belangrijk dat de docent valideert (‘Het is oké wat je
zegt’) en waardeert (‘Het is oké wat je doet’).
Werken met vragen vindt in de training op verschillende manieren plaats. Eerst
wordt geïnventariseerd welke vragen de deelnemers al in hun hoofd hebben. Vervolgens wordt het arsenaal aan vragen uitgebreid door in de groep vragen te bedenken
bij specifieke onderdelen van het loopbaangesprek (terugkijken, reflecteren, vooruitkijken en activeren). De deelnemers worden aangemoedigd om creatieve, nietalledaagse vragen te bedenken. Ten slotte gaan de deelnemers in een gesprek met
een andere deelnemer vragen oefenen die ze nog nooit hebben gesteld, maar die ze
graag eens willen uitproberen. Benadrukt wordt dat vragen, hoe leuk ze wellicht ook
zijn, wel bij de persoon van de vragensteller moeten passen. Het is dus belangrijk
om al doende te ontdekken welke vragen ‘werken’.

Kwaliteiten achterhalen
Deelnemers oefenen een begeleidingsgesprek waarin ze kwaliteiten van de ander
achterhalen op basis van een succeservaring van afgelopen week. Het blijkt veel
gemakkelijker om kwaliteiten te benoemen vanuit een concrete ervaring die ertoe
doet, dan vanuit de vraag ‘Waar ben je goed in?’. Deze vraag is veelal te abstract, te
complex en staat te ver van de eigen beleving om realistisch en concreet te kunnen
worden beantwoord. Reflecteren op kwaliteiten is niet hetzelfde als reflecteren op
motieven. In beide gevallen is een betekenisvolle ervaring het startpunt om tot zelfinzicht te komen, maar bij motievenreflectie gaat het er om dat de student handvatten
krijgt om de vragen ‘Waar sta ik voor?’ en ‘Waar ga ik voor?’ te beantwoorden. Hiervoor moeten betekenisvolle ervaringen van de student worden verbreed en verdiept,
zodat vergelijkend leren mogelijk wordt.
Deelnemers aan de training geven aan dat ze gewend zijn om in begeleidingsgesprekken advies, feedback en oplossingen te geven, al dan niet in een suggestieve
vraagvorm: ‘Zou het geen idee zijn dat…?’, ‘Heb je al geprobeerd om…?’, ‘Weet je
wat jij zou moeten doen? Je zou ...’, enzovoorts. Zulke vragen lijken de student op
weg te helpen, maar ze leren hem niet na te denken over zichzelf, over de vraag
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welk werk bij hem past en over de activiteiten die hij moet ondernemen om zijn
doelen te bereiken. Ze zijn te sturend, met als gevolg dat de student een passieve
studentrol aannemen: hij geeft een antwoord waarin hij zelf nauwelijks tot niet gelooft (wat veelal meteen blijkt als je doorvraagt).

Ander of nieuw gedrag
In de training wordt docenten via allerlei praktische oefeningen geleerd om niet te
snel in de ‘actie-modus’ te gaan. Loopbaanontwikkeling vereist bijna altijd ander of
nieuw gedrag. Studenten voelen vaak weerstand en/of angst om hun comfortzone te
verlaten. Het is dus zaak voor de docent om een adequate respons te geven op de
gemoedsgesteldheid van de student. Als de student (nog) niet van plan is om in actie
te komen, dan is de adequate reactie om ruimte te maken voor de emoties van de
student. Twijfelt de student over verandering, dan moet de student worden geholpen
de twijfels te verwoorden en moeten gevoelde barrières nader worden onderzocht.
Heeft de student een duidelijk voornemen tot verandering, dan moet de docent de
student helpen te bepalen wat de beste strategie is. De docent moet ook het zelfvertrouwen van de student vergroten (bijvoorbeeld door te valideren en te waarderen).
Is de student al in de actie-modus? Dan kan de docent zich beperken tot het helpen
om concrete stappen te nemen en tot het waarderen van al genomen stappen. Is de
student al ‘lekker op weg’? Dan gaat het om het behouden van dit gedrag, bijvoorbeeld door de student aan te moedigen om stappen te zetten die uitdagend zijn en
zichzelf te sturen.

Tien handelingsregels voor docenten
Een reflectief loopbaangesprek voeren is niet alleen complex vanwege de benodigde
vaardigheden, maar wellicht nog meer vanwege de noodzakelijke attitudeverandering. Voor de docent is het van belang om zich bewust te zijn van zijn eigen motieven. Hij moet zich ook gaandeweg bewust worden van de ontstaansgeschiedenis
van die motieven. Als hij zijn eigen professionele identiteit – dus het verhaal over
de zin en betekenis van zijn eigen docent-zijn – niet ter discussie durft te stellen,
zal hij zonder het te beseffen vaak blijven ‘vastzitten’ in zijn oude rol en in zijn oude
handelen. Het voeren van een loopbaangesprek blijft dan een techniek in plaats van
een wezenlijk onderdeel van het docent-zijn. Het ter discussie durven stellen van
de eigen identiteit is niet iedere docent gegeven. Maar veel onderzoek laat zien dat
de meerderheid dit gaandeweg wel aandurft, mits er een goede – dat wil zeggen
een veilige, stimulerende en helpende – leeromgeving wordt gecreëerd. Tijdens de
training staan de deelnemers dan ook al snel voor de uitdaging om aan de hand van
een gefilmd loopbaangesprek een expliciet onderscheid te maken tussen feiten,
interpretaties en eigen gevoelens. Al snel wordt dan duidelijk dat wat docenten
feiten noemen, vaak interpretaties zijn. Ook wordt duidelijk dat deze interpretaties
gebaseerd zijn op gevoelens die voortkomen uit eerdere ervaringen met studenten
of met collega’s. Deze hebben als vanzelfsprekend het beeld van hun eigen docentzijn beïnvloed.
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In tien regels samengevat moet de docent het volgende doen in een reflectief loopbaangesprek:
1 Spreek met en niet tegen een student.
2 Nodig de student uit tot het vertellen van een recente ervaring.
3	Let op emotiewoorden: die geven aan dat het gaat om een ervaring die er voor
de student toe doet.
4	Waardeer emoties en geef ze aandacht, maar ga er verder niet op in. Het gaat
om de ervaring en niet om de emoties.
5	Vraag wat er precies gebeurde (verdiepen): je moet duidelijk krijgen wat precies
de emotie triggerde. Wanneer je dat weet, heb je een klein verhaal.
6	Verbreed de kleine verhalen, zodat er via vergelijkend leren een groter verhaal kan
ontstaan waarin motieven zichtbaar worden.
7	Help de student het kernwoord van het grotere verhaal te benoemen en kijk naar
de toekomst via dit kernwoord.
8 Luister ‘leeg’ en vanuit een ‘niet weten’.
9	Stel geen ‘waarom’-vragen: een ‘waarom’-vraag veronderstelt – meestal ten
onrechte – dat de student al weet door welke motieven hij zich in zijn gedrag laat
leiden. Het gaat er juist om dat de student in staat wordt gesteld gaandeweg de
eigen motieven te ontdekken.
10 NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander, maar samen op zoek naar het ‘juiste woord’
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5
De training in vogelvlucht
De training valt uiteen in drie delen. Een basistraining in het voeren van goede
loopbaangesprekken. Een additionele training voor schoolcoaches. En een
training on-the-job uitgevoerd door de schoolcoach die daarbij wordt ondersteund door een landelijk trainer. In dit hoofdstuk gaan we – in vogelvlucht – in
op deze drie delen.

Eerste gedeelte: de basistraining
De basistraining bestaat uit drie dagen die zowel door schoolcoaches als door docenten wordt gevolgd. Schoolcoaches krijgen daarbij nog eens twee dagen training
in het aanleren van essentiële vaardigheden die nodig zijn om hun collega-docenten
te trainen en om te leren effectief te functioneren in het ‘beleidsspel’ dat binnen
school gespeeld moet worden om het voeren van goede loopbaangesprekken te
verankeren in het beleid van de school. De training wordt circa drie maanden na de
vijfde trainingsdag afgesloten met een terugkomdag die helemaal in het teken staat
van het uitwisselen en interpreteren van ervaringen die de schoolcoaches hebben
opgedaan in hun eigen scholen met het trainen van collega-docenten en met het
‘beleidsspel’.
De basistraining is opgebouwd langs twee lijnen die tezamen als het ware de ‘leerruimte’ definiëren: de structuur van het goede loopbaangesprek en de benodigde
perspectiefwisseling bij docenten die nodig is om een goed loopbaangesprek te
voeren.
Het goede loopbaangesprek kent vier onderdelen:
•	Terugkijken naar een ervaring die er blijkbaar toe doet, maar waarvan nog onduidelijk is waarom die er toe doet;
•	Reflecteren op de ervaring via het vertellen van kleine verhalen en het met elkaar
vergelijken van deze kleine verhalen om erachter te komen waarom deze ervaring
er toe doet;
• Vanuit dit zelfinzicht vooruitkijken naar de (beroeps)toekomst; en vervolgens
•	Het activeren van de student tot concrete handelingen om het eigen gedrag te
veranderen dan wel gestelde doelen een stap dichterbij te brengen.
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De benodigde perspectiefwisseling laat zich samenvatten in de laatste
handelingsregels:
• Luister ‘leeg’ en vanuit een ‘niet weten’;
•	Stel geen ‘waarom’-vragen: een ‘waarom’-vraag veronderstelt immers meestal –
ten onrechte – dat de student al weet door welke motieven hij zich in zijn gedrag
laat leiden. Het gaat er juist om dat de student in staat wordt gesteld gaandeweg
de eigen motieven te ontdekken;
•	Niet Invullen Voor Een Ander (NIVEA), maar samen op zoek naar het ‘juiste woord’
dat de kern weergeeft van de ervaring die er voor de student toe doet.

DAG 6

Terugkomdag (thema Verankering)

DAG 5

Vooruitkijken en activeren in de eigen school

DAG 4

De rol van schoolcoach, o.a. do’s and dont’s

DAG 3

Betekenisgericht leren, werken met filmmateriaal,
feedback en feedforward

DAG 2
DAG 1

Via kleine verhalen (terugkijken) naar groter verhaal:
verbreden en verdiepen (reflecteren)
Loopbaancompetenties

LOB
schoolcoach
dagen

Basis
training
LOB

Het ontwikkelen van een gevoel voor richting
en identiteit: een nieuwe benadering

Schematische weergave training schoolcoaches LOB
Iedere dag van de basistraining is een afwisseling van met elkaar spreken over
eigen ervaringen (zowel loopbaan- als docentervaringen) aan de hand van concrete
opdrachten en oefeningen en het aanbieden van concepten en inzichten (theorie)
waarmee deze eigen ervaringen kunnen worden begrepen als een onderdeel van
reproductief dan wel identiteitsleren. Alle oefeningen/opdrachten zijn uitgebreid
beschreven in de Toolkit voor schoolcoaches die is te vinden op www.lob4mbo.nl.
Het doel van iedere dag is docenten allereerst te laten ervaren dat het bijzonder
moeilijk is studenten te laten praten over een ervaring die er voor hen toe doet en
‘leeg’ te luisteren naar deze ervaring en niet in te vullen voor de student. Daarna
wordt aan de orde gesteld dat het voeren van een goed loopbaangesprek om vaar-
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digheden en een houding vraagt, die in de dagelijkse lescontext echt nieuw zijn. Dit
gebeurt op zowel een actieve als een passieve wijze: er wordt theorie aangeboden
(passief), die vervolgens door de deelnemers verder wordt besproken aan de hand
van vervolgopdrachten (actief). Essentieel is dat het inzicht ontstaat dat het nog
niet goed beheersen van de vereiste vaardigheden geen tekortkoming is, maar een
logisch gevolg van het feit dat reproductief leren in scholen domineert.

Tweede en derde gedeelte: de additionele training en de training on-the-job
De 2-dagen durende additionele training voor schoolcoaches is vooral gericht op
het oefenen van coachings- en beleidsvaardigheden. Verder worden de loopbaancompetenties geïntroduceerd. Tijdens de 4e dag (die helemaal is gericht op de coachingsvaardigheden), komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
• Hoe geef ik op een goede wijze feedback?
• Hoe geef ik feedforward?
• Wat is het verschil tussen feedback en feedforward?
• Hoe ga ik om met weerstand?
De 5e dag is helemaal gericht op het ontwikkelen van de beleidsvaardigheden. Het
gaat dan onder meer om vragen als:
•	Welke beleidsmatige basisattitude hebben CvB en directie enerzijds en
docententeams anderzijds?
• Hoe verhouden strategisch en tactisch beleid zich ten opzichte van elkaar?
• Is er in jouw school sprake van een strategisch beleid?
• Is er in jouw school sprake van tactisch beleid?
• Wat is het verschil tussen een visie(document) en beleid?
Training on-the-job
Tussen de 5e en 6e dag is het de bedoeling van de schoolcoaches in hun eigen
school een docententeam trainen en coachen in het voeren van goede loopbaangesprekken. Zij organiseren daartoe tenminste twee teambijeenkomsten waarin
in vele gevallen onder andere wordt gewerkt met het gezamenlijk analyseren van
opgenomen loopbaangesprekken. Daarnaast voeren zij met individuele docenten
coachingsgesprekken. Zij kunnen voor dit gedeelte van de training nog een beroep
voor ondersteuning doen op de landelijke trainers.

Duidelijk beleid en urgentiebesef
Uit de ervaringen die tijdens de training zijn opgedaan, blijkt dat de wijze waarop het
on-the-job gedeelte van de training wordt uitgevoerd en ook het succes ervan erg
bepaald wordt door de randvoorwaarden die binnen de school aanwezig zijn. Schoolcoaches die het moeten stellen zonder een duidelijk beleid ten aanzien van LOB en
die te maken hebben met een middenmanagement dat de noodzaak van een training
in het voeren van goede loopbaangesprekken niet inziet, zien zich geconfronteerd
met welhaast onneembare hindernissen. In een dergelijk geval moeten schoolcoaches eerst actief trachten beleidsvorming rond LOB op gang te brengen, voordat
ze met enig succes kunnen beginnen aan het trainen van docententeams. Meer
informatie over visie, beleid en implementatie staat op de website van het ‘Stimuleringsproject LOB in het mbo’: www.lob4mbo.nl.
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6
De training van dag tot dag
De training bestaat in totaal uit zes dagen. In dit hoofdstuk nemen we de
training van dag tot dag door. Wat is het doel? En welke vragen staan op de
bewuste dag centraal?

Dag 1. Het ontwikkelen van een gevoel voor richting en identiteit
Het doel van de eerste trainingsdag is de docenten te laten nadenken over
richting (‘Waar wil ik met mijn leven naar toe?’) en identiteit (‘Wie ben ik?’). De
vooronderstelling is dat je alleen op basis van een zich voortdurend ontwikkelend gevoel van richting en identiteit goede keuzes kunt maken. Deze dag is
in zekere zin de ‘theoretische onderlegger’ van de gehele training 2.0. Hier kan
gedurende de rest van de training steeds op teruggegrepen worden. Deze dag
is daarnaast een eerste verkenning van de ‘nieuwe handelingsroutine’ waaraan
de deelnemers gedurende de training werken.

Soort leerproces
Gedurende de eerste dag staat de vraag wat voor ‘soort’ leerproces loopbaanleren
nu eigenlijk is centraal. In de literatuur worden drie vormen van leren onderscheiden:
conditioneren, reproductief leren en betekenisgericht leren (ook wel identiteitsleren
genoemd). Conditioneren tracht gedragsveranderingen te realiseren vooral door het
belonen voor gewenst en het bestraffen van ongewenst gedrag. Reproductief leren
concentreert zich op het overdragen van theorie en het vervolgens nagaan of deze
theorie is opgeslagen in het lange-termijngeheugen van de lerende.
Conditioneren en reproductief leren domineren het schoolse leren in de 20ste eeuw.
Betekenisgericht leren wil gedragsverandering realiseren door de lerenden in staat
te stellen via reflectie op eerdere, betekenisvolle ervaringen gaandeweg de persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis van deze ervaringen te benoemen. In dit
leerproces wordt dus geen informatie (c.q. theorie) overgedragen, maar wordt de
lerende in staat gesteld informatie (i.c. concrete ervaringen) te transformeren tot zinen betekenisvolle kennis.
Hoe het proces van betekenisgericht leren er uitziet, wordt geconcretiseerd aan de
hand van het maken van keuzes. Het doel van loopbaanleren is immers studenten in
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staat te stellen stabiele keuzes te maken: keuzes die voor hen zinvol zijn en voor de
samenleving betekenis hebben. De meeste docenten stellen vanuit hun bestaande
handelingsroutine (die gericht is op reproductief leren) het maken van een goede
keuze automatisch gelijk aan het maken van een geïnformeerde keuze. Daarom
wordt eerst in een groep verkend wat in hun eigen ervaring een goede keuze is: is
het een zaak van hoofd (kennis), hand (vaardigheden) of hart (passie)?
Vrijwel iedereen heeft ‘aan den lijve’ ervaren dat een goede keuze maken vooral een
zaak is van het hart, en dat hoofd en hand pas aan bod komen nadat met het hart al
een keuze is gemaakt. In lijn hiermee wordt het keuzeproces verder verkend aan de
hand van het maken van een relatiekeuze. Kiezen voor een levenspartner is in hoge
mate vergelijkbaar met de beroepskeuze: bij beide keuzes draait het om kwaliteit,
om stabiliteit en om passie. Via gerichte opdrachten wordt duidelijk dat een goede
keuze draait om een dialoog over ervaringen die ertoe doen (wat meestal pijnlijke
ervaringen zijn), waarbij emoties een belangrijke rol spelen.
Nadat op deze manier de essentie van het keuzeproces is verduidelijkt, gaan de
deelnemers na op welke manier zij hun zoon of dochter zouden begeleiden in het
maken van een goede relatiekeuze. Op deze manier ervaren de deelnemers dat het
begeleiden van een goed keuzeproces niet afhangt van het geven van informatie,
maar van het inleven in (de ervaringen van) de ander. Het vraagt andere vaardigheden (en een andere attitude) dan de vaardigheden die in de dagelijkse communicatie
met studenten worden toegepast. Tegelijkertijd realiseren de deelnemers zich dat
ze deze vaardigheden wel in huis hebben. Vervolgens worden de tien handelingsregels voor een reflectief loopbaangesprek geïntroduceerd en gaan de deelnemers in
wisselende samenstelling deze regels oefenen in een loopbaangesprek dat ze met
elkaar voeren.

Dag 2. Via kleine verhalen naar een groter verhaal: verbreden
en verdiepen
Het doel van tweede dag is om vanuit kleine verhalen (terugkijken) die verbreed en
verdiept zijn (reflecteren en vergelijken) naar een groter verhaal te gaan. Deze dag wil
een brug slaan tussen de opbrengst van terugkijken en reflecteren naar vooruitkijken.
Hierbij worden ook de vijf loopbaancompetenties geïntroduceerd. Docenten ervaren
aan den lijve wat het betekent om via kleine verhalen te verbreden en te verdiepen.
De dag begint met een ‘switchmoment’ uit de loopbaan van de deelnemende docenten. In duo’s – waarbij een deelnemer het loopbaangesprek voert over het switchmoment van de andere deelnemer – start een zoektocht naar betekenisvolle elementen
van dit moment. Het doel: er een klein verhaal van maken. In deze opdracht draait
het om het inzicht dat meestal een ‘au-ervaring’ het begin is van een betekenisgericht leerproces, waarbij het gaat om de motieven (binnenkant). Een ‘wAUw-ervaring’
daarentegen verankert wat al geleerd is en zet aan tot verdere optimalisering van het
reeds geleerde, vooral door het vergroten van het zelfvertrouwen. Het gaat dan om
kwaliteiten (buitenkant).
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Ook in de tweede opdracht oefenen de deelnemers het maken van een klein
verhaal. Zij schrijven kort een ervaring of gebeurtenis in hun werk op, die hen de
afgelopen week heeft geraakt of maken hierover een tekening. Vervolgens vragen
de deelnemers elkaar in tweetallen uit over deze gebeurtenis/ervaring en bespreken
de achterliggende motieven. Na afloop van deze opdracht beschikt iedere deelnemer
over twee kleine verhalen. In een volgende opdracht worden deze verhalen met
elkaar vergeleken om er een groter verhaal van te maken, waaruit motieven zijn af te
leiden. Op basis van deze motieven kan een loopbaandoel benoemd worden.
Vervolgens worden de vijf loopbaancompetenties geïntroduceerd. De deelnemers
gaan aan de slag met het plannen van een volgende loopbaanstap op weg naar het
door henzelf geformuleerde loopbaandoel. De opdrachten tot nu toe hebben vooral
te maken met het ontdekken van je passie (motievenreflectie), maar bij de verschillende opdrachten (kleine verhalen) hebben de deelnemers ook al vaak ontdekt en benoemd waar ze (bijna altijd) goed in zijn (kwaliteitenreflectie) en waar hun werkplek
aan moet voldoen, zodat deze aansluit bij hun motieven en zodat ze optimaal hun
talenten kunnen ontwikkelen. Met deze loopbaancompetenties gaan de deelnemers
vervolgens in een aantal opdrachten aan de slag:
•	Zelf aan zet (loopbaansturing): het gaat om kansen creëren, om concrete acties:
wat ga jij doen, welke uitdaging ga je aan?
•	In gesprek met (netwerken): wie kan jou helpen/ondersteunen om je volgende
stap te realiseren?
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Hadewych Bakker, Vitalis College, ROC West-Brabant:

De grootsheid van het kleine verhaal

Welke ervaring tijdens de training heeft er voor jou werkelijk toe gedaan?
‘Wat mij bijblijft is de grootsheid van het kleine verhaal, het inzoomen, vergelijken
van ervaringen, verbreden, inzicht krijgen in eigen handelen en gevoel. Geweldig dat
de student daarmee de regie krijgt over zijn eigen leren. Wat me ook geraakt heeft,
was het moment dat we met een groep zaten na te denken over de vraag wat een
goede coach doet, hoe die je raakt. Ik vond het ook mooi om van anderen te horen
wat voor moment dat voor hen was geweest en samen te kijken naar wat dat nou
is, een goede coach. Maar er zijn zoveel momenten geweest die er voor mij echt
toe gedaan hebben. Het feit dat een grote groep mensen die vreemden voor elkaar
zijn, zich zo snel kwetsbaar durft op te stellen, de manier waarop we elkaar feedback
kunnen geven. Je groeit. Je begint voorzichtig, maar na verloop van tijd merk je dat
mensen meer kunnen hebben. Mooi, zo’n grote groep mensen en toch allemaal met
hetzelfde bezig. Er wordt zo vaak zo negatief gedaan over onderwijs, maar nu ben je
met zijn allen bezig met hetzelfde doel. Dat vind ik heel bijzonder.’

Welk onderdeel van de training vind je het moeilijkst om toe te passen?
‘Wat me vanaf het begin duidelijk werd, is dat ik op een hele andere manier een
gesprek aan moest gaan. Ik heb al heel veel gedaan met gesprekstechnieken en ik
vind dat ik goed gesprekken kan voeren met studenten. Tot mijn verbazing kwam
ik er achter dat die gesprekken altijd taakgericht zijn, ook al denk ik dat ik het heb
over kwaliteiten, motieven, waarden en normen. Ik merk dat ik nu anders naar mijn
gesprekken kijk, ook de gesprekken die ik heb opgenomen. Met de gesprekshandleiding en de uitgangspunten ernaast, zie ik direct waar ik een oplossing aandraag,
waar ik begin te interpreteren en waar ik een bepaalde kant op stuur. Allemaal uit
goede bedoelingen: ik wil graag helpen. Ik betrap me erop dat ik bijna niet het geduld
heb om de student zelf zijn weg te laten volgen. Dan zit er in mijn hoofd wat er allemaal nog moet, de zorg of die student wel de stappen zet die hij moet zetten om
zijn diploma te halen enzovoort.’
‘De gesprekken voeren vind ik moeilijk. Maar al doende leer ik de techniek natuurlijk
toe te passen. Het schoolcoach-gedeelte vind ik eigenlijk het moeilijkst, omdat het
ook binnen mijn eigen ROC niet omschreven is hoe dat vorm gaat krijgen. Dat is nog
onontgonnen gebied. Maar het lijkt me wel heel leuk en leerzaam om te gaan doen!’
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‘Wat ik ook erg belangrijk vind is het proces van implementeren. Het komt zo vaak
voor dat je een of andere training doet die dan vervolgens op de plank belandt: je
doet er niets mee. Bij dat proces van implementeren wil ik graag betrokken zijn. Het
moet heel erg gedragen worden door de docenten, door het team. Het speelt zich
niet alleen maar af in een kamertje, het moet meer zijn dan dat.’

Van welk onderdeel uit de training ben je echt blij geworden?
‘Het praktische. Het verhaal is natuurlijk heel krachtig, dat triggert. Ik vond het vooral
heel goed dat we er elke keer mee aan de slag gingen. En natuurlijk dat je een
alternatief krijgt aangereikt: “Zo kan het ook”. Op deze manier kun je inderdaad de
student centraal stellen en zijn eigen verantwoordelijkheid geven. Het sluit heel goed
aan bij waar wij nu, binnen mijn eigen team, mee bezig zijn en wat wij eigenlijk willen
met de studenten van onze opleiding.’

Welke mogelijkheden zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘Sowieso in de individuele gesprekken met de studenten. Zelfs nu met mijn SLBgroep heb ik het idee dat ik al iets anders in die gesprekken zit. Daar pas ik het al
in toe. Het is ook goed toe te passen in de ontwikkeling van onze BPV-begeleiding
zoals we daarmee bezig zijn. Loopbaanleren is nu een speerpunt binnen het ROC,
dus ik hoop dat we het binnen ons college kunnen gaan toepassen.’

Welke barrières zie je om het geleerde in je school toe te passen?
‘In de eerste plaats tijd. We hebben last van de hectiek van alledag. Ik zie het zo vaak
met vernieuwing. Dan hebben we mooie ideeën en we zijn het echt allemaal van
plan. Maar de kunst is natuurlijk om er echt tijd voor te maken, zodat het ook echt
wat wordt. Er hangt veel vanaf hoe serieus we het binnen het ROC gaan oppakken.
Niet alleen tijd, maar ook hoe we onszelf deskundig gaan maken, ontwikkelen. Hoe
het op de kaart wordt gezet, door het ROC, het college en ook door het team.’

Heb je verder nog iets toe te voegen?
‘Ik vind het heel prettig dat de training door vier mensen wordt verzorgd die er elke
keer zijn. Daardoor doe je van vier verschillende trainers kennis op. Het is goed te
ervaren dat zij ook eigen invalshoeken hebben en dat je dus ook je eigen weg kan
gaan. Ik vind het fijn dat er meer mensen van mijn eigen college zijn met wie ik een
en ander kan bespreken. Ik hoop dat we met elkaar blijven optrekken om te delen.
Wat we nu aangereikt hebben gekregen zou nog veel meer vorm moeten krijgen.
De basis is nu gelegd, maar ik voel me nu nog niet in staat om te zeggen: “Ik ben
schoolcoach”.’
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Dag 3. Werken met filmmateriaal, feedback en feedforward
Tijdens dag 3 ligt het accent op de wijze waarop de loopbaangerichte reflectiegesprekken in dialoog tussen docent en student worden uitgevoerd. Vanuit
door de deelnemers op video opgenomen gesprekken, worden de uitgangspunten voor een loopbaangesprek getoetst aan de uitvoering in de praktijk.
Schoolcoaches/docenten krijgen gericht feedback en leren van en met elkaar de
loopbaangesprekken te versterken.
Tijdens dag 1 en 2 is ingezoomd op terugkijken naar ervaringen die er voor studenten
toe doen en het belang van het stellen van vragen zodat een student rondom de
specifieke ervaring zicht krijgt op het (kleine) verhaal en de rode draad tussen de verschillende ervaringen (kleine verhalen) kan ontdekken. Gedurende deze dagen hebben de eigen ervaringen van de schoolcoaches/docenten centraal gestaan. Tijdens
dag 3 staat de praktijk centraal: slagen de deelnemers er in om in dialoog met hun
studenten de tien handelingsregels toe te passen en zo samen met hun studenten
kleine verhalen te construeren?
De eerste oefeningen van dag 3 zijn gericht op het leren herkennen van en reageren
op emotiewoorden. Zoals Annemie Winters en haar collega’s (2013) uitvoerig hebben laten zien, negeren de meeste docenten de emoties van hun studenten wanneer deze over hun ervaringen spreken. Emoties maken echter duidelijk dat het gaat
om ervaringen die voor de studenten belangrijk zijn. De opdrachten zijn erop gericht
docenten aan den lijve te laten ervaren hoe moeilijk het is om naar de ervaringen
van studenten te luisteren zonder meteen feedback te geven, maar in plaats daarvan
door te vragen naar wat er feitelijk gebeurd is (zodat een klein verhaal kan ontstaan).
Het tweede deel van de derde dag is gericht op het leren begeleiden van deelnemers aan de hand van opgenomen filmmateriaal. Voor deze dag moeten deelnemende schoolcoaches film/video-opnames meebrengen van begeleidingsgesprekken
die ze met enkele studenten hebben gevoerd. Vervolgens bespreekt een andere
schoolcoach deze opnames. Deze bespreking wordt ter plekke op film/video vastgelegd en in de groep nabesproken. De deelnemers leren zo niet alleen een gesprek te
voeren als studentbegeleider, maar ook als schoolcoach. In het ene gesprek begeleidt de deelnemer de student, en in het andere de docent. De deelnemers worden
getraind om hun begeleiding te baseren op een concrete, relevante ervaring tijdens
het gesprek dat is opgenomen. Daarnaast moet worden nagegaan wat iemand wil
leren/oefenen/laten zien. Bij de bespreking van de opnames worden de basisregels
van video-interactietraining gevolgd: ga uit van de leervraag van de docent/student,
benoem eerst en vooral voorbeelden van kracht en kwaliteit, bespreek/analyseer
concrete situaties vanuit het beeldmateriaal – dus niet interpreteren maar bij de
feiten blijven – en sluit af met het benoemen van een concrete vervolgstap in het
leerproces.
Betekenisgericht leren met betrekking tot de eigen motieven komt pas op gang wanneer docenten feedforward in plaats van feedback geven. De essentie van feedforward geven is werkelijk openstaan voor de ervaringen van de student, open vragen
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stellen naar wat er feitelijk is gebeurd en niets invullen voor de ander, maar samen
met deze andere (de student) op zoek gaan naar de betekenis van de ervaring. Het
geven van feedforward wordt op twee manieren geoefend: in gesprekken met
mede-deelnemers en in de bespreking van de opgenomen loopbaangesprekken met
de studenten. In eerste instantie worden zowel de live gevoerde gesprekken als de
gefilmde gesprekken als een geheel besproken. In vervolgopdrachten wordt ingezoomd op details (het ‘kleine kijken’) om de fijne kneepjes van het voeren van een
reflectief loopbaangesprek onder de knie te krijgen.

Dag 4. De rol van de schoolcoach
De eerste drie dagen van de training vormen de ‘basistraining’. Deze is bestemd
voor zowel schoolcoaches als docenten. Nadat in dag 1 t/m 3 het voeren van
een loopbaangesprek met een student uitvoerig aan de orde is geweest en
geoefend, inclusief het leren omgaan met videomateriaal, staat op de vierde
dag de rol van de schoolcoach centraal. Het doel is dat de schoolcoach de
vaardigheden die hij de eerste drie dagen heeft geoefend in het voeren van een
loopbaangesprek met de student, ook gaat toepassen op het begeleiden van de
collega-docenten.
De eerste opdrachten draaien om de vraag wat de essentie van goed coachingsgedrag is. Het beantwoorden van deze vraag gebeurt op basis van de eigen ervaringen
met momenten waarop de schoolcoaches zelf zijn gecoacht. De deelnemers gaan –
in eerste instantie individueel en later in kleine groepen – aan de slag met de vragen
‘Wat doet een goede coach?’ en ‘Wat maakt dat zo goed?’. Het doel van deze oefeningen is om duidelijk te krijgen over welke competenties een goede coach beschikt,
zodat de deelnemers vervolgens in staat zijn te benoemen welke van deze competenties ze al verworven hebben en welke ze nog willen verwerven. Vervolgens wordt
opnieuw ingegaan op het verschil tussen het geven van feedback en feedforward en
oefenen de deelnemers in drietallen het geven van feedforward.
In enkele opdrachten oefenen de deelnemers het omgaan met weerstand. Het is
immers te verwachten dat niet alle docenten, die door de schoolcoaches getraind
zullen worden, als vanzelfsprekend positief zullen staan ten opzichte van het voeren
van reflectieve loopbaangesprekken. Het is belangrijk dat weerstand wordt gezien
als een uitdrukking van verborgen zorgen en wellicht zelfs conflicterende waarden.
Deze verborgen zorgen of conflicterende waarden worden pas bespreekbaar, wanneer de schoolcoaches de emoties die ermee gepaard gaan de ruimte geven (dus
niet negeren) en twijfels of verwachte barrières actief exploreren. Het is zaak dat
degene die in de weerstand zit, zich serieus genomen voelt.
In een eerste opdracht krijgen de deelnemers de vraag voor zichzelf op te schrijven
wat het laatste moment was waarop ze zelf in de weerstand schoten. Ze moeten
expliciet antwoord geven op de volgende vragen: ‘Wat voelde je?’, ‘Uitte je dat?’,
‘Zo ja, hoe?’ en ‘Wat gebeurde daarmee?’. Nadat deze individuele opdracht is besproken, gaan de deelnemers in drietallen oefenen in het omgaan met weerstand.
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Twee deelnemers voeren een loopbaangesprek, waarbij een van hen expliciet in de
weerstand gaat. De derde deelnemer observeert hoe degene die het gesprek voert
omgaat met deze weerstand.
Hierna volgt een oefening waarin een gefilmd loopbaangesprek van een van de
deelnemers wordt geanalyseerd. Een andere deelnemer neemt de rol op zich van
schoolcoach en wordt daarmee verantwoordelijk voor het goede verloop van de
bespreking. Het is de bedoeling dat de leidinggevende schoolcoach en de deelnemende docenten zowel het geven van feedback en feedforward als het omgaan
met weerstanden in deze oefening uitgebreid aan bod laten komen. Deze opdracht
is complex, omdat er als het ware op twee niveaus moet worden gewerkt: niet alleen moet het opgenomen loopbaangesprek worden geanalyseerd aan de hand van
de tien handelingsregels die richtinggevend zijn voor een goed loopbaangesprek,
maar tegelijkertijd moeten ook de regels voor goede feedback en het omgaan met
weerstanden worden geoefend. Daarom vraagt deze opdracht om een uitgebreide
nabespreking. Het beste is om slechts twee filmpjes te analyseren, met telkens een
andere deelnemer in de rol van schoolcoach.

Dag 5. Vooruitkijken en activeren in de eigen school
Een goed loopbaangesprek bestaat uit vier onderdelen: terugkijken, reflecteren,
vooruitkijken en activeren. In deze training ligt de nadruk op terugkijken en reflecteren; aan vooruitkijken en activeren wordt gedurende de tweede trainingsdag aandacht geschonken. Maar ook gedurende de vijfde dag komen vooruitkijken en activeren uitgebreid aan bod vanuit de vraag ‘Hoe verspreid en veranker
ik als schoolcoach het voeren van reflectieve loopbaangesprekken binnen mijn
eigen school?’.
De achterliggende gedachte, die je ook terugvindt in de gehele opzet van het ‘Stimuleringsproject LOB in het mbo’, is dat verspreiding en verankering alleen mogelijk is
wanneer er beleid op wordt gevoerd. In het onderwijs van de 20ste eeuw hadden
scholen weinig eigen beleidsruimte; het beleid werd vooral gemaakt door het Ministerie van Onderwijs (het zogenoemde ‘circulairebeleid’). Het gevolg hiervan is dat er
in scholen aan het begin van de 21ste eeuw nog steeds weinig ervaring en deskundigheid is met wat je ‘het beleidsspel’ zou kunnen noemen.
Het loopbaangesprek vormt een verbinding tussen de ervaringen die de student
opdoet en de keuzes die hij moet maken in de eigen opleiding dan wel voor de tijd
daarna. Om deze verbinding te kunnen maken is een leeromgeving nodig die praktijkgericht en dialogisch is en die medezeggenschap biedt. Zo kan de student ervaren
en in het gesprek gaandeweg ontdekken waarom bepaalde ervaringen er voor hem
toe doen. Een dergelijke omgeving bestaat in het Nederlandse beroepsonderwijs
niet of nauwelijks. Dat betekent dat de schoolcoaches niet alleen getraind moeten
worden in het ontwikkelen van de juiste attitude en het verwerven van de juiste
vaardigheden, maar dat ze daarnaast ook aan de slag gaan met de vraag hoe zij het
schoolbeleid zodanig kunnen beïnvloeden, dat er een goede leeromgeving ontstaat.
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Ineke Baas, Friesland College:
‘Ik heb geen goed beeld wat er nu eigenlijk gebeurt binnen het Friesland
College. Wat gebeurt er binnen de diverse opleidingen aan LOB en wat
voor effect heeft dat op de ontwikkeling van de studenten? Er zijn al
wel trainingen geweest. Het Friesland College vindt ondernemendheid,
reflecteren, feedback geven en nemen erg belangrijk. Mijn beleving is dat
er op die manier wel met studenten gewerkt wordt maar hoe dat structureel is ingebed in het onderwijs is onduidelijk.’
Brenda Koerts, ID College:
‘Ik ben echt blij geworden van het feit dat je een gegeven moment gaat
inzien dat het om ervaringen gaat. Parallel daaraan loopt natuurlijk je
eigen loopbaan. Dus je ontdekt ook je eigen rode draad in je loopbaan.
Waar jij blij van wordt. Daar ben je je niet altijd van bewust. Het zet aan
tot er over praten.’
Henk Buikema, ROC Aventus:
‘Ik ervaar de training als één grote uitdaging. Voor mezelf, maar juist ook
voor studenten. Maar wat ik nog wel lastig vind, zijn collega's die het
nut van loopbaanbegeleiding niet zien zitten. De start van de training is
daarom zo essentieel, net als de voorlichting van tevoren. Ik merk dat het
organiseren daarvan soms ingewikkeld is. Veel docenten of teams hebben baat bij de training, doordat deze gestoeld is op zelf ervaren. Ze ervaren het als waardevol om over hun werk en wat hen beweegt te praten
op een manier die nog geen routine is. Het is voor een team hartstikke
waardevol en betekenisvol om elkaars drijfveren te weten!’
Hein Gerd Triemstra, Noorderpoort:
‘Noorderpoort heeft een goed strategisch plan (coachen, begeleiden, opvoeden, opleiden) voor Loopbaan en Burgerschap. Het pad is geplaveid.
De scholen zijn geïnteresseerd en de directeuren hebben activiteiten gepland. Wij staan als opgeleid schoolcoachteam klaar om met de scholen
aan het werk te gaan. In dit schoolcoachteam is er genoeg veiligheid om
samen te leren. We willen daarbij onszelf blijvend ontwikkelen naar een
hoger niveau.’
Jos Melgers, AOC Oost:
‘De indruk bestaat bij sommige studenten en docenten, maar ook bij
ouders en bedrijfsleven dat op een goede manier leren kiezen in je
loopbaan softe materie is. Wat mij betreft is het alles behalve soft. Het is
eerder een kunst om deze attitude uit te dragen.’
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Prominent op de agenda staat natuurlijk het werken met levensechte opdrachten
(voor een uitgewerkte handleiding voor het ontwikkelen van dergelijke opdrachten
zie www.lob4mbo.nl).
Maar het realiseren van een goede leeromgeving vraagt meer dan het werken met
levensechte opdrachten. De leeromgeving wordt bepaald door veel verschillende
factoren, zowel materiële als immateriële. Zaken als beschikbaarheid van middelen
en tijd spelen een rol, maar ook de schoolcultuur. Veel van deze factoren zijn niet
snel te beïnvloeden, maar vragen om een langdurige inspanning van alle betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om in de eigen school medestanders op te zoeken,
bondgenootschappen te sluiten en gewenste veranderingen in termen van het
bestaande schoolbeleid te formuleren. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn weer
dezelfde als die in de begeleiding van studenten: het is belangrijk de eigen actie af te
stemmen op de gesprekspartner.
Deze trainingsdag start met een inventarisatie van wat er in de eigen school precies
aan LOB-activiteiten plaatsvinden en wat de aard van die activiteiten is. Gaat het om
informatie verstrekken, om concrete ervaringen opdoen of om gespreksmomenten?
Vervolgens brengen de deelnemers in kaart of er op dit moment wordt samengewerkt tussen het management en docententeams wat betreft het ontwikkelen van
nieuwe vormen van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De meeste deelnemers
zullen deze vraag positief beantwoorden. Echter: bij nader inzien is er veelal geen
sprake van samenwerking, maar van communicatie. In de meeste scholen krijgt een
projectgroep van het College van Bestuur of van een directie opdracht om een visie
te ontwerpen met betrekking tot LOB. Nadat een visiedocument is geschreven,
wordt het vastgesteld door het CvB dan wel de directie en vervolgens krijgen teams
de opdracht conform de vastgestelde visie te gaan werken.
Een dergelijke procedure werkt echter zelden. Meestal herkennen teams zich niet in
het visiedocument. Zij gaan het herschrijven voor hun eigen team, waarbij veel water
bij de innovatieve wijn wordt gedaan. Daarbij komt dat middenmanagers zich onder
druk gezet voelen wanneer ze opdracht krijgen te innoveren, terwijl ze tegelijkertijd
‘afgerekend worden’ op harde resultaten. Teams en middenmanagers hebben er
dus allebei belang bij om het implementeren van het visiedocument te vertragen en
eindeloos te becommentariëren. Een analyse van de eindverslagen van 18 HPBOprojecten op het gebied van LOB laat zien dat deze vertragingstactieken eindeloos
kunnen doorgaan (Kuijpers & Meijers, 2014). Vrijwel alle deelnemers herkennen deze
realiteit in hun eigen school.
Uit de bestaande literatuur blijkt dat innovaties pas goed op gang komen wanneer er
in een school een helder onderscheid wordt gemaakt tussen strategisch en tactisch
beleid. Het formuleren en implementeren van strategisch beleid is de verantwoordelijkheid van het CvB en/of de directie (en alleen van hen). Het formuleren en implementeren van tactisch beleid is de verantwoordelijkheid van docententeams; het
CvB /de directie moet zich niet bemoeien met tactisch beleid.
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Strategisch beleid geeft een helder en eenduidig antwoord op de vraag wat precies
het probleem met betrekking tot LOB is, waarom het een niet te negeren probleem
vormt en in welke richting de oplossing voor het probleem wordt gezocht. De meeste visiedocumenten missen een heldere probleembeschrijving, maar gaan vrijwel
meteen over tot het beschrijven van de oplossing. De door het CvB dan wel de directie geformuleerde probleembeschrijving en de daarin voorgestelde oplossingsrichting
moet worden onderbouwd met een meerjarig investeringsplan. Daarin staat duidelijk
hoeveel middelen hoe lang beschikbaar zijn om de oplossing voor het probleem te
vinden en te implementeren. Strategisch beleid geeft op deze manier docenten en
teammanagers ruimte (tijd en geld) om binnen de kaders van het strategische beleid
operationele plannen (tactisch beleid) te ontwikkelen.
Tactisch beleid moet eveneens aan enkele eisen voldoen. De plannen van de docententeams en hun managers moeten SMART geformuleerd zijn. Er moet sprake zijn
van een goede en regelmatige evaluatie om de voortgang van de plannen te meten.
En – last but not least – er moet sprake zijn van een regelmatige communicatie tussen CvB en docententeams op basis van de resultaten van de evaluaties.
Aan de hand van enkele concrete opdrachten gaan de deelnemers allereerst na of er
op hun school sprake is van strategisch en tactisch beleid. Vervolgens wordt aan de
hand van good practices (door de deelnemers zelf ingebracht) nagegaan op welke
wijze beide vormen van beleid kan worden bevorderd. Daarbij krijgen de deelnemers
expliciet de vraag aan te geven wat op hun school de mogelijkheden en grenzen zijn
van de bestaande samenwerking tussen management en docententeams.
De vijfde trainingsdag wordt afgesloten met een opdracht waarin de deelnemers
werken aan het vaststellen van prioriteiten voor het lopende schooljaar en het uitstippelen van een concreet actieplan om deze prioriteiten te realiseren. Meer informatie
over visie, beleid en implementatie is te vinden op de website van het ‘Stimuleringsproject LOB in het mbo’: www.lob4mbo.nl.

Dag 6. Terugkomdag
De training wordt afgesloten met een terugkomdag die plaatsvindt nadat het
‘on-the-job’ deel van de training heeft plaatsgevonden. Het on-the-job deel
bestaat uit tenminste twee bijeenkomsten. Hierin begeleidt een schoolcoach
zijn eigen team aan de hand van loopbaanreflectiegesprekken die de docenten
hebben gefilmd. Daarnaast voeren de schoolcoaches ook twee individuele coachingsgesprekken met iedere docent afzonderlijk.
De terugkomdag is vraaggestuurd: tevoren kunnen de schoolcoaches aangeven
waarover zij met elkaar en met de landelijke trainers van gedachten willen wisselen.
En ook tijdens de dag zijn de ervaringen en vragen van de schoolcoaches richtinggevend.
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Het team
Het team dat de training 2.0 heeft ontwikkeld en verzorgd bestaat uit de volgende
personen:
Peter den Boer, lector bij ROC West Brabant en zelfstandig adviseur en
onderzoeker (email: peterdenboer@onderzoekend-leren.nl).
Nard Kronenberg, zelfstandig loopbaanadviseur en trainer
(email: info@nardkronenberg.nl).
Frans Meijers, tot eind 2015 lector aan de Haagse Hogeschool en zelfstandig
adviseur en onderzoeker (email: frans@fransmeijers.nl).
Marionette Vogels, adviseur/trainer bij KPC Groep
(email m.vogels@kpcgroep.nl).
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Bijlage: vijf trainingsdagen in vijf diareeksen

Bij trainingsdag 1 tot met 5 krijgen de deelnemers telkens een reeks illustratieve
powerpointdia’s te zien. Deze ‘slides’ kunt u terugvinden op www.lob4mbo.nl.
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