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Vooraf
Studieloopbaanbegeleiding is ‘hot’ in het hoger beroepsonderwijs. De Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen ziet studieloopbaanbegeleiding als het belangrijkste instrument om studenten tot grotere 
zelfsturing te brengen (Project HAN Onderwijs Flexibilisering, 2003). En Hogeschool Zuyd spreekt zelfs 
van studieloopbaanbegeleiding als ‘het kloppend hart van het curriculum’ (Twardy-Duisters et al., 
2008).  De afgelopen jaren zijn daarom in vrijwel alle hogescholen flinke investeringen in 
studieloopbaanbegeleiding gedaan. Maar deze investeringen lijken tot op dit moment nauwelijks te 
renderen. Studenten zijn niet positief over de geboden studieloopbaanbegeleiding, zo laat onder meer 
het StudentenTevredenheidsonderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zien (HAN, 2008). Uit 
kwalitatief onderzoek blijkt dat studenten nauwelijks weten wat reflecteren precies is; zij leggen geen 
verbinding tussen de leerstof en zichzelf. Daarnaast blijkt reflectie te worden ervaren als een verplicht 
nummer (Zijlstra & Meijers, 2006). Studieloopbaanbegeleiding lijkt te ontaarden in ‘reflectiedwang’ 
zolang hogescholen geen communicatie tussen docenten en studenten op gang brengen die werkelijk 
ontwikkelingsgericht is (Zijlstra & Meijers, 2008; Van Ginkel-Boon et al., 2008).

Alle reden dus om na te gaan hoe studieloopbaanbegeleiding in het hbo op dit moment functioneert, 
wat de resultaten ervan zijn in termen van loopbaancompetenties en welke leeromgevingen gunstig zijn 
voor loopbaanleren. Het lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming van De Haagse Hogeschool 
heeft in 2007 dan ook het initiatief genomen een dergelijk onderzoek te starten. 

Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Platform Bèta Techniek en door de Nederlandse 
Stichting voor Psychotechniek. Wij danken mw. Beatrice Boots (Platform Bèta Techniek) en mw. Sonia 
Sjollema (NSvP) niet alleen voor hun geldelijke ondersteuning maar ook voor het kritisch meedenken 
wat betreft de onderzoeksopzet.

Het veldwerk is voor het allergrootste deel verricht door mw. Annika Kuijpers. Haar organisatie- en 
improvisatievermogen bleken essentieel om in de ‘jungle’ van het hogere beroepsonderwijs de 
benodigde data te kunnen verzamelen. Wij danken haar voor haar niet-aflatende inzet voor en 
betrokkenheid bij dit onderzoek.

Tenslotte danken we Chad Gundy die ons in diverse stadia van dit onderzoek heeft voorzien van 
uitermate deskundige methodologische en statistische adviezen. 

’s-Gravenhage, november 2008

dr. Marinka Kuijpers
dr. Frans Meijers





Inleiding 7

1 Theoretisch kader en vraagstelling 9

2 Het onderzoeksmodel, de vragenlijsten en de onderzoeksgroep 13

3 De loopbaanleeromgeving van studenten 21

4  De leeromgeving volgens de studieloopbaanbegeleiders 31

5  De werkomgeving van studieloopbaanbegeleiders in relatie tot hun begeleiding 37

6  De loopbaanontwikkeling van studenten in de leeromgeving 41

7  Samenvatting en conclusies 49

Literatuur 53

Bijlagen 57

Inhoudsopgave



6



7

Inleiding
Voor u ligt het verslag van een onderzoek naar loopbaanleren onder 4820 studenten  
en 371 studieloopbaanbegeleiders, afkomstig uit diverse studierichtingen van  
11 hogescholen. Onder loopbaanleren verstaan wij het leerproces waarin studenten 
gaandeweg zelfsturend worden wat betreft hun (studie)loopbaan. Waarom een  
onderzoek naar loopbaanleren? Daarvoor zijn een aantal redenen.

Allereerst het in 2000 genomen besluit van de Europese regeringsleiders in Lissabon dat 
Europa in 2010 de meest concurrerende economie van de wereld moet zijn. Om dat te 
bereiken moet Europa een kenniseconomie worden. En om een kenniseconomie te 
realiseren, moeten meer mensen een hogere opleiding voltooien én hun leven lang 
blijven leren. Het beroepsonderwijs slaagt er anno 2000 echter onvoldoende in om  
de benodigde talenten te ontwikkelen. Te veel leerlingen vallen uit (in het hbo  
ca. 35% ongediplomeerde uitval) of kiezen niet voor een vervolgopleiding of baan  
die in het verlengde ligt van hun studie.  

Naast deze ‘kwalificatiewinst’ via een verbetering van de doorstroom door de 
beroepskolom worden de laatste jaren twee extra redenen genoemd om de loopbaan van 
de student meer centraal te stellen: de flexibilisering van de arbeidsverhoudingen en de 
individualisering van de samenleving. Flexibilisering is het gevolg van de opkomst van 
een diensten- en kenniseconomie waardoor aan steeds minder werknemers een garantie 
op een vaste baan voor het leven geboden worden (Drucker, 1993). Voor steeds meer 
werknemers is sprake van een ‘grenzenloze loopbaan’, d.i. een loopbaan waarin zij 
gedurende hun werkzame leven enkele malen van bedrijf, branche en mogelijk zelfs 
beroep zullen wisselen (Arthur, 1994). Bovendien is het waarschijnlijk dat binnen een 
functie in de loop der tijd werkzaamheden veranderen. Individualisering betekent dat 
‘zin- en richtinggevende’ kaders steeds meer ter discussie komen te staan zodat 
individuen zich gedwongen zien tot zelfsturing (Giddens,1991). 

Hoewel jongeren regelmatig loopbaankeuzes (moeten) maken, is er echter nog weinig 
sprake van zelfsturing, in de zin van weloverwogen acties om loopbaanwensen of  
-ambities te realiseren. Uit onderzoek onder leerlingen en studenten van het vmbo en het 
mbo blijkt dat leerlingen hun keuzes vaker intuïtief maken dan ze te baseren op kennis 
van eigen wensen en mogelijkheden in relatie tot de beroepspraktijk (Den Boer, 
Mittendorff & Sjenitzer, 2004;  Meijers, Kuijpers en Bakker, 2006; Mittendorff, Jochems, 
Meijers & Den Brok, 2008). Uit kwantitatief onderzoek onder de eerstejaarsstudenten in 
het hoger beroepsonderwijs blijkt dat er in de vooropleidingen veelal geringe aandacht  
is voor de vaardigheid ‘reflecteren’ en dat de studenten de eisen die in het hbo aan  
hen worden gesteld met betrekking tot  reflecteren vaak als te hoog ervaren  
(Warps, 2003, p.49 en p.52; Warps 2004, p.59 en p.62; Warps 2005, p.47 en p.51). Uit 
kwalitatief onderzoek blijkt dat studenten nauwelijks weten wat reflecteren precies is:  
zij leggen geen verbinding tussen de leerstof en zichzelf. Daarnaast blijkt reflectie te 
worden ervaren als een verplicht nummer; er lijkt sprake van ‘reflectiedwang’  
(Zijlstra & Meijers, 2006). 
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1  Theoretisch kader en vraagstelling
De onvoorspelbaarheid van zowel de levens- als de arbeidsloopbaan vraagt om het inrichten van leeromgevingen die 

jongeren in staat stellen hun mogelijkheden, kansen en wensen te herkennen en te benutten. Het herkennen en 

benutten van mogelijkheden, kansen en wensen vereist niet alleen kennis over het eigen ‘levensthema’ (Van 

Maanen, 1977) en de (ontwikkelingen op de) arbeidsmarkt  (Taborsky 1992; Sultana, 2004), maar ook het vermogen 

en de bereidheid tot reflectie (Savickas, 2000a en b, 2001; Blustein, 1992) en het vermogen en de bereidheid tot het 

exploreren van loopbaanmogelijkheden (Wijers & Meijers, 1996; Dawis, 1996). Leerlingen moeten, kortom, 

loopbaancompetenties ontwikkelen (Kuijpers, Meijers & Bakker, 2006).

Kuijpers (2003; zie ook Kuijpers & Scheerens, 2006; Kuijpers, Scheerens & Schijndel, 2006) onderscheidt, op basis van 

onderzoeken onder werkenden, vijf loopbaancompetenties: capaciteitenreflectie (de beschouwing van capaciteiten 

die van belang zijn voor de loopbaan), motievenreflectie (de beschouwing van de wensen en waarden die van belang 

zijn voor de eigen loopbaan), werkexploratie (het onderzoeken van werkmogelijkheden), loopbaansturing (het maken 

van weloverwogen keuzes en het ondernemen van acties om werk en leren aan te laten sluiten bij eigen kwaliteiten, 

motieven en uitdagingen in werk), en tenslotte netwerken (het opbouwen en onderhouden van contacten gericht op 

loopbaanontwikkeling). De ontwikkeling van deze competenties vereist een leeromgeving die het transfer en het 

motivatieprobleem oplost en waarin ‘betekenisgericht’ (Vermunt, 1992) of ‘transformatief’ leren (Illeris, 2002) 

mogelijk is.  

Het transferprobleem – d.i. een geringe toepassing van het geleerde in het feitelijke handelen (Caravaglia, 1993) – 

kan het beste opgelost worden door de leeromgeving waarin de theorie wordt aangeboden, in zoveel mogelijk 

opzichten te doen lijken op de omgeving, waarin de theorie moet worden toegepast (Lodewijks, 1995). Een 

praktijkgerichte organisatie van het curriculum, waarin het leren voor een belangrijk deel gestuurd wordt door 

realistische praktijkproblemen, lost het transferprobleem voor een groot deel op (Bailey, Hughes & Moore, 2004; 

Collins, Brown & Newman, 1989). Mott, Callaway, Zettlemouers, Lee & Lester (1999) en Cohen-Scali (2003) laten 

zien dat het kunnen opdoen van werkervaringen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een 

beroepsbeeld en de concrete loopbaanplanning.

Jongeren blijken nauwelijks gemotiveerd voor reflectieve activiteiten in het curriculum (Law, Meijers & Wijers, 2002; 

Zijlstra & Meijers, 2006). De motivatiepsychologie laat zien dat de twee belangrijkste factoren voor het verhogen van 

de motivatie actieve participatie en (mede)zeggenschap zijn (Ajzen & Fishbein, 1980). Wanneer een leerling een 

actieve rol mag spelen in en enige mate van controle krijgt over zijn eigen leerprocessen, neemt de motivatie voor 

deze leerprocessen toe (Boekaerts & Simons, 1993; Duffy & Cunningham, 1996; Simons, Van der Linden & Duffy, 

2000; De Bruijn, 2006). Weick & Berlinger (1989), Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) en Voncken & Breemer (2008) 

laten zien dat een leeromgeving, waarin leerlingen zelf keuzes mogen en kunnen maken, een positieve invloed heeft 

op het zelf sturen van de (leer)loopbaan.

Het verwerven en toepassen van loopbaancompetenties is een in hoge mate reflectief leerproces waarin de 

persoonlijke zin en de maatschappelijke betekenis wordt verduidelijkt van de ervaringen die met werk en werken 

worden opgedaan. De basis voor dergelijke reflectieve leerprocessen is een dialoog (Wijers & Meijers, 1996; Savickas, 

2001; Meijers & Wardekker, 2002; Illeris, 2002; Poortman, 2007). In deze dialoog moeten de gedachten en de 

gevoelens van de leerlingen naar aanleiding van hun ervaringen met werk en werken centraal staan (Philip, 2005; 

Bardick, Bernes, Magnusson & Witko, 2006). De dialoog kan geen eenmalig gesprek zijn, maar moet een continue 

ondersteuning zijn van het proces van loopbaanontwikkeling (Riverin-Simard, 2000; Harrinton & Harrigan, 2006). 
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Beschikbaar onderzoek laat zien dat dusver loopbaanbegeleiding plaatsvindt in een monoloog; denk aan 

loopbaanadvies, mededelen van uitkomsten van beroepskeuzetests en feedback op functioneren (Meijers & 

Wardekker, 2002; Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006; Kuijpers, Meijers & Bakker, 2006; Zijlstra & Meijers, 2008). In de 

loopbaandialoog echter is de student een gesprekspartner en leert hij eigen ontwikkelingsmogelijkheden en -wensen 

verbinden met werk.

Een loopbaangerichte leeromgeving (d.i. een leeromgeving die stimulerend is voor het ontwikkelen en toepassen van 

loopbaancompetenties) is daarmee een omgeving waarin de student in staat wordt gesteld levensechte 

praktijkervaringen op te doen, invloed uit te oefenen op zijn eigen leerproces (er is een zekere mate van 

vraaggerichtheid), en – tenslotte – een loopbaangerichte dialoog aan te gaan over zijn leerervaringen. Een dergelijke 

leeromgeving is gevisualiseerd in figuur 1.

Figuur 1  Loopbaangerichte leeromgeving

In deze figuur wordt op de horizontale as de variatie weergegeven op het niveau van de programmaorganisatie: van 

opleidingsgericht (waarin het onderwijs binnenschools plaatsvindt op basis van een vaststaand, standaard aanbod 

van leerinhoud) tot loopbaangericht (waarin het onderwijs praktijk- en vraaggericht is). Op de verticale as wordt de 

begeleiding afgebeeld, variërend van een monologische (advies en feedback van begeleider naar leerling ) en 

incidentele begeleiding naar een continue, dialogische (interactief waarin zowel leerling als begeleiding een 

gelijkwaardige inbreng hebben) en geïntegreerde (verbonden met eerdere binnen en buitenschoolse ervaringen, en 

toekomstige ambities) begeleiding.

In het onderzoek, waarover wij hier rapporteren, gaan wij er vanuit dat loopbaanontwikkeling een leerproces is, 

waarin studenten loopbaancompetenties ontwikkelen. Dit leerproces komt – zo veronderstellen we – goed op gang 

in een ‘loopbaangerichte leeromgeving’. Een dergelijke omgeving ontstaat wanneer de opleiding loopbaanleren 

nastreeft met behulp van een reflectieve, op de loopbaan gerichte dialoog over concrete ervaringen die bij voorkeur 

in een vraaggestuurde (d.i. een door leervragen van de student) en praktijkgerichte context zijn opgedaan. Gelet op 

deze overwegingen luiden de onderzoeksvragen :

1. In welke mate is de leeromgeving in het hoger beroepsonderwijs praktijk- en vraaggericht?

2.  Wat is de inhoud en vorm van de begeleidingsgesprekken die in het hoger beroepsonderwijs plaatsvinden tussen 

student en docent? 

Loopbaangerichte begeleiding

Opleidingsgerichte begeleiding

Loopbaangerichte 
programmaorganisatie

Opleidingsgerichte 
programmaorganisatie

Loopbaangerichte 
leeromgeving
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3.  Hoe ervaren de studieloopbaanbegeleiders in het hoger beroepsonderwijs hun eigen loopbaanontwikkeling en 

mogelijkheden om begeleidingsgesprekken te voeren, en hoe verhoudt dit zich tot de invulling van de 

begeleidingsgesprekken? 

4.  Hoe wordt de samenwerking tussen docent en praktijk in het hoger beroepsonderwijs ervaren, en hoe verhoudt dit 

zich tot de invulling van de begeleidingsgesprekken?

5.  In welke mate beschikken studenten in het hoger beroepsonderwijs over loopbaancompetenties, en wat is de rol 

van de loopbaanleeromgeving hierin?

6.  Wat is de relatie tussen loopbaancompetenties van hbo-studenten enerzijds en hun leermotivatie, arbeidsidentiteit, 

keuzezekerheid en uitvaldreiging anderzijds
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2    Het onderzoeksmodel, de vragenlijsten 
en de onderzoeksgroep
Het onderzoeksmodel
De hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre een loopbaangerichte leeromgeving bijdraagt aan de ontwikkeling 

van loopbaancompetenties bij studenten. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om te controleren 

voor andere determinanten van loopbaancompetenties. De mate waarin studenten hun loopbaan ontwikkelen hangt 

in de eerste plaats af van de sexe-verhouding in een bepaalde studierichting (Ji, Lapan, & Tate, 2004). Uit onderzoek 

van Patton, Bartrum en Creed (2004) komt naar voren dat meisjes hoger scoren op de competentie om 

loopbaankeuzes te maken dan jongens. Mannelijke studenten blijken weer meer zeker te zijn van hun beroepswens. 

De auteurs geven aan dat onderzoeken naar sekseverschillen elkaar vaak tegenspreken, maar dat er genoeg 

literatuur is die aangeeft dat er wel degelijk sekseverschillen zijn in loopbaanontwikkeling. Vandaar dat geslacht als 

controlevariabele in de analyses wordt opgenomen. Ook leeftijd en studieprestaties blijken gerelateerd te zijn aan de 

vaardigheid tot het maken van loopbaankeuzen. Hoe ouder de studenten zijn en hoe beter hun studieprestaties, des 

te zekerder zij zijn over hun loopbaan (Rowland, 2004). 

Patton, Bartrum & Creed (2004) laten zien dat  een interne locus of control bijdraagt aan loopbaanplanning, 

zelfkennis, kennis over de werkattitude en betere loopbaankeuzes. Rotter (1966) en Lefcourt (1976) gebruiken de 

term ‘locus of control’ om de verwachting uit te drukken over de mate van samenhang tussen het eigen handelen en 

de uitkomsten daarvan. Als een persoon de oorzaak van succes of falen toeschrijft aan persoonlijke inspanningen 

spreekt met van interne locus of control. Mensink (1994) geeft aan dat mensen met een interne locus of control zich 

verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag en dat zij verwachten dat zij door handelen hun loopbaan in de 

gewenste richting kunnen beïnvloeden. 

In dit onderzoek veronderstellen we dat het gesprek tussen studieloopbaanbegeleiders en studenten essentieel is 

voor het ontwikkelen van loopbaancompetenties. De vorm en inhoud van de loopbaandialoog worden waarschijnlijk 

niet alleen door de studieloopbaanbegeleider, maar ook door contextfactoren bepaald. In de eerste plaats door 

factoren die aan de persoon van de studieloopbaanbegeleider gebonden zijn, en dan vooral de ervaren eigen 

capaciteiten om een loopbaandialoog aan te gaan (de ‘draagkracht’) en het persoonlijke loopbaansucces. Daarnaast 

spelen, zo vermoeden wij, ook situatiegebonden factoren een rol, en dan vooral – naast de kenmerken van de eigen 

werkplek – de ervaren ondersteuning vanuit de eigen organisatie (‘draagvlak’) en de wijze waarop de samenwerking 

met de praktijk is vormgegeven. 

Samenvattend verwachten we dat naarmate het onderwijsprogramma meer praktijkgericht is (o.a. door het bieden 

van stagemogelijkheden) en meer vraaggericht is en naarmate er meer sprake is van een loopbaandialoog, de 

studenten meer loopbaancompetenties zullen ontwikkelen. We verwachten verder dat naarmate de studenten meer 

loopbaancompetenties zullen ontwikkelen hun leermotivatie, hun keuzezekerheid, hun beroepsidee en hun 

arbeidsidentiteit zullen toenemen en de uitvaldreiging zal afnemen. Tenslotte verwachten we dat zowel de wijze 

waarop het onderwijsprogramma is georganiseerd als persoons- en situatiegebonden factoren bij de studie-

loopbaanbegeleiders en studenten van invloed zullen zijn op zowel de vorm als de inhoud van de loopbaandialoog. 

Dit alles resulteert in het onderzoeksmodel, zoals weergegeven in figuur 2.
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Figuur 2 Het onderzoeksmodel

De studentenvragenlijst
De vragenlijst die onder de studenten is afgenomen – en die als bijlage achter in dit rapport is opgenomen – is 

gebaseerd op de vragenlijst die is gebruikt in het onderzoek naar loopbaanleren in het vmbo en het mbo (zie voor een 

gedetailleerde beschrijving Kuijpers & Meijers, 2006). In de hier gebruikte vragenlijst zijn extra items opgenomen met 

betrekking tot de leeromgeving en de loopbaandialoog op basis van literatuur over loopbaangesprekken (Kuijpers, 

2008). De centrale variabele ‘loopbaancompetenties’ blijkt uit vier afzonderlijke competenties te bestaan, te weten 

‘loopbaanreflectie’, ‘werkexploratie’, ‘loopbaansturing’ en ‘netwerken’. Interne locus of control, arbeidsidentiteit, 

uitvaldreiging, praktijkgerichtheid en vraaggerichtheid zijn gebaseerd op operationalisaties die gebruikt zijn in eerder 

onderzoek (Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006;  Kuijpers, Meijers & Winters, 2008). Leermotivatie is gemeten met een 

schaal, ontwikkeld door De Bruijn et al. (2005) en uitgebreid met enkele items. Keuzezekerheid is gemeten middels een 

meetinstrument ontwikkeld door Germeijs & Verschuuren (2006). Deze variabele is opgenomen om de variabele 

arbeidsidentiteit te valideren. We verwachten een relatie tussen arbeidsidentiteit en keuzezekerheid; tevens verwachten 

we dat  deze relatie niet hoog zal zijn omdat er wel twee verschillende zaken worden gemeten. De inhoud en de vorm 

van het gesprek tussen student en studieloopbaanbegeleider is gemeten met schalen, die zijn ontwikkeld en gebruikt 

in het HPBO-project ‘Loopbaancompetenties’ (Meijers, Kuijpers & Winters, 2008; Winters, Kuijpers & Meijers, 2008). De 

interne consistentie van de schalen (betrouwbaarheid uitgedrukt in Cronbach’s alfa) is weergegeven in tabel 1.

Studentenvragenlijst

Vragenlijst studieloopbaanbegeleiders

Persoonsgebonden factoren
- Geslacht
- Leeftijd
- Etniciteit
- Vooropleiding
- Leerprestaties
- Studieduur
- Locus of control
- Werkervaring

Persoonsgebonden factoren
- Geslacht
- Vooropleiding
- Leeftijd
- Rol
- Ervaren capaciteiten
- Persoonlijk loopbaansucces

Situatiegebonden factoren
- School
- Studierichting

Programma-organisatie
- Praktijkgericht
- Stage-ervaring
- Vraaggericht

Loopbaandialoog
- Vorm
- Inhoud

Leermotivatie

Keuzezekerheid

Arbeidsidentiteit

Uitvaldreiging

Beroepsidee

Situatiegebonden factoren
- Werkplek
-  Ondersteuning in de begeleiding
- Samenwerking met praktijk

Loopbaancompetenties
- Loopbaanreflectie
- Werkexploratie
- Loopbaansturing
- Netwerken



15

Tabel 1 Betrouwbaarheid van de gebruikte schalen uit de studentenvragenlijst
Schaal Aantal items Itemnummer in vragenlijst (bijlage) α 

Loopbaanreflectie 11 v32, v36, v50, v54, v56, v33, v37, v44, v51, v52, v55 .84

Werkexploratie 7 v41, v42, v43, v45, v46, v53, v59 .79

Loopbaansturing 7 v34, v38, v39, v47, v48, v57, v58 .74

Netwerken 6 v35, v40, v49, v60, v61, v62 .83 

Interne locus of control 6 v5, v9, v16, v17, v22, v29 .70

Leermotivatie 10 v1, v7, v8, v13, v14, v19, v20, v27, v28, v31 .81

Arbeidsidentiteit 10 v2, v3, v4, v10, v11, v12, v18, v23, v24, v30 .81

Keuzezekerheid 5 v63, v64, v65, v66, v69 .81

Uitvaldreiging 4 v15, v21, v25, v26 .77 

Praktijkgerichtheid 8 v74o, v75o, v76o, v77o, v78o, v79o, v80o, v81o .74 

Vraaggerichtheid 7 v82o, v83o, v84o, v85o, v86o, v87o, v71, v72, v73 .68

Inhoud gesprek tussen student en docent 

           -studievoortgang 5 v107a, v107b, v107f, v107k, v107l .70

           -zelf- en toekomstbeeld 6 v107c, v107d, v107e, v107j, v107q, v107r .81

           -werk en loopbaanactie 6 v107g,  v107h, v107i, v107m, v107n, v107o .85

Vorm gesprek tussen student en docent  

          -helpend  8 v90, v95, v99, v102, v91, v92, v100, v103 .88

          -onderzoekend en actiefmakend 6 v94, v98, v105, v106, v93, v96 .82

De vragenlijst die onder de studieloopbaanbegeleiders is afgenomen en die eveneens als bijlage achter in dit rapport 

is opgenomen, is wat betreft de programma-organisatie (praktijk- en vraaggerichtheid) en de inhoud en de vorm van 

het gesprek tussen student en studieloopbaanbegeleider vrijwel identitiek aan de studentenvragenlijst. 

‘Loopbaansucces’ is gemeten als in Kuijpers (2003). De variabelen ‘draagvlak’, ‘draagkracht’ en ‘samenwerking met 

de praktijk’ zijn gemeten met behulp van zelf-ontwikkelde schalen. De interne consistentie van de schalen 

(betrouwbaarheid uitgedrukt in Cronbach’s alfa) is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Betrouwbaarheid van de gebruikte schalen uit de vragenlijst van studieloopbaan- begeleiders
Schaal Aantal items Itemnummer in vragenlijst (bijlage)    α

Loopbaansucces 5 d91, d92, d93, d94, d95 .72

Praktijkgerichtheid 9 d1, d2, d3, d4, d5, d7, d8, d9 .69 

Vraaggerichtheid 7 d10, d11, d12, d13, d14, d15, d19, d20, d21 .70

Inhoud gesprek tussen student en begeleider

          -studievoortgang 3 d46, d51, d57 .66 

          -zelf- en toekomstbeeld 5 d48, d49, d50, d56, d64 .71

          -werk en loopbaanactie 6 d52, d53, d54, d59, d60, d61 .74

Vorm gesprek tussen student en docent  

              -helpend  8 d30, d35, d39, d42, d31, d32, d40, d43 .65

              -onderzoekend en actiefmakend 6 d34, d38, d44, d45, d33, d36 .71

Draagvlak 5 d80,  d81, d82, d83, d84 .74

Draagkracht 5 d85,  d86, d87, d89, d90 .83

Samenwerking 13 d65, d66, d67, d68, d69, d70, d71, d72, d73, d74,  d77, d78, d79 .84

De onderzoeksgroep
De samenstelling van de onderzoeksgroep is op een getrapte manier tot stand gekomen. Instellingen voor hoger 

beroepsonderwijs zijn op dit moment qua cultuur nog steeds te karakteriseren als een tamelijk losse verzameling van 
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opleidingen, die nog niet zo lang geleden geheel zelfstandig waren. Concreet betekent dit dat de beslissing om al dan 

niet te participeren in onderzoek, niet genomen wordt op centraal niveau (het College van Bestuur) of het niveau 

daaronder (de studierichting of faculteit), maar op het niveau van concrete opleidingen binnen studierichtingen en 

zelfs vaak nog een niveau daaronder (de vakgroep). Daar komt bij dat studieloopbaanbegeleiding weliswaar hoog op 

de agenda staat in alle hogescholen, maar blijkbaar weer niet zo hoog dat het CvB bereid is om de faculteiten 

dwingend voor te schrijven om mee te werken aan het onderhavige onderzoek. Daarom leidt het tot weinig resultaat 

(zoals we gemerkt hebben) om het CvB of de directie van een faculteit om medewerking te verzoeken. Zelfs als deze 

positief beslissen (zoals meestal het geval was), nemen vervolgens de opleidingen dan wel de vakgroepen geheel 

zelfstandig het definitieve besluit. Omdat het logistiek ondoenlijk bleek om alle vakgroepen binnen alle hogescholen 

om medewerking te vragen (alleen al de verzameling van de juiste adresgegevens bleek in vele gevallen niet mogelijk 

omdat hogescholen weigerden deze gegevens beschikbaar te stellen), hebben we voor een andere aanpak gekozen. 

Studieloopbaanbegeleiding is een ‘hot issue’ binnen het LOPA, het Landelijk Overleg Personeel & Arbeid,  een 

overlegplatform waaraan vertegenwoordigers van de opleidingen Personeel en Arbeid van alle hogescholen 

deelnemen. Tijdens een bijeenkomst van het LOPA is een presentatie gegeven van het reeds verrichte onderzoek naar 

loopbaanleren en is vervolgens om medewerking verzocht voor het onderhavige onderzoek. Aan alle deelnemers van 

het LOPA is vervolgens het onderzoeksplan gestuurd, met het verzoek dit plan voor te leggen aan het management 

van hun eigen P&A opleiding, maar ook aan het management van zoveel mogelijk andere opleidingen en faculteiten, 

en aan de hogeschoolbrede werkgroep die zich met studieloopbaanbegeleiding bezighoudt. Tegelijkertijd is door de 

onderzoekers een brief gestuurd aan de CvB’s van alle hogescholen waarin om medewerking aan het onderzoek 

werd gevraagd. Op deze manier is in een aantal hogescholen een – vanuit het perspectief van de onderzoekers – 

geheel willekeurig proces op gang gekomen dat resulteerde in de deelname van een aantal opleidingen van 11 

hogescholen. Een lid van het onderzoeksteam heeft vervolgens concrete afspraken gemaakt met het management 

(en vaak zelfs met concrete docenten) over de afname van de vragenlijst. Tijdens drukbezochte colleges en 

werkgroepen heeft een lid van het onderzoeksteam vervolgens aan de aanwezige studenten het onderzoek 

toegelicht en hen verzocht om hun medewerking. De contactpersoon van de opleidingen, die zich aanmeldden voor 

dit onderzoek, is gevraagd om alle studieloopbaanbegeleiders binnen de opleiding de vragenlijst te geven met het 

verzoek deze in te vullen. Ruim de helft (53%) van hen heeft dit ook inderdaad gedaan.

 



17

Tabel 3 Deelnemende studenten onderscheiden naar hogeschool en sector, in absolute aantallen en 

percentages
 Absolute aantallen Percentage deelnemers

 De Haagse Hogeschool (Zorg & Welzijn)  249 5,2

 De Haagse Hogeschool (Techniek) 427 8,9

 De Haagse Hogeschool (Economie) 370 7,7

 De Haagse Hogeschool (Onderwijs) 402 8,4

 Saxion Hogeschool Enschede (Zorg & Welzijn) 340 7,1

 Saxion Hogeschool Deventer (vooral Economie en een kleine groep Techniek) 160 3,3

 Hogeschool Rotterdam (Techniek) 306 6,4

 Hogeschool Rotterdam (Economie) 280 5,8

 Hogeschool INHolland (Economie) 86 1,8

 Hogeschool van Amsterdam (vooral Economie  een kleine groep Zorg & Welzijn, 
Techniek en Onderwijs)

223 4,6

 Hogeschool Leiden (Techniek) 207 4,3

 Hanze Hogeschool Groningen (Economie) 313 6,5

 Hogeschool Windesheim (Zorg & Welzijn) 414 8,6

 Hogeschool Windesheim (vooral Techniek en een kleine groep Economie) 197 4,1

 Hogeschool Windesheim (Onderwijs) 387 8,1

 Agrarische Hogeschool Dronten (Agrarisch) 255 5,3

 Stoas Hogeschool (Agrarisch) 150 3,1

 Christelijke Hogeschool Ede (Economie) 34 ,7

 Total 4800 100,0

Missing 99,00 20  

Totaal 4820

 

De respondentengroep is verdeeld in 18 groepen op basis van school en sector. Voor de samenstelling van de 

groepen is uitgegaan van de grootte van een groep (deze moet voldoende groot zijn en te vergelijken met andere 

groepen) en het aantal groepen (dat voor verslaglegging betekenisvol is). In tabel 3 zijn het aantal en percentage 

deelnemers per groep vermeld. 

Missing betekent dat de vragenlijst wel is ingevuld, maar niet bekend is tot welke school of sector deze studenten 

behoren.

De onderzoeksgroep bestaat uit 4820 studenten en 371 studieloopbaanbegeleiders, afkomstig uit diverse 

opleidingen van 11 instellingen voor hoger beroepsonderwijs, waaronder in de periode januari-juni 2008 een 

vragenlijst is afgenomen. Tabel 3 laat zien dat 1448 studenten afkomstig zijn van De Haagse Hogeschool, 500 van de 

Saxion Hogeschool (locatie Enschede en Deventer), 586 van de Hogeschool Rotterdam, 86 van de Hogeschool In 

Holland, 223 van de Hogeschool van Amsterdam, 207 van de Hogeschool Leiden, 313 van de Hanze Hogeschool 

Groningen, 998 van de Hogeschool Windesheim, 255 van de Agrarische Hogeschool Dronten, 150 van de Stoas 

Hogeschool, en 34 van de Christelijke Hogeschool Ede.

Kijken we naar de verdeling per sector, dan zijn 1050 studenten afkomstig uit Zorg & Welzijn, 1180 uit Techniek/ICT, 

1409 uit Economie, 789 uit Onderwijs en 405 volgen een agrarische opleiding. De studenten zijn vooral afkomstig uit 

het tweede (N=1968) en derde (N=1058) studiejaar; 578 respondenten zijn eerste- en 682 vierdejaars. In totaal 

534 respondenten studeren al langer dan 4 jaar. De respondenten zijn gemiddeld bijna 21 jaar oud; de jongste 

respondenten zijn 17, de oudste 50 jaar oud.
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De onderzoeksgroep telt 2474 vrouwen en 2202 mannen. In de sector Economie is sprake van een gelijke 

verhouding tussen mannen en vrouwen. In de sectoren Zorg & Welzijn en Onderwijs zijn de vrouwelijke respondenten 

significant oververtegenwoordigd, terwijl in de sectoren Techniek en Agrarisch mannen significant in de meerderheid 

zijn. Een ruime meerderheid van de studenten (81%) is – naar eigen zeggen – van autochtone herkomst; 19% is 

afkomstig uit minderheidsgroepen. Iets meer dan de helft (56%) heeft als vooropleiding het havo, 29% is afkomstig 

uit het mbo en 13% uit het vwo.

Tabel 4 laat de ‘herkomst’ zien van de 371 studieloopbaanbegeleiders: 95 zijn verbonden aan De Haagse 

Hogeschool, 42 aan de Saxion Hogeschool, 53 aan de Hogeschool Rotterdam, 10 aan Hogeschool INHolland, 

9 aan de Hogeschool van Amsterdam, 19 aan de Hogeschool Leiden, 17 aan de Hanze Hogeschool Groningen, 

45 aan Hogeschool Windesheim, 16 aan de Agrarische Hogeschool Dronten, 14 aan de Stoas Hogeschool, 7 aan 

de Christelijke Hogeschool Ede en van 44 studieloopbaanbegeleiders is onbekend aan welke hogeschool zij werken. 

Kijken we aan welke sector zij verbonden zijn, dan zien we dat 84 van hen werken in de sector Zorg & Welzijn, 

92 in de sector Techniek, 98 in de sector Economie, 23 in de sector Onderwijs en 30 in een agrarische opleiding. 

Van 37 studieloopbaanbegeleiders is niet exact vast te stellen aan welke sector zij verbonden zijn.

Van de totale groep studieloopbaanbegeleiders is 48% vrouw en 52% man. Ook hier zien we – net als bij de 

studenten – dat mannelijke studieloopbaanbegeleiders oververtegenwoordigd zijn in de sector Techniek en de 

agrarische opleidingen, terwijl vrouwen oververtegenwoordigd zijn in de sector Zorg & Welzijn. Qua leeftijd is 13% 

tussen 20-30 jaar oud, 22% tussen 31-40 jaar, 30% tussen 41-50 jaar en 35% is ouder dan 50. Blijkbaar zijn er 

weinig jongere studieloopbaanbegeleiders. 

Tabel 4 Deelnemende studieloopbaanbegeleiders onderscheiden naar hogeschool en sector, in absolute 

aantallen en percentages
 Absolute aantallen Percentage deelnemers

Valid De Haagse Hogeschool (Zorg & Welzijn) 33 8,9

 De Haagse Hogeschool (Techniek) 23 6,2

 De Haagse Hogeschool (Economie) 16 4,3

 De Haagse Hogeschool (Onderwijs) 23 6,2

 Saxion Hogeschool Enschede (Zorg & Welzijn) 26 7,0

 Saxion Hogeschool Deventer (vooral Economie en  een kleine groep Techniek) 16 4,3

 Hogeschool Rotterdam (Techniek) 30 8,1

 Hogeschool Rotterdam (Economie) 23 6,2

 Hogeschool INHolland (Economie) 10 2,7

 Hogeschool van Amsterdam (vooral Economie  een kleine groep Zorg & Welzijn, 
Techniek en Onderwijs)

9 2,4

 Hogeschool Leiden (Techniek) 19 5,1

 Hanze Hogeschool Groningen (Economie) 17 4,6

 Hogeschool Windesheim (Zorg & Welzijn) 25 6,7

 Hogeschool Windesheim (vooral Techniek en een kleine groep Economie) 20 5,4

 Agrarische Hogeschool Dronten (Agrarisch) 16 4,3

 Stoas Hogeschool (Agrarisch) 14 3,8

 Christelijke Hogeschool Ede (Economie) 7 1,9

 Overig 44 11,9

 Totaal 371 100,0

Exact de helft van de studieloopbaanbegeleiders heeft een hbo-opleiding; de andere helft heeft met succes een 

universitaire studie afgesloten. De groep die als hoogste opleiding hbo heeft, bestaat voor 80% uit mannen. De 
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studieloopbaanbegeleiders is gevraagd welke rol zij als hun primaire rol zien. Een ruime meerderheid (81%) ziet 

zichzelf primair als studieloopbaanbegeleider; 10% ziet zichzelf primair als docent en 9% als mentor. Opvallend is dat 

bij de sector Economie van de Hogeschool van Amsterdam 75% van de ondervraagden zich primair als docent ziet.
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3 De loopbaanleeromgeving van studenten
In deze paragraaf staan twee onderzoeksvragen centraal:

1. In welke mate is de leeromgeving in het hoger beroepsonderwijs praktijk- en vraaggericht?

2.  Wat is de inhoud en vorm van de begeleidingsgesprekken die in het hoger beroepsonderwijs plaatsvinden tussen 

student en docent? 

Praktijkgerichtheid van het onderwijsprogramma
De studenten is allereerst gevraagd hoeveel maanden stage zij op het moment van afname van de vragenlijst hadden 

gelopen. Tabel 5 laat zien dat de hele onderzoeksgroep gemiddeld 4,78 maanden stage heeft gelopen. Studenten uit 

de sectoren Techniek en Economie hebben significant minder stage gelopen dan studenten uit de sectoren Zorg & 

Welzijn, Onderwijs en Agrarisch anderzijds (p<.001; F: 53,217). Dit verschil is te zien in de verschillende studiejaren 

van de student. Wel is het zo dat hoe verder een student in zijn of haar studie is, hoe meer stage hij/zij gelopen heeft 

(p<.001; F: 57,64).  

Tabel 5 Aantal maanden stage dat is gelopen, naar sector 
 N Gemiddelde Standaard Deviatie

Zorg & Welzijn   969 6,43 7,67

Techniek 1060 3,03 4,77

Economie 1218 3,57 6,74

Onderwijs   752 6,27 8,79

Agrarische opleidingen   349 6,54 7,21

Totaal 4348 4,78 7,16

Vervolgens zijn een aantal vragen gesteld over de mate waarin de student in zijn of haar studie te maken krijgt met 

de praktijk van het beroep waarvoor zij/hij studeert (bijv. of men te maken heeft met levensechte problemen, of er 

aandacht wordt besteed aan de beroepswerkelijkheid en of de school stimuleert dat men ervaringen opdoet buiten 

school). Uit tabel 6 blijkt dat er – opnieuw – significante verschillen bestaan tussen Techniek en Economie enerzijds 

en de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs en de agrarische opleidingen anderzijds. Studenten in de Techniek en 

Economie scoren op de praktijkgerichtheid van hun sector significant lager dan de studenten uit andere sectoren 

(p<.001; F: 65,961). Op een schaal van 1-4 scoort Techniek onder het schaalgemiddelde, wat wil zeggen dat deze 

sector – volgens de studenten – niet praktijkgericht is. Economie scoort net boven het schaalgemiddelde, terwijl de 

agrarische sectoren en Onderwijs ruim boven het schaalgemiddelde scoren. Het hoger beroepsonderwijs als geheel is 

– aldus de studenten –  weinig praktijkgericht (een score van 2,6). 

 Tabel 6 Praktijkgerichtheid van het onderwijs, naar sector
 N Gemiddelde Standaard deviatie

Zorg & Welzijn 1028 2,63 ,54

Techniek 1145 2,48 ,56

Economie 1382 2,53 ,56

Onderwijs 786 2,85 ,52

Agrarische opleidingen 376 2,74 ,57

Totaal 4717 2,61 ,57

Op de vraag of ervaringen buiten de school meetellen voor de studie antwoordt 75% van alle respondenten dat dit 

niet of nauwelijks het geval is. Op de vraag of de school hen stimuleert om buiten de school ervaringen op te doen, 

antwoordt 58% dat dit niet of nauwelijks het geval is. De studenten zijn positiever wat betreft de mate waarin zij in 
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de praktijk zien hoe een vakman/-vrouw zaken aanpakt: 62% is van mening dat dit het geval is. Tabel 7 laat de 

antwoorden zien van de respondenten op de vraag wat zij in hun praktijkstage gaan doen. Duidelijk wordt dat de 

meeste studenten hierin een weinig actieve opstelling (kunnen) hebben: 42% (studenten uit Zorg & Welzijn zijn 

oververtegenwoordigd) stelt dat het afhangt van de praktijkplaats die men krijgt toegewezen en 23% (studenten van 

Stoas Hogeschool zijn oververtegenwoordigd) meent dat het afhangt van de leeropdrachten die men op school krijgt. 

Slechts 12% (vooral studenten van de Christelijke Hogeschool Ede) stelt zich actief op en maakt wat zij in hun 

praktijkstage gaan doen, afhankelijk van wat er in de studieloopbaangesprekken aan de orde komt. Het aantal jaren 

dat men studeert, is niet van invloed op het oordeel over de praktijktijgerichtheid van de opleiding.

Tabel 7  Wat ik ga doen in de praktijkstage hang af van:
N Percentage

Geen antwoord     191       4,0

De praktijkplaats die ik krijg toegewezen.  2009     41,7

De leeropdrachten die ik op school krijg.  1086     22,5

Wat ik bespreek in mijn (studie)loopbaangesprekken.    586     12,2

Niet van toepassing, ik heb nog geen praktijkervaring.    948     19,7

Totaal  4820   100,0

Vraaggerichtheid van het onderwijsprogramma
Onder vraaggerichtheid verstaan we de mogelijkheid dat studenten invloed uitoefenen op de inhoud van hun 

studieloopbaan, dus over hoe en wat ze leren (bijvoorbeeld omdat er keuzemogelijkheden zijn). De gegevens in tabel 

8 laten zien dat de studenten de vraaggerichtheid van hun opleiding nog lager inschatten dan de praktijkgerichtheid 

ervan: de gemiddelde score bedraagt 2,38, dus ruim onder het schaalgemiddelde. Alleen de studenten van agrarische 

opleidingen en van de sector Zorg & Welzijn geven aan dat er in hun opleiding enigszins sprake is van 

vraaggerichtheid. En opnieuw scoren de sectoren Techniek en Economie significant lager (p<.001; F: 58,957).

 

Tabel 8 De vraaggerichtheid van het onderwiis, naar sector
 N Gemiddelde score Standaard  deviatie

Zorg & Welzijn 1049 2,52 ,51

Techniek 1175 2,31 ,51

Economie 1406 2,27 ,46

Onderwijs 787 2,45 ,48

Agrarisch 377 2,55 ,53

Totaal 4794 2,39 ,50

Tabel 9 laat zien dat 1e en 4e jaars studenten de vraaggerichtheid van hun opleiding significant hoger inschatten 

dan de 2e en 3e jaars (p<.001; F: 6,94), waarbij de studenten die uit het mbo komen significant positiever zijn dan 

de andere studenten (p<.001; t: 6,27). Maar in alle studiejaren is – aldus de studenten – geen sprake van 

vraaggerichtheid (alle scores liggen onder het schaalgemiddelde 2,5).
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Tabel 9 De vraaggerichtheid van het onderwiis, naar studiejaar
 Studiejaar N Gemiddelde score Standaard deviatie

1 577 2,45 ,48

2 1963 2,35 ,49

3 1056 2,39 ,52

4 681 2,43 ,52

Meer dan 4 531 2,39 ,52

Totaal 4808 2,38 ,50

 

Op de vraag of zij in het leerprogramma de keuze hebben wat ze willen leren, antwoordt 64% ontkennend; slechts 

8% van de respondenten meent dat zij (enige) keuze hebben. Op de stelling ‘Er is in deze opleiding een vast 

programma dat voor iedereen hetzelfde is’ antwoordt opnieuw 64% bevestigend. Op de vraag of zij op school uit 

verschillende opdrachten kunnen kiezen, antwoordt 49% ontkennend, terwijl 30% stelt dat zij wel kunnen kiezen 

maar dat het helemaal aan henzelf wordt overgelaten. Slechts 11% van de studenten geeft aan dat zij op school 

geholpen worden om de opdrachten te kiezen die het beste bij hen passen. Wel verschillen – aldus een meerderheid 

(71%) van de studenten – hun leerdoelen van die van andere studenten. Tabel 10 laat het antwoord van de 

respondenten zien op de vraag of hun opleiding een beroep doet op hun eigen verantwoordelijkheid om te leren. 

Een kleine minderheid (6%) is van mening dat hun opleiding geen beroep doet op hun eigen verantwoordelijkheid 

voor het leerproces. Ruim een-derde (37%) weet zich door de opleiding (mede)verantwoordelijk gemaakt voor het 

eigen leren, maar voelt zich hierbij wel alleen gelaten. Bijna een kwart (23%) geeft aan dat zij kunnen meepraten 

over hoe ze stap voor stap zelf verantwoordelijk kunnen worden voor hun eigen leerproces.

  

Tabel 10 Eigen verantwoordelijkheid voor leerproces
    N Percentage Geldig percentage

Valid Nee 303 6,3 6,4

 Ja, maar ik voel me daarin alleen gelaten. 1749 36,3 36,8

 Ja, docenten zeggen me hoe ik dat kan doen. 1594 33,1 33,6

 Ja, ik kan meepraten over hoe ik dit stap voor 
stap kan leren

1103 22,9 23,2

 Totaal 4749 98,5 100,0

Missing 71 1,5  

Totaal 4820 100,0 

De loopbaandialoog
De studenten is allereerst gevraagd met wie zij hoe vaak spreken over hun (studie)loopbaan. Zij konden dat 

aangeven voor een decaan, een studieloopbaanbegeleider, een mentor vanuit de opleiding, een begeleider in de 

stage, een vakdocent en medestudenten. Tabel 11 laat zien dat studenten veel vaker met medestudenten over hun 

loopbaan spreken dan met de ‘officiële’ studieloopbaanbegeleiders (decanen, slb-ers en mentoren). Deze laatsten 

zien de meesten 1 tot 4 keer per jaar wanneer ze een (waarschijnlijk verplicht) gesprek hebben. Met stagebegeleiders 

en vakdocenten wordt iets meer over de studieloopbaan gesproken dan met de studieloopbaanbegeleider zelf. Uit 

verdere analyses blijkt dat 3e en 4e jaar significant minder spreken met hun studieloopbaanbegeleider dan 1e en 2e 

jaars (p<.001; F: 73,89). 
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Tabel 11  Loopbaangesprekken: gesprekspartners en frequentie, in %
 Decaan Slb-er Mentor Stage-

begeleider
Vakdocent Mede-

studenten

Valid Nooit 83 8 54 44 40 10

 1-4 keer per jaar 15 65 31 26 31 20

 (Bijna) elke maand 1 17 9 16 14 29

 (Bijna) elke week 1 10 6 14 15 42

Vervolgens is de studenten gevraagd wie de inhoud van het gesprek met hun studieloopbaanbegeleider bepaalt: hun 

begeleider of zijzelf. Ruim eenvijfde (24%) geeft aan ‘meestal mijn begeleider’, 25% zegt ‘iets vaker mijn begeleider’, 

26% zegt ‘mijn begeleider en ik in gelijke mate’, terwijl 26% zegt dat zij iets vaker dan hun begeleider of zelfs 

meestal de inhoud van het gesprek bepalen. Studenten uit de sectoren Economie en Onderwijs ervaren minder 

inbreng in het gesprek met hun studieloopbaanbegeleider; studenten uit de agrarische opleidingen en uit de sector 

Zorg & Welzijn ervaren juist wat meer inbreng. Ouderejaars ervaren significant meer eigen inbreng in de (studie)

loopbaangesprekken dan jongerejaars (p<.001; F: 17,34).

Via een aantal vragen is nagegaan in hoeverre de studenten de gesprekken met hun studieloopbaanbegeleider 

ervaren als helpend (voelt men zich begrepen, ervaart men vertrouwen, geeft de slb-er relevante informatie over 

werk en opleiding, krijgt men advies bij keuzes) en als gericht op reflectie in combinatie met concrete actie (wordt 

men uitgedaagd tot nadenken, onderzoeken en presteren). Wat betreft het helpende karakter scoort het gemiddelde 

gesprek met de studieloopbaanbegeleider 2,58 (dus net boven het schaalgemiddelde); de score wat betreft het 

reflectief/actief-makende karakter bedraagt 2,47 (dus net onder het schaalgemiddelde). Concreet betekent dit dat 

het gesprek met de studieloopbaanbegeleider door de totale groep studenten weinig als helpend en (bijna)niet als 

reflectief en actief-makend wordt ervaren. Liefst 38% zegt dat er niet of nauwelijks sprake is van ‘helpende’ 

gesprekken met de studieloopbaanbegeleider en 44% zegt hetzelfde wat betreft reflectief/actief-makende 

gesprekken. 

Tabel 12  Mate waarin het gesprek met de studieloopbaanbegeleider als helpend wordt ervaren, naar sector
 N Gemiddelde score Standaard deviatie

Zorg & Welzijn 1046 2,67 ,63

Techniek 1155 2,48 ,61

Economie 1374 2,50 ,68

Onderwijs 783 2,75 ,57

Agrarische opleidingen 375 2,59 ,61

Totaal 4733 2,58 ,64

 

In tabel 12 is het vóórkomen van helpende gesprekken uitgesplitst naar sector. Duidelijk wordt dat de studenten van 

de sectoren Zorg & Welzijn en Onderwijs de gesprekken met hun studieloopbaanbegeleider significant meer als 

helpend ervaren dan de studenten van de andere studierichtingen (p<.001; F: 32,49). Overigens blijken jongerejaars 

studenten significant vaker dan ouderejaars van mening dat het gesprek, dat zij met hun studieloopbaanbegeleider 

voeren, helpend is (p<.005;F:4,00). De lage scores betekenen echter niet dat men de studieloopbaanbegeleider niet 

vertrouwd: 79% geeft aan zijn studieloopbaanbegeleider volkomen te vertrouwen. De lage scores worden vooral 

veroorzaakt door het feit dat in de ogen van de meeste studenten de studieloopbaanbegeleider nauwelijks relevante 

informatie geeft over (vervolg)opleidingen (68%) en ook nauwelijks verschillende mogelijkheden aangeeft bij de 

keuzes die studenten moeten maken (55%). Studenten uit de sectoren Techniek en Economie zijn het minst positief 

over het helpende karakter van de studieloopbaangesprekken.
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Tabel 13 laat zien dat ook wat betreft het aspect ‘reflectief/actief-makend’ studenten uit de sectoren Zorg & Welzijn 

en Onderwijs de gesprekken met de studieloopbaanbegeleider significant hoger inschatten dan de studenten uit de 

sectoren Economie en Techniek (p< .001; F: 44,30). Eerstejaars studenten zijn significant méér dan ouderejaars 

studenten van mening dat de gesprekken die zij met hun studieloopbaanbegeleider voeren, reflectief en actief-

makend zijn (p<.005; F: 4,40).

Tabel 13  Mate waarin het gesprek met de studieloopbaanbegeleider als reflectief en actief-makend wordt 

ervaren, naar sector 
 N Gemiddelde score Standaard deviatie

Zorg & Welzijn 1045 2,62 ,62

Techniek 1154 2,35 ,58

Economie 1373 2,39 ,67

Onderwijs 785 2,62 ,57

Agrarische opleidingen 375 2,50 ,61

Totaal 4732 2,48 ,63

Wat betreft de actiefmakende gespreksvorm wordt de stelling ‘Mijn begeleider moedigt me aan om dingen te doen 

die ik eigenlijk niet durf’ door 63% van de respondenten niet onderschreven. Studenten uit de sectoren Techniek en 

Economie onderschrijven de stelling het minst. Wel is een meerderheid der studenten (19% helemaal en 48% bijna 

helemaal) van mening dat hun begeleider hen aanzet om zelf dingen uit te zoeken. Het minst zijn studenten uit de 

sectoren Techniek en Economie deze mening toegedaan.

In de vragenlijst zijn een aantal vragen gesteld over de inhoud van de gesprekken met de studieloopbaanbegeleider. 

Er wordt onderscheid gemaakt in hoeverre de gesprekken gaan over de studievoortgang, over zelf- en 

toekomstbeelden en over concrete acties gericht op werk en loopbaan. Het dominante gesprekthema – zo blijkt uit 

tabel 14 – is de studievoortgang (gemiddelde score van 2,77); niet of nauwelijks wordt gesproken over zelf- en 

toekomstbeelden (score 2,24) en concrete acties gericht op werk en loopbaan (score 2,21). 

 

Tabel 14 Inhoud van de studieloopbaangesprekken, onderscheiden naar sector 
 Studievoortgang Zelf- en toekomstbeelden Werk- en loopbaanactie

Zorg & Welzijn 2,87 2,40 2,33

Techniek 2,67 2,08 2,12

Economie 2,70 2,14 2,12

Onderwijs 2,94 2,42 2,32

Agrarische opleidingen 2,75 2,35 2,36

Totaal 2,77 2,24 2,22

N 4591 4554 4548

Uit verdere analyses blijkt dat in de sectoren Zorg & Welzijn en Onderwijs volgens de studenten significant meer 

wordt gesproken over studievoortgang dan in de andere sectoren (p<.001; F: 37,00).  In de sectoren Techniek en 

Economie wordt significant minder gesproken over zelf- en toekomstbeelden (p<.001; F: 62,16) en werk- en 

loopbaanacties (p<.001; F: 31,66) dan in andere sectoren. In het eerste studiejaar, tenslotte, wordt volgens de 

studenten significant meer over zelf- en toekomstbeelden gesproken dan in de hogere studiejaren (p<.005; F: 4,95).

Wat betreft de gespreksinhoud over studie is de studenten gevraagd of zij met hun studieloopbaanbegeleider 

spreken over wat zij nog moeten doen om een goede vakman/-vrouw te worden. Ruim de helft (54%) antwoordt dat 

dit nooit gebeurt. Studenten uit de sectoren Techniek en Economie spreken significant minder vaak hierover dan 

studenten uit andere sectoren (p<.001; F: 72,54). Een bijna even groot aantal (51%) zegt dat ze nooit met hun 
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studieloopbaanbegeleider spreken over de juiste beroepshouding. Opnieuw blijkt dat studenten uit de sectoren 

Techniek en Economie (en ook de agrarische opleidingen) hierover significant minder spreken dan de andere 

studenten (p<.001; F: 38,04).

Een voorbeeld van een vraag wat betreft gespreksinhoud over zelf- en toekomstbeeld is: ‘Spreek je met je 

studieloopbaanbegeleider over wat je echt bezig houdt in het leven?’ Een ruime meerderheid (64%) antwoordt 

ontkennend en slechts 7% bevestigend. Studenten uit de sectoren Techniek en Economie spreken significant minder 

over wat hen echt bezig houdt in het leven dan andere studenten (p<.001; F: 34,43). Eerstejaars spreken hierover 

significant meer dan ouderejaars (p<.005; F: 4,32). Op de vraag of ze met hun studieloopbaanbegeleider spreken 

over welke vervolgopleiding het beste bij hen past, antwoordt 75% dat dit niet of nauwelijks het geval is.

Wat betreft werk en loopbaanactie zegt ruim tweederde van de studenten niet met zijn of haar 

studieloopbaanbegeleider te spreken over wat de ontwikkelingen in het werk zijn, waarvoor men studeert; over hoe 

zij het beste contact kunnen leggen met mensen die hen kunnen helpen in hun loopbaan; en over welke 

werksituaties bij hen passen. En opnieuw blijkt dat studenten uit de sectoren Techniek en Economie hierover 

significant minder spreken dan de andere studenten (ontwikkelingen werk p<.001; F: 14,95; contact leggen p<.001; 

F: 12,24; passende werksituaties p<.001; F: 20,81).

Waar willen studenten zelf over praten?
Studenten is gevraagd om 5 onderwerpen te kiezen waar zij over willen praten om goede keuzes te kunnen maken 

voor hun toekomst. Tabel 15 laat de resultaten zien. De meeste studenten kiezen voor onderwerpen wat betreft hun 

studie. Meer dan een kwart van de studenten vindt ook praten over hun talenten, toekomstdroom, leren kiezen en 

stappen nemen voor een goede toekomst belangrijke onderwerpen om over te praten.

  

Studenten die over hun studieresultaten willen praten zijn studenten die significant meer met hun begeleider over de 

studie praten en minder over hun zelf- en toekomstbeeld, werk en loopbaanactie. Zij benutten minder hun 

loopbaancompetenties en zijn zeker over hun keuze voor hun opleiding. Studenten die willen praten over problemen 

in de studie, praten meer over hun studie, zijn minder bezig met loopbaancompetenties en scoren lager op 

leermotivatie.

 

Studenten die het belangrijk vinden om over talenten en toekomstdromen te praten, zijn vooral studenten die meer 

met hun begeleider over hun zelf- en toekomstbeeld praten; zij reflecteren significant meer op hun loopbaan dan de 

groep die dit niet heeft aangekruist. Zij zijn ook minder zeker van hun keuze voor de opleiding en over hun toekomst 

in werk.

Studenten die willen praten over de volgende stap in hun studieloopbaan en die willen leren kiezen, zijn studenten 

die vaker met hun begeleider praten over werk en loopbaanactie. Zij reflecteren meer op hun loopbaan. Studenten 

die willen praten over de volgende stap in hun studieloopbaan zijn bovendien meer bezig met werkexploratie en 

loopbaansturing. Studenten die willen leren kiezen zijn meer gemotiveerd voor leren en minder zeker over hun 

toekomst in werk.
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Tabel 15 Door studenten geprefereerde gespreksonderwerpen
Volgorde Item Betreft Percentage aangekruist

1 Studieresultaten Studie 44

2 Problemen in studie Studie 40

3 Doen om studie af te ronden Studie 35

4 Talenten Zelf- en toekomstbeeld 32

5 Doen om een goede vakman/-vrouw te worden Studie 31

6 Volgende stap in studie voor toekomstwens Werk en loopbaanacties 28

7 Zelf passende keuzes leren maken Werk en loopbaanacties 27

8 Toekomstdroom Zelf- en toekomstbeeld 25

9 Passende vervolgopleidingen Zelf- en toekomstbeeld 24

10 Passende werksituaties Werk en loopbaanacties 22

11 Hoe ervaringen buiten school te gebruiken Werk en loopbaanacties 22

12 Netwerken Werk en loopbaanacties 19

13 Juiste beroepshouding Studie 19

14 Wat me bezig houdt in het leven Zelf- en toekomstbeeld 18

15 Ontwikkelingen in werk Werk en loopbaanacties 17

16 Indrukwekkende (praktijk)ervaringen Zelf- en toekomstbeeld 17

17 Waarom ik iets wil leren Zelf- en toekomstbeeld 14

Slechts 14% van de studenten heeft aangekruist dat ze praten over waarom ze dingen leren, erg belangrijk vinden. 

Deze studenten benutten meer loopbaancompetenties, praten vaker met hun begeleider over hun loopbaan en zijn 

vaker van plan om te stoppen met de opleiding. Studenten die over indrukwekkende praktijkervaringen willen praten, 

hebben meer stage gelopen, praten meer met hun begeleider over alle onderwerpen, zijn meer bezig met 

loopbaancompetenties, zijn zeker van hun keuze en over hun werk in de toekomst. Studenten die het vooral 

belangrijk vinden om te praten over ontwikkelingen in werk, zijn studenten die weinig met hun begeleider praten 

over studie of zelfbeeld, die bezig zijn met werkexploratie en netwerken en die zeker zijn over hun keuze voor deze 

opleiding en over hun toekomst in werk.

Om de onderwerpen meer te koppelen aan het soort studenten kunnen we globaal aangeven dat

studenten die zelfontwikkelend zijn (meer bezig met loopbaancompetenties) en zeker zijn over hun opleidingskeuze 

en werk in de toekomst, het vooral belangrijk vinden om te praten over (a) de volgende stap in hun studie die bij hun 

toekomstdroom past, (b) waarom ze dingen leren, (c) indrukwekkende (praktijk)ervaringen, (d) wat ze nog moeten 

doen om een goede vakman/-vrouw te worden, (e) ontwikkelingen in werk en (f) hoe ze ervaringen buiten werk 

kunnen gebruiken voor hun toekomst.

Zelfontwikkelende en onzekere studenten praten vooral graag over (a) hun talenten, (b) hun toekomstdroom, (c) hoe 

ze keuzes kunnen maken die bij hen passen en (d) wat hen echt bezig houdt in het leven.

Weinig zelfontwikkelende en zekere studenten praten vooral over (a) studievoortgang, (b) netwerken en (c) 

verschillende werksituaties die bij hen passen. Als deze studenten ook nog weinig gemotiveerd zijn, willen ze praten 

over (d) problemen in hun studie en (e) wat ze nog moeten doen om hun studie af te ronden.

Weinig zelfontwikkelende en onzekere studenten – tenslotte – vinden het belangrijk te praten over welke 

vervolgopleiding bij hen past.
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Verschillen tussen hogescholen
Tabel 16 laat de verschillen zien tussen de aan dit onderzoek deelnemende hogescholen wat betreft de opvattingen 

van de studenten over hun leeromgeving en de studieloopbaanbegeleiding die ze krijgen. In de eerste kolom staan 

de verschillende – hiervoor uitgebreid besproken – aspecten van de leeromgeving en de studieloopbaanbegeleiding. 

Onder elk aspect is de gemiddelde score vermeld van de gehele groep studenten. De cijfers onder de sectoren en – 

daaronder – de naam van de hogeschool betreffen het aantal studenten op wie de betreffende kolom betrekking 

heeft. 

Tabel 16 Opvattingen van studenten over leeromgeving en studieloopbaanbegeleiding: verschillen tussen 

hogescholen, onderscheiden naar sector.
Zorg & Welzijn 

(1003)
Techniek 

(1137)
Economie 

(1426)
Onderwijs 

(795)
Agrarisch 

(371)

HHS
249

SaxE
340

Win
414

HHS
427

HR
306

HL
207

Win
197

HHS
338

Sax 
DE
160

HR
280

IH
86

HvA
223

HHG
313

CHE
26

HHS
402

Win
387

AHD
255

Stoa
116

Leeromgeving

Stage 
maanden 4,8

2,8 10,6 4,8 3,1 3,6 3,4 1,4 3,6 2,8 5,0 4,3 2,6 2,9 5,5 4,1 8,7 5,6 8,9

Praktijkgericht
2,61/4

2,41 2,78 2,63 2,41 2,50 2,59 2,38 2,50 2,48 2,52 2,48 2,59 2,59 2,65 2,86 2,84 2,69 2,87

Vraaggericht
2,39/4

2,14 2,66 2,62 2,25 2,19 2,56 2,38 2,16 2,37 2,32 2,27 2,28 2,26 2,37 2,29 2,63 2,44 2,83

Studie/Loopbaanbegeleiding

Kwantiteit 
gesprekken
2,30

2,08 2,38 2,68 1,96 2,07 2,18 2,84 1,88 2,16 2,29 2,23 2,30 2,02 2,12 2,56 2,77 2,12 2,82

Inbreng  
leerling
2,67/5

2,17 3,31 2,61 2,66 2,68 2,71 2,56 2,62 2,63 2,30 2,51 3,17 2,54 2,69 2,56 2,55 2,77 3,09

Helpend
2,58/4

2,30 2,96 2,68 2,47 2,32 2,64 2,69 2,41 2,59 2,47 2,42 2,57 2,45 2,69 2,66 2,84 2,53 2,76

Reflectief/ 
activerend
2,48/4

2,22 2,89 2,64 2,33 2,21 2,45 2,53 2,25 2,49 2,40 2,37 2,51 2,33 2,71 2,58 2,66 2,39 2,78

Over studie
2,78/4

2,68 3,14 2,78 2,63 2,68 2,66 2,74 2,57 2,78 2,78 2,51 2,80 2,71 2,86 3,01 2,85 2,70 2,87

Over zelf /
toekomst
2,25/4

1,95 2,65 2,50 1,94 2,03 2,23 2,29 1,96 2,17 2,10 2,10 2,26 2,20 2,46 2,30 2,54 2,27 2,53

Over werk /
lb-acties
2,22/4

1,87 2,60 2,41 1,97 2,07 2,23 2,34 1,94 2,24 2,11 2,09 2,27 2,15 2,23 2,20 2,44 2,29 2,51

Legende: (a) lichtblauw = score significant lager dan rest (Tukey B test) ; (b) donkerblauw = score is tenminste .15 hoger dan de gemiddelde score. 

HHS=De Haagse Hogeschool, Sax E resp. DE= Saxion Hogeschool Enschede resp. Deventer, Win=Hogeschool Windesheim, HR=Hogeschool 

Rotterdam, HL=Hogeschool Leiden, IH= Hogeschool INHolland, HvA=Hogeschool van Amsterdam, HHG=Hanze Hogeschool Groningen, CHE= 

Christelijke Hogeschol Ede, AHD=Agrarische Hogeschool Dronten, Stoa=Stoas Hogeschool

 

Het eerste dat opvalt is dat de sector Zorg & Welzijn van de Saxion Hogeschool (Enschede), de sector Onderwijs van 

Hogeschool Windesheim en de agrarische opleidingen van Stoas Hogeschool volgens de studenten een krachtiger 

loopbaanleeromgeving bieden dan de andere sectoren. Significant zwakker wat betreft de loopbaanleeromgeving 

scoren alle hier onderzochte sectoren Techniek en Economie, met uitzondering van de sector Economie van de 

Christelijke Hogeschool Ede en – in iets mindere mate – de sector Economie van de Hogeschool Rotterdam en de 

sector Techniek van de Hogeschool Leiden. Zwak scoort ook de sector Zorg & Welzijn van De Haagse Hogeschool.
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Afgaande op de mening van de ondervraagde studenten bieden de Stoas Hogeschool, de sector Zorg & Welzijn van 

Saxion Hogeschool (Enschede)  en – in iets mindere mate – de sectoren Zorg & Welzijn en Onderwijs van Hogeschool 

Windesheim een bovengemiddelde studieloopbaanbegeleiding aan. Ronduit zwak scoren – in de ogen van de 

studenten – de sector Zorg & Welzijn, Techniek en Economie van De Haagse Hogeschool, de sector Techniek van de 

Hogeschool Rotterdam, en de sector Economie van Hogeschool INHolland (en in iets mindere mate ook de Hanze 

Hogeschool Groningen). Tabel 15 maakt ook duidelijk dat de sectoren Zorg & Welzijn (met uitzondering van De 

Haagse Hogeschool) en Onderwijs een krachtiger loopbaangerichte leeromgeving hebben dan de sectoren Economie 

en Techniek. Hoe de loopbaanleeromgeving in de agrarische opleidingen eruit ziet, lijkt schoolafhankelijk te zijn 

(Stoas-studenten zijn positief, studenten van de Agrarische Hogeschool Dronten veel minder).
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4   De leeromgeving volgens de  
studieloopbaanbegeleiders
Leeromgeving en de studieloopbaanbegeleiding
De studieloopbaanbegeleiders is allereerst gevraagd aan te geven hoe vaak zij gebruik maken van welke vormen van 

loopbaanbegeleiding. Het betreft de inzet van instrumenten zoals beroepskeuzetests, het gebruiken van 

reflectiemethoden, het voeren van groepsgesprekken, en het voeren van individuele gesprekken met studenten (a) bij 

problemen en/of uitvaldreiging, (b) gericht op studiebegeleiding en (c) gericht op keuzebegeleiding. Tabel 17 laat de 

resultaten zien.

Tabel 17 Vormgeving van studieloopbaanbegeleiding, in %.
Frequentie Instrumenten Reflectie-

methoden
Groeps-

gesprekken
Individuele 

gesprekken bij 
dreigende uitval

Individuele 
gesprekken  

studiebegeleiding

Individuele 
gesprekken 

keuzebegeleiding

(Bijna) nooit 57 5 11 3 5 12

1-4 x per jaar 37 36 32 51 63 70

(Bijna) 
maandelijks

4 39 35 32 26 15

(Bijna) wekelijks 2 20 22 14 6 3

Totaal 100 100 100 100 100 100

                     N 356 364 368 363 369 367

Het eerste dat opvalt is dat instrumenten zoals beroepskeuzetests door ruim de helft van de 

studieloopbaanbegeleiders nooit gebruikt worden. Verder valt op dat slechts circa de helft van de 

studieloopbaanbegeleiders vaker dan 1 tot 4 maal per jaar contact heeft met zijn of haar studenten, en wel vooral 

met studenten die dreigen uit te vallen. Van intensieve contacten lijkt slechts in weinige gevallen sprake, met name 

als het gaat om keuzebegeleiding. Uit verdere analyses blijkt dat er voor de gehele onderzoeksgroep geen relatie 

bestaat tussen de vormgeving van de studieloopbaanbegeleiding en de sector waar de studieloopbaanbegeleider 

werkt. Wel zijn er verschillen tussen hogescholen. Instrumenten als beroepskeuzetests worden significant minder 

vaak ingezet binnen de sectoren Onderwijs van De Haagse Hogeschool en Techniek van de Hogeschool Leiden, en 

vaker door de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs en Techniek van Hogeschool Windesheim (p<.001; F: 2,84).  

Reflectiemethoden worden significant vaker ingezet door de sectoren Zorg & Welzijn van de Saxion Hogeschool 

(Enschede) en de sectoren Zorg & Welzijn en Onderwijs van Hogeschool Windesheim; ze worden significant minder 

vaak ingezet door de sector Techniek van de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Leiden en door de Agrarische 

Hogeschool Dronten (p<.001; F: 9,05). Groepsgesprekken, tenslotte, worden significant minder vaak gebruikt binnen 

de sector Economie van De Haagse Hogeschool, de Hanze Hogeschool Groningen en de Christelijke Hogeschool Ede; 

ze worden significant vaker ingezet  binnen de sector Zorg & Welzijn van Saxion Hogeschool (Enschede) en 

Hogeschool Windesheim, binnen de sector Onderwijs van Hogeschool Windesheim en binnen de Stoas Hogeschool 

(p<.001; F: 6,46).

Vervolgens is de studieloopbaanbegeleiders gevraagd om aan de hand van dezelfde vragen als die de studenten 

hebben beantwoord,  aan te geven in welke mate de sector waaraan zij verbonden zijn, praktijk- en vraaggericht is. 

Tabel 18 laat de resultaten zien. Allereerst valt op dat de studieloopbaanbegeleiders de sectoren waarbinnen zij 

werken enigermate praktijkgericht vinden (gemiddelde score 2,91 op een schaal van 1-4) en slechts in geringe mate 

vraaggericht (gemiddelde score 2,51). De studieloopbaanbegeleiders werkzaam binnen de sectoren Techniek en 

Economie vinden deze sector significant minder praktijkgericht dan de studieloopbaanbegeleiders die werkzaam zijn 
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in andere sectoren (p<.001; F: 4,98). De studieloopbaanbegeleiders werkzaam binnen de sector Economie vinden 

deze sector significant minder vraaggericht dan de studieloopbaanbegeleiders die werkzaam zijn in andere sectoren 

(p<.005; F: 3,81).

Tabel 18 Praktijk- en vraaggerichtheid van de sector volgens de studieloopbaanbegeleiders
Sector N Gemiddelde Standaard deviatie

Praktijkgerichtheid Zorg & Welzijn 86 2,93 ,394

Techniek 110 2,82 ,441

Economie 97 2,88 ,395

Onderwijs 46 3,11 ,425

Agrarische opleidingen 29 3,06 ,486

Totaal 368 2,91 ,429

Vraaggerichtheid Zorg & Welzijn 87 2,56 ,471

Techniek 109 2,52 ,469

Economie 97 2,38 ,423

Onderwijs 45 2,53 ,471

Agrarische opleidingen 29 2,76 ,487

Totaal 367 2,51 ,466

Aan de hand van de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek bij studenten constateerden we al dat er geen sprake 

lijkt te zijn van intensieve contacten tussen studieloopbaanbegeleiders en studenten. Dit wordt bevestigd door de 

studieloopbaanbegeleiders. Desgevraagd zegt 81% dat zij slechts 1 tot 4 keer per jaar met studenten spreken; 15% 

zegt hun studenten (bijna) iedere maand te zien en 4% spreekt (bijna) iedere week met zijn of haar studenten. 

Gevraagd wie de inhoud van het studieloopbaangesprek bepaalt, antwoordt 50% dat zij dat doen, 25% dat dat in 

gelijke mate door hen en door de student gebeurt en 25% dat vooral de student de inhoud van het gesprek bepaalt.

Tabel 19  Vorm en inhoud van studieloopbaangesprekken volgens de studieloopbaanbegeleiders
Gespreksvorm 

Helpend
Gespreksvorm 

Reflectief en 
actief-makend

Gespreksinhoud 
Studie-

voortgang

Gespreksinhoud 
Zelf- en 

toekomstbeeld

Gespreksinhoud 
Werk en 

Loopbaanactie

N Valid 368 369 361 345 346

 Missing 3 2 10 26 25

Gemiddelde 2,80 3,03 3,512 3,01 2,82

Mediaan 2,75 3,00 3,67 3,00 2,83

Modus 2,75 3,00 4,00 3,00 3,00

Standaard deviatie ,378 ,44 ,48 ,491 ,47

Percentiles 10 2,37 2,50 3,00 2,34 2,17

 25 2,50 2,80 3,33 2,60 2,50

 50 2,75 3,00 3,67 3,00 2,83

 75 3,00 3,33 4,00 3,40 3,17

De gegevens in tabel 19 maken duidelijk dat volgens de studieloopbaanbegeleiders de gesprekken met de studenten 

vooral gaan over de studievoortgang (score 3,51 op een schaal van 1 tot 4), in mindere mate over zelf- en 

toekomstbeelden (3,01) en weinig over welke loopbaanacties de studenten kunnen of moeten ondernemen (2,81). 

De gesprekken zijn – aldus de studieloopbaanbegeleiders – wel reflectief en actief-makend (3,02) en in mindere 

mate helpend (2,8) van karakter.  Er zijn geen significante verschillen in de opvattingen over de vorm en inhoud van 

de gesprekken tussen studieloopbaanbegeleiders van verschillende sectoren.
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De studenten en de studieloopbaanbegeleiders vergeleken
In tabel 20 worden de scores van 1734 studenten (zijnde de studenten die concreet begeleid worden door een van 

de aan dit onderzoek participerende studieloopbaanbegeleiders) en hun studieloopbaanbegeleiders vergeleken over 

de mate waarin leeromgeving van de studenten praktijk- en vraaggericht is, en over de vormgeving van de 

studieloopbaanbegeleiding. Allereerst valt op dat de studieloopbaanbegeleiders veel positiever zijn over de 

loopbaanleeromgeving dan de studenten: zij scoren – onafhankelijk van de sector waaraan zij verbonden zijn – 

hoger op zowel de vraag- als de praktijkgerichtheid van de leeromgeving (zie de scores in de eerste kolom). 

Vervolgens valt op dat studenten en studieloopbaanbegeleiders het in slechts weinig sectoren en op weinig punten 

met elkaar eens zijn wat betreft de leeromgeving. Alleen in de sector Techniek en in de agrarische opleidingen zijn ze 

het met elkaar eens over de (geringe) vraaggerichtheid van de leeromgeving. Wat betreft de praktijkgerichtheid 

scoren studenten en studieloopbaanbegeleiders beiden ondergemiddeld in de sector Techniek en bovengemiddeld in 

de sector Onderwijs. Kijken we naar de opvattingen over de vormgeving van de studieloopbaanbegeleiding, dan zien 

we dat – met uitzondering van de kwantiteit van de gesprekken – ook hier de studieloopbaanbegeleiders positiever 

(en soms zelfs veel positiever) zijn dan de studenten. Studenten en studieloopbaanbegeleiders zijn het in de sectoren 

Techniek en Economie echt met elkaar eens over de (geringe) frequentie van de studieloopbaangesprekken. In de 

agrarische opleidingen zijn ze het met elkaar eens wat betreft de (geringe) eigen inbreng van de studenten in het 

studieloopbaangesprek . In de sectoren Economie en Onderwijs zijn ze het met elkaar eens over het feit dat het in de 

studieloopbaangesprekken zelden gaat over zelf- en toekomstbeelden. En in de sector Techniek heerst 

overeenstemming over de geringe mate waarin er samenwerking bestaat met het bedrijfsleven over 

studieloopbaanbegeleiding. In alle andere gevallen zijn studenten – zoals gezegd – ‘negatiever’ dan hun 

studieloopbaanbegeleiders. 



34

Tabel 20 Opvattingen van studenten en studieloopbaanbegeleiders over de leeromgeving en de 

studieloopbaanbegeleiding vergeleken, onderscheiden naar sector.

Groep
Aantal studenten  1734
Aantal slb-ers        369

Zorg & Welzijn
527
87

Techniek
377
110

Economie
273
97

Onderwijs
372
46

Agrarische opl.
185
29

Leeromgeving

Praktijkgericht
Studenten 2,62/4

2,60 2,49 2,49 2,84 2,70

SLB-ers 2,92 2,92 2,83 2,90 3,04 3,10

Vraaggericht
Studenten 2,46/4

2,55 2,36 2,33 2,51 2,52

SLB-ers 2,52 2,56 2,52 2,40 2,53 2,76

Studie/loopbaanbegeleidingsgesprek

Kwantiteit gesprekken
Studenten 2,49/4

2,49 2,38 2,31 2,81 2,36

SLB-ers 2,22/4 2,23 2,21 2,23 2,24 2,17

Inbreng studenten
Studenten 2,65/5

2,70 2,66 2,66 2,42 2,91

SLB-ers 2,75/5 2,71 2,73 2,71 2,74 3,10

Helpend
Studenten 2,65/4

2,71 2,57 2,62 2,76 2,64

SLB-ers 2,80/4 2,82 2,83 2,72 2,789 2,93

Reflectief/activerend
Studenten 2,56/4

2,65 2,42 2,52 2,59 2,53

SLB-ers 3,03/4 3,00 3,06 3,01 3,02 3,07

Over studie
Studenten 2,83/4

2,90 2,73 2,76 2,89 2,80

SLB-ers  3,52/4* 3,47 3,59 3,49 3,48 3,52

Over zelf /toekomst
Studenten 2,35/4

2,45 2,189 2,23 2,45 2,38

SLB-ers 2,94/4* 2,97 2,92 2,89 3,02 3,02

Over werk /lb-acties
Studenten2,22/4

2,37 2,21 2,18 2,33 2,40

SLB-ers 2,82/4 2,88 2,83 2,78 2,69 2,89

Legende: donkerblauw = boven gemiddelde score vergeleken met andere sectoren; lichtblauw = ondergemiddelde score; oranje = studenten en 

studieloopbaanbegeleiders zijn het eens (r>.4; p<.001). 

 

Tabel 21 geeft opnieuw de opvattingen van studenten en studieloopbaanbegeleiders over de leeromgeving en de 

studieloopbaanbegeleiding weer, maar nu niet alleen onderscheiden naar sector maar ook naar hogeschool. In de 

tweede rij staan de hogescholen vermeld met daaronder het aantal studieloopbaanbegeleiders (N=347) en het 

aantal studenten (N=1730) dat concreet door hen wordt begeleid. De scores van studenten die niet aan een 

studieloopbaanbegeleider kunnen worden gekoppeld, zijn dus niet in deze tabel opgenomen.  In de eerste kolom 

staat de gemiddelde score van de 1730 studenten en de 347 studieloopbaanbegeleiders. In elke cel staat de 

gemiddelde score van de studenten en studieloopbaanbegeleiders uit een specifieke sector binnen een specifieke 

hogeschool. 

In de bespreking van deze tabel beperken we ons tot de significante overeenkomsten en verschillen in opvattingen 

tussen de studieloopbaanbegeleiders en hun studenten. Het eerste dat opvalt is dat er weinig overeenstemming is 

qua opvattingen. Hiervoor hebben we al laten zien dat de studieloopbaanbegeleiders over het geheel genomen 

positiever zijn over zowel de kwaliteit van zowel de loopbaanleeromgeving als de studieloopbaanbegeleiding. Op het 

niveau van sectoren binnen hogescholen zien we dit beeld iets veranderen. Het is echter maar zeer zelden dat 
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studenten positiever zijn dan hun studieloopbaanbegeleiders. Het tweede dat opvalt is dat er meer overeenstemming 

in opvattingen is wat betreft de vormgeving van de studieloopbaanbegeleiding dan wat betreft de 

loopbaanleeromgeving. In de sector Techniek is er in De Haagse Hogeschool veel overeenstemming; in de sector 

Economie geldt dit voor De Haagse Hogeschool,  Saxion Hogeschool (Deventer) en de Hogeschool van Amsterdam. 

Tabel 21 Opvattingen van studenten en studieloopbaanbegeleiders over de leeromgeving en de 

studieloopbaanbegeleiding vergeleken, onderscheiden naar sector en hogeschool.
Zorg & Welzijn Techniek Economie Onderwijs Agrarisch

Groep
Aantal stud.
Aantal slb.

HHS
64
31

SaxE
229
26

Win
233
25

HHS
103
23

HR
73
30

HL
66
19

Win
134
20

HHS
19
16

Sax 
DE
50
16

HR
95
23

IH
10
9

HvA
63
9

HHG
25
17

CHE
11
7

HHS
105
23

Win
266
23

AHD
131
16

Stoa
53
14

Leeromgeving

Praktijkgericht
Stud. 2,62/4

2,11 2,75 2,58 2,45
r.46

2,63 2,47
r-.49

2,34 2,53 2,51 2,50 2,70 2,57 2,54 2,97 2,88
r-.60

2,82 2,65 2,83
r.49

SLBers 2,92 2,84 3,04 2,92 2,96 2,64 2,75 2,74 2,93 3,05 2,65 3,07 2,93 3,09 2,82 2,99 3,10 3,00 3,17

Vraaggericht
Stud. 2,46/4

2,01 2,65
r.53

2,59 2,26 2,33 2,47 2,39 2,32 2,38 2,38 2,33 2,30 2,14 2,53 2,26 2,61 2,41
r.59

2,81

SLBers 2,52 2,30 2,68 2,80 2,47 2,42 2,56 2,73 2,43 2,33 2,31 2,55 2,38 2,29 2,49 2,31 2,77 2,59 2,90

Studie/Loopbaanbegeleiding

Kwantiteit 
gesprekken
Stud. 2,49

2,02 2,37 2,74 2,07
r.48

2,40 2,26 2,81
r.63

2,21
r.70

2,14
r.42

2,32 2,00 2,37
r.74

2,02 2,18 2,66 2,86 2,21
men

3,08

SLB. 2,66/4 2,06 2,35 2,28 2,35 2,10 2,05 2,50 2,25 2,25 2,17 2,00 2,63 2,06 2,43 2,22 2,26 2,06 2,45

Inbreng  
student
2,67/5

1,89
r.54

3,19 2,45 2,35 2,67
r-.45

2,73 2,58 3,94 2,71
r.52

2,45 3,14
r.50

3,09 2,50 2,82 2,58 2,39 2,81 3,23
r.60

SLB 2,70/5 2,30 3,27 2,64 2,65 2,82 2,83 2,55 3,38 2,31 2,43 2,40 3,5 2,65 2,86 2,59 2,90 2,63 3,50

Helpend
Stud. 2,67/4

2,08 2,95 2,66 2,51
r.42

2,32 2,64 2,76 2,54
r.53

2,54 2,58 2,35
r-.53

2,70
r.61

2,41 2,41 2,60 2,82 2,61 2,70

SLB 2,80/4 2,76 2,87 2,84 2,87 2,88 2,80 2,79 2,66 2,65 2,80 2,67 2,87 2,65 2,73 2,70 2,88 3,00 2,86

Reflectief/ 
activerend
Stud. 2,56/4

2,00 2,86 2,64 2,35
r.70

2,40 2,43
-.59

2,55 2,48
r.89

2,48
r.63

2,53 2,59
r-.69

2,60
r.68

2,18 2,50 2,50 2,63 2,44
r.49

2,76

SLB 3,03/4 2,97 3,01 3,04 2,99 3,15 2,88 3,16 3,08 2,94 3,02 2,74 3,12 2,99 3,10 2,90 3,14 3,09 3,01

Over studie
Stud. 2,83/4

2,65 3,13 2,75 2,68 2,81 2,56 2,74 2,80 2,84 2,89 2,50 2,76
r.81

2,62 2,93 2,99 2,85 2,80 2,82

SLB 3,52/4* 3,63 3,60 3,20 3,63 3,54 3,53 3,33 3,52 3,33 3,79 3,69 3,38 3,61 2,95 3,61 3,37 3,62 3,42

Over zelf /
toekomst
Stud. 2,36/4

1,78 2,60 2,48 2,04
r.51

2,23
r.45

2,18 2,29 2,24
r.92

2,14
r.41

2,25 1,77 2,31 2,20 2,51 2,28 2,53 2,34
r.45

2,52

SLB 2,94/4* 2,72 3,14 3,13 2,85 3,02 2,84 3,00 2,87 2,87 2,88 2,79 2,69 2,86 3,12 2,87 3,19 3,13 2,96

Over werk /
lb-acties
Stud. 2,22/4

1,71 2,58 2,35 2,01
r.47

2,24 2,12 2,35 2,13
r.85

2,28 2,22 1,94 2,33 2,05 2,26 2,17 2,40 2,33
r.60

2,56

SLB 2,31/4 2,74 2,98 2,96 2,77 2,91 2,86 2,86 2,85 2,87 2,70 2,63 2,64 2,72 2,71 2,58 2,78 2,91 2,86

Legende: blauw =  de scores van studieloopbaanbegeleiders en studenten komen overeen (r>.4; p<.001); oranje = de scores van 

studieloopbaanbegeleiders en studenten komen niet overeen (r>.4; p<.001)

Echt oneens over de praktijkgerichtheid van de leeromgeving is men het in de sector Techniek van de Hogeschool 

Leiden en de sector Onderwijs van De Haagse Hogeschool. Oneens over de inbreng van studenten in het 

studieloopbaangesprek is men het in de sector Techniek van Hogeschool Rotterdam en de sector Economie van 

Hogeschool INHolland. In deze laatste opleiding is men het ook oneens over de mate waarin de 

studieloopbaangesprekken helpend en reflectief-activerend zijn. Over dit laatste is men het ook oneens in de sector 

Techniek van de Hogeschool Leiden.
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5  De werkomgeving van 
studieloopbaanbegeleiders  
in relatie tot hun begeleiding
In deze paragraaf geven we een antwoord op de onderzoeksvragen die betrekking hebben op de 

studieloopbaanbegeleiders:

a.  Hoe ervaren de studieloopbaanbegeleiders in het hoger beroepsonderwijs hun eigen loopbaanontwikkeling en 

mogelijkheden om begeleidingsgesprekken te voeren, en hoe verhoudt dit zich tot de invulling van de 

begeleidingsgesprekken? 

b.  Hoe wordt de samenwerking tussen docent en praktijk in het hoger beroepsonderwijs vormgegeven, en hoe 

verhoudt dit zich tot de invulling van de begeleidingsgesprekken?

Eigen werkomgeving
Tabel 22 laat zien hoe de studieloopbaanbegeleider zijn of haar eigen werkomgeving ervaart. We hebben in de 

vragenlijst expliciet gevraagd naar ondervonden steun vanuit de omgeving (‘draagvlak’) en naar eigen competenties  

(‘draagkracht’), naar samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van studieloopbaanbegeleiding en – 

tenslotte – naar het eigen loopbaansucces. Duidelijk wordt dat de loopbaanbegeleider het eigen loopbaansucces 

hoog inschat (gemiddelde score 3,34 op een schaal van 1-4), de eigen draagkracht redelijk vindt (2,90), maar ook 

van mening is dat er weinig draagvlak bestaat voor studieloopbaanbegeleiding (2,66) terwijl samenwerking met het 

bedrijfsleven als problematisch wordt gekarakteriseerd (2,08). Liefst 77% van de studieloopbaanbegeleiders vindt de 

samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van studieloopbaanbegeleiding onvoldoende (<2,5) en 44% van 

hen verklaart zelfs dat er helemaal geen samenwerking is.

Tabel 22  Hoe ervaart de studieloopbaanbegeleider de eigen werkomgeving?

 Draagvlak Draagkracht
Samenwerking 

bedrijfsleven Loopbaansucces

N Valid 363 364 362 365

 Missing 8 7 9 6

Gemiddelde 2,66 2,90 2,09 3,35

Mediaan 2,60 3,00 2,00 3,40

Modus 3,00 3,00 2,00 3,00

Opmerkelijk is dat 40% van de ondervraagden het draagvlak als onvoldoende ervaart (<2,5) en slechts 15% als 

goed (>3,00). Wat betreft het ervaren draagvlak blijken er significante verschillen te bestaan tussen de sectoren. 

Studieloopbaanbegeleiders die binnen een sector Economie werken ervaren een ondergemiddelde steun voor hun 

werk en studieloopbaanbegeleiders binnen een sector Onderwijs een bovengemiddelde steun (p<.002; F:4,29). Er 

wordt vooral weinig draagvlak ervaren wat betreft de steun van direct leidinggevenden (63% zegt weinig tot geen 

steun te ondervinden) en wat betreft hulp uit de beroepspraktijk (54% zegt nauwelijks tot geen hulp te ontvangen). 

De stelling ‘Studieloopbaanbegeleiding heeft een belangrijke plaats in onze opleidng’ wordt evenwel door 77% van 

de ondervraagde studieloopbaanbegeleiders onderschreven. 
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Wat betreft de draagkracht blijkt uit nadere analyses dat slechts 25% die als onvoldoende ziet (<2,5). Dit betreft 

vooral respondenten die zichzelf niet primair als studieloopbaanbegeleider maar veel meer als docent zien (p<.001; 

t: 2,45). Ook is er een significant verschil wat betreft opleidingsniveau: studieloopbaanbegeleiders met een 

universitair diploma ervaren minder draagkracht dan degenen met een hbo-diploma (p<.005; t:2,00). Tenslotte 

schatten jongere studieloopbaanbegeleiders hun draagkracht significant lager in dan hun oudere collega’s (p<.001; 

F: 6,90).

De stelling ‘Ik heb voldoende kennis op het gebied van loopbaanbegeleiding’ wordt door 67% van de ondervraagden 

onderschreven; 33% twijfelt of ze voldoende kennis hebben. Nog meer respondenten (73% resp. 74%) vinden dat ze 

voldoende opleiding en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben.

Tabel 23 laat zien hoe – naar de mening van de studieloopbaanbegeleiders – de samenwerking met het bedrijfsleven 

op het gebied van studieloopbaanbegeleiding er in de verschillende sectoren uitziet. In de sector Economie is 

significant minder sprake van samenwerking (p<.002; F: 3,18), op de voet gevolgd door de agrarische opleidingen 

en de sector Zorg & Welzijn. In de sector Onderwijs is het meest sprake van samenwerking (maar ook deze score ligt 

nog onder het schaal gemiddelde 2,5, hetgeen wil zeggen dat er nauwelijks samenwerking is). Als er al sprake is van 

samenwerking dan bestaat dit uit het maken van afspraken over de begeleiding van studenten met de praktijk. Maar 

zelfs dit gebeurt slechts bij 49%. 

Tabel 23  Samenwerking met het bedrijfsleven, onderscheiden naar sector

    N Gemiddelde Standaarddeviatie

Zorg & Welzijn

Techniek

Economie

Onderwijs

Agrarische opleidingen

    86

  108

    94

    45

    29  

2,06

2,16

1,96

2,25

2,06

,49

,49

,50

,59

,50

Totaal 362 2,09 ,51

Studieloopbaanbegeleiders scoren, zoals gezegd, gemiddeld hoog op hun ervaren loopbaansucces. Tabel 24 maakt 

duidelijk dat  studieloopbaanbegeleiders die werken in een opleiding binnen de sector Economie hun eigen 

loopbaansucces het laagst van alle respondenten inschatten. Zij verschillen daarin zelfs significant van de rest 

(p<.05; F: 2,67). Er bestaan op dit punt geen verschillen wat betreft geslacht, opleidingsniveau of leeftijd van de 

respondenten.

Tabel 24  Eigen loopbaansucces, onderscheiden naar sector

    N Gemiddelde Standaarddeviatie

Zorg & Welzijn

Techniek

Economie

Onderwijs

Agrarische opleidingen

    87

  108

    96

    46

    28

3,36

3,37

3,25

3,34

3,52

,42

,41

,45

,43

,43

Totaal  365 3,34 ,43
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Tabel 25 laat de opvattingen van de studieloopbaanbegeleiders over hun eigen werkomgeving en loopbaansucces 

zien, onderscheiden per hogeschool en sector. Studieloopbaanbegeleiders die werkzaam zijn in de sector Economie 

ervaren minder draagvlak, met uitzondering van hen die werkzaam zijn in de Christelijke Hogeschool Ede. Opvallend 

is dat de studieloopbaanbegeleiders werkzaam in de sector Onderwijs van Hogeschool Windesheim veel draagvlak 

ervaren (score 3,17). Samenwerking vindt niet plaats in InHolland. Draagkracht en loopbaansucces verschilt 

onvoldoende van elkaar om indelingen in hogere en lagere scores aan te geven.

Tabel 25  Opvattingen van studieloopbaanbegeleiders over werkomgeving en eigen loopbaansucces: 

verschillen tussen hogescholen, onderscheiden naar sector.

Zorg & welzijn  Techniek Economie Onderwijs
Agrarische

opleidingen

HHS SaxE Win HHS HR HL Win HHS
Sax
DE HR IH HvA HHG CHE HHS Win AHD Stoa

Werk-
omgeving

Draagvlak
2,66/4 2,40 2,98 2,63 2,60 2,61 2,75 2,70 2,61 2,44 2,47 2,33 2,45 2,54 3,00 2,75 3,17 2,70 2,71

Draagkracht

2,90/4 2,97 3,23 2,77 2,98 3,02 2,71 2,77 2,89 3,15 2,69 2,62 2,92 2,60 2,74 2,76 3,12 2,99 2,86

Samen-
werking
2,09/4 2,02 2,11 2,08 2,08 2,25 2,19 2,09 1,82 1,96 1,98 1,56 2,35 1,92 1,97 2,22 2,28 2,19 1,94

Loopbaan-
Success
3,35/4 3,30 3,35 3,44 3,41 3,23 3,33 3,47 3,27 3,24 3,05 3,18 3,47 3,23 3,57 3,19 3,50 3,52 3,54

Legende: donkerblauw= boven gemiddeld en lichtblauw= onder gemiddeld.  

Wat beïnvloedt de inhoud van de begeleidingsgesprekken?
Een van onze onderzoeksvragen is of ervaren draagkracht, draagvlak, samenwerking met het bedrijfsleven en eigen 

loopbaansucces samenhangen met de wijze waarop aan de gesprekken vorm en inhoud wordt gegeven (waarbij 

gecontroleerd wordt voor persoonsfactoren en sector waarin de studieloopbaanbegeleider werkt). Via een aantal 

regressieanalyses (die achter dit rapport als bijlage zijn opgenomen) zijn we in drie stappen nagegaan welke 

variabelen van invloed zijn. In de eerste stap is alleen gekeken naar persoonsfactoren, in de tweede stap zijn daar de 

sector en de leeromgeving aan toegevoegd en in de derde stap is de eigen werksituatie (draagkracht, draagvlak, 

samenwerking en loopbaansucces) toegevoegd. 

Welke factoren zijn van invloed zijn op het helpende karakter van de studieloopbaangesprekken? Allereerst blijkt dat 

de eigen werksituatie significant bijdraagt aan de mate waarin de begeleiders helpend zijn in hun 

loopbaangesprekken (p<.001). Het gaat dan met name om de draagkracht (d.i. de mate waarin men zichzelf als 

studieloopbaanbegeleider competent acht) en de samenwerking met het bedrijfsleven. Ook een praktijkgerichte 

leeromgeving is positief van invloed. Leeftijd, tenslotte, blijkt negatief bij te dragen. Oftewel: naarmate 

studieloopbaanbegeleiders jonger zijn, zichzelf meer competent achten, meer in een situatie werken die 

praktijkgericht is en waarin op het gebied van studieloopbaanbegeleiding samenwerking is met het bedrijfsleven, zijn 

ze geneigd meer helpende gesprekken te voeren met hun studenten.

Of een studieloopbaangesprek reflectief en actief-makend is blijkt eveneens vooral door de eigen werksituatie te 

worden verklaard (p<.001). Draagvlak (d.i. ervaren ondersteuning vanuit collega’s en management), draagkracht en 

samenwerking met het bedrijfsleven dragen hier positief aan bij. Ook de praktijkgerichtheid van de leersituatie hangt 



40

hiermee positief samen. Samengevat: naarmate studieloopbaanbegeleiders meer draagvlak en draagkracht ervaren, 

meer in een situatie werken die praktijkgericht is en waarin op het gebied van studieloopbaanbegeleiding 

samenwerking is met het bedrijfsleven, zijn ze geneigd meer reflectieve en actief-makende gesprekken met de 

studenten te voeren.

Of qua inhoud in een studieloopbaangesprek het accent vooral ligt op de studievoortgang hangt samen met het 

geslacht van de studieloopbaanbegeleider (vrouwen leggen meer nadruk op studievoortgang dan mannen) en met 

vraaggericht onderwijs (naarmate er meer sprake is van een vraaggerichte leeromgeving domineert  het onderwerp 

‘studievoortgang’ minder in de gesprekken). In Zorg & Welzijn, Economie en Onderwijs wordt minder over 

studievoortgang gesproken, rekening houdend met de persoonsfactoren van de begeleiders.

Of in een studieloopbaangesprek het accent vooral ligt op zelf- en toekomstbeelden wordt significant (p<.001) 

bepaald door de eigen werksituatie en daarin vooral door de draagkracht. Oftewel: naarmate een 

studieloopbaanbegeleider zichzelf competenter acht, zal zij/hij in het gesprek met de studenten meer het accent 

leggen op zelf- en toekomstbeelden van de studenten.

Met studenten spreken over werk en concrete acties met betrekking tot de loopbaan wordt eveneens verklaard door 

de eigen werksituatie (p<.001) en dan vooral door draagkracht en samenwerking met het bedrijfsleven. Ook de 

leeromgeving draagt positief bij. Hoe meer de leeromgeving vraag- en praktijkgericht is, hoe competenter de 

studieloopbaanbegeleider zich voelt en hoe meer er sprake is van samenwerking met het bedrijfsleven, des te vaker 

zal het in de studieloopbaangesprekken met studenten gaan over concrete acties die studenten kunnen en wellicht 

ook moeten ondernemen met betrekking werk en loopbaan.
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6 De loopbaanontwikkeling van studenten 
in de leeromgeving

De onderzoeksvragen die in deze paragraaf aan de orde zijn, luiden:

a.  In welke mate beschikken studenten in het hoger beroepsonderwijs over loopbaancompetenties en wat is de rol 

van de loopbaanleeromgeving hierin?

b.  Wat is de relatie tussen loopbaancompetenties van hbo-studenten enerzijds en hun leermotivatie, arbeidsidentiteit, 

keuzezekerheid en uitvaldreiging anderzijds?

In ons theoretische model zijn we uitgegaan van 5 loopbaancompetenties (zoals ontwikkeld door Kuijpers, 2003). In 

het hier gepresenteerde onderzoek zijn echter – zo brengen factoranalyses aan het licht – slechts vier 

loopbaancompetenties goed van elkaar te onderscheiden: loopbaanreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en 

netwerken. Loopbaanreflectie is het actief nadenken over de kwaliteiten, wensen en waarden die van belang zijn 

voor de eigen (studie)loopbaan. Werkexploratie is het actief onderzoeken van eisen, ontwikkelingen, waarden en 

mogelijkheden in werk. Loopbaansturing is het actief plannen en uitvoeren van, en onderhandelen over activiteiten 

om wensen in de loopbaan te verwerkelijken. Het gaat om het maken van weloverwogen keuzes, het onderzoeken 

van consequenties van keuzes en het daadwerkelijk acties ondernemen om werk en leren aan te laten sluiten bij 

eigen kwaliteiten en motieven.  Netwerken, tenslotte, is het (leren) opbouwen en onderhouden van contacten op de 

arbeidsmarkt, gericht op de eigen loopbaanontwikkeling.

Leermotivatie, arbeidsidentiteit, keuzezekerheid en uitvaldreiging worden – zo verwachten we – beïnvloed door het 

al dan niet bezitten van loopbaancompetenties. Onder leermotivatie verstaan we de intrinsieke motivatie voor het 

onderwijs dat door de student op het moment van het onderzoek wordt gevolgd. Onder arbeidsidentiteit verstaan 

we het vermogen om antwoord te geven op de vraag ‘Wat betekent arbeid voor en in mijn leven?’ en ‘Wat wil ik via 

mijn arbeid betekenen voor anderen?’. Arbeidsidentiteit – zoals door ons gemeten – betreft het commitment 

(Marcia, 1966, 1980) van de respondent met betrekking tot werk en werken. Een hoog commitment (dus een goed 

ontwikkelde arbeidsidentiteit) resulteert meestal in een stabiele beroepswens. Een goed ontwikkelde arbeidsidentiteit 

valt echter niet samen met een stabiele beroepswens. Keuzezekerheid heeft betrekking op de mate waarin 

respondenten zich zeker voelen van de door hen gemaakte studiekeuze. Wij verwachten dat arbeidsidentiteit en 

keuzezekerheid – juist omdat ze beiden betrekking hebben op de mate van commitment maar wel op twee 

onderscheiden gebieden – met elkaar zullen samenhangen, maar tegelijkertijd wel van elkaar te onderscheiden 

zullen zijn. Onder uitvaldreiging, tenslotte, verstaan we de door de respondent zelf gevoelde kans dat hij/zij voortijdig 

met de opleiding zal stoppen.

Loopbaancompetenties en leeromgeving
Tabel 26 laat zien dat hbo-studenten aangeven nauwelijks loopbaancompetenties te benutten. Alleen qua 

loopbaanreflectie scoort de onderzoeksgroep net iets hoger dan het schaalgemiddelde (=2,5); de scores van de 

overige loopbaancompetenties zitten daaronder. In de laatste kolom staan de gemiddelde scores van 1500 vmbo- en 

2000 mbo-leerlingen vermeld die zijn ontleend aan een onderzoek dat Meijers, Kuijpers & Bakker (2006, p.39ev.) 

deden. In dit onderzoek konden slechts drie loopbaancompetenties worden onderscheiden: werkexploratie en 

loopbaansturing bleken grotendeels samen te vallen. Wat betreft loopbaanreflectie blijken (v)mbo-leerlingen hoger te 

scoren dan hbo-studenten; op beide andere competenties wordt een vrijwel identieke score gerealiseerd.
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Tabel 26  Loopbaancompetenties

 
Gemiddelde 

score
Standaard 

deviatie N
Gemiddelde 

score (v)mbo

Loopbaanreflectie 2,57 ,50 4820 2,7

Werkexploratie 2,43 ,55 4820

2,4Loopbaansturing 2,25 ,55 4820

Netwerken 2,38 ,66 4820 2,4

We veronderstellen dat de persoonlijke factoren zoals geslacht, leeftijd, etniciteit, ‘interne locus of control’ en 

studieresultaten als indicator van cognitieve vermogens, van invloed zijn op de score van loopbaancompetenties. Om na 

te gaan of de leeromgeving van belang is voor het benutten van loopbaancompetenties, worden deze factoren 

meegenomen in de analyses. Tabel 27 geeft de gemiddelden van de score op interne locus of control en studieresultaten.

Tabel 27  Locus of control, studieresultaten en werkervaring
 Mean Std. Deviation N

Locus of control 3,2488 ,42962 4820

Studieresultaten 2,99 ,871 4820

Hypothese 1 
Onze eerste hypothese is dat een vraag- en praktijkgestuurde leeromgeving, waarin een dialoog plaatsvindt over de 

loopbaan, positief is voor de ontwikkeling van loopbaancompetenties, ook als we controleren voor persoons- en 

schoolfactoren. 

Deze hypothese is getoetst met behulp van multi-level variantie-analyse. Deze techniek houdt rekening met de verschillen 

in uitkomsten op drie niveaus, namelijk academieniveau (school gecombineerd met sector, als in de tabellen over de 

leefomgeving), opleidingsniveau (opleidingen maken onderdeel uit van academies) en studentniveau (die onderdeel 

uitmaken van opleidingen). We zijn in vier stappen nagegaan welke variabelen de score op de loopbaancompetenties 

verklaren. In de eerste stap zijn alleen de persoonsfactoren aan het 0-model (zonder verklarende variabelen) toegevoegd 

(model 1), in de tweede stap zijn daar de schoolfactoren bijgevoegd (model 2) en in de derde stap zijn de variabelen van 

de leeromgeving hieraan toegevoegd (model 3). De resultaten van deze laatste stap zijn per loopbaancompetentie 

weergegeven in tabel 27. Bovendien wordt weergegeven of model 3 significant verbetert in vergelijking met het 0-model 

(dus: doen alle variabelen er toe?) en in vergelijking met model 2 (dus: doet de leeromgeving er toe?).

De gegevens in tabel 28 laten zien dat deze hypothese bevestigd wordt. De scores op alle loopbaancompetenties 

worden verklaard door praktijk- en vraaggerichtheid van de leeromgeving. Ook de mate van eigen inbreng van 

studenten in het gesprek met de studieloopbaanbegeleider (hét kenmerk van het bestaan van een dialoog) draagt bij 

aan het inzetten van  loopbaancompetenties. Oftewel: hoe meer er sprake is van een vraag- en praktijkgerichte 

leeromgeving, en hoe meer er sprake is van een dialoog (dus van een gesprek met studieloopbaanbegeleiders waarin 

de student een duidelijke eigen inbreng heeft), des te meer is er sprake van loopbaancompetenties. 

Interessant is dat een helpende gespreksvorm negatief en een reflectief en actief-makende gespreksvorm positief 

bijdraagt aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. De verschillen op academieniveau dragen niet significant 

bij aan het verklaren van de score op loopbaancompetenties. Verschillen tussen opleidingen doen dit wel, maar het 

meest wordt verklaard door individuele verschillen. Als het gaat om het verwerven van loopbaancompetenties maakt 

het dus niet uit welke hogeschool je bezoekt maar wel in welke opleiding je zit. En natuurlijk dragen 

persoonskenmerken (en dan met name een interne locus of control) significant bij aan de gepercipieerde inzet van 

loopbaancompetenties. Per loopbaancompetentie zijn ook verschillen waar te nemen qua sector.
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Tabel 28  Resultaten van de multilevel-analyse met loopbaancompetenties als afhankelijke variabele; alleen 

significante resultaten zijn weergegeven (N=4650) 
Loopbaanreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken

Persoonsfactoren

Constante

Leeftijd .078 (.015)  * .088 (.015)  * .086 (.015)  * .053 (.015)  *

Man (0/1) .089 (.030) * .072 (.030) *

Allochtoon (0/1) .078 (.036)  *

Vooropleiding:

      2 Vwo

      3 Mbo .110 (.031) * .116 (.031) * .194 (.032) *

      4 Anders

Studieresultaten .040 (.013) * .058 (.013) * .034 (.013) *

Interne locus of control .184 (.013) * .157 (.013) * .138 (.013) * .131 (.013) *

Schoolfactoren

Studierichting: 

      2 Techniek -.204 (.074) * .125 (.061) *

      3 Economie

      4 Onderwijs

      5 Landbouw -.182 (.088) * .315 (.072) * .291 (.091) *

Studiejaar .038 (.014) * .038 (.014) *

Leeromgeving

Stage-ervaring

Praktijkgerichtheid .178 (.016) * .298 (.015) * .243 (.015) * .313 (.015) *

Vraaggerichtheid .092 (.016) * .092 (.015) * .153 (.015) * .051 (.015) *

Aantal gesprekken:

      SLB

      Mentor .052 (.014) *  

Gespreksinbreng .055 (.014) * .040 (.013) * .087 (.013) * .050 (.013) *

Gespreksvorm:

      Helpend -.140 (.024) * -.141 (.023) * -.110 (.022) * -.115 (.023) *

      Reflectief/actiefmakend .230 (.024) * .147 (.023) * .136 (.023) * .063 (.023) *

Gespreksinhoud:

      Studie -.069 (.016) *

      Zelf- & toekomstbeeld .086 (.022) * .070 (.021) * .060 (.021) *

      Werk & loopbaanactie .122 (.021) * .095 (.021) * .128 (.021) *

Variantie op faculteits/academieniveau .000 (.000) .000 (.000) .000 (.000) .000 (.000)

Variantie op opleidingsniveau .020 (.006) * .021 (.006) * .010 (.004) * .025 (.007) *

Variantie op studentniveau .771 (.016) * .700 (.015) * .692 (.014) * .705 (.015) *

Verklaarde variantie door alle variabelen r2 .188 (19%) .250 (25%) .267 (27%) .230 (23%)

Model verbetering door toevoeging van alle 
variabelen 1007* (df 24) 1381* (df 24) 1508* (df 24) 1276* (df 24)

Model verbetering door toevoeging van 
leeromgeving 617*  (df  11) 947*  (df  11) 1085*  (df  11) 906*  (df  11)

Bekijken we de loopbaancompetenties afzonderlijk, dan zien we verder nog dat allochtone studenten met een 

interne locus of control zeggen méér te reflecteren over hun loopbaan; studenten in agrarische opleidingen 

reflecteren minder over hun loopbaan. Hoe ouder de student, hoe meer ze reflecteren. Spreken over zelf- en 

toekomstbeelden heeft een positieve invloed op loopbaanreflectie.
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De competentie ‘werkexploratie’ wordt méér benut door oudere, mannelijke studenten met een mbo-vooropleiding, 

redelijke studieresultaten en een interne locus of control. Studeren in de sector Techniek is niet positief voor hun 

werkexploratie, met de studieloopbaanbegeleider spreken over werk en concrete loopbaanacties echter weer wel. 

Studenten die meer sturen op hun eigen loopbaan zijn oudere studenten met een mbo-vooropleiding die redelijke 

studieresultaten en een sterke interne locus of control hebben. Studenten in de sector Techniek of in een agrarische 

opleiding doen dit meer dan studenten in andere sectoren. Het voeren van gesprekken met de 

studieloopbaanbegeleider over studievoortgang is niet positief, maar spreken over zelf- en toekomstbeelden en over 

werk en concrete loopbaanacties wel. Studenten die vaker met hun mentor praten (vaak in de landbouwsector) 

zeggen hun loopbaan meer te sturen.

Het vermogen tot netwerken, tenslotte, treffen we eveneens aan bij oudere, mannelijke studenten met een mbo-

vooropleiding, goede studieresultaten en een sterke interne locus of control. In agrarische opleidingen wordt 

blijkbaar meer aan netwerken gedaan dan in andere sectoren. Het verwerven van de competentie tot netwerken 

hangt positief samen met het spreken over zelf- en toekomstbeelden, en over werk en concrete loopbaanacties met 

betrekking.

Hypothese 2
Onze tweede hypothese is dat het beschikken over loopbaancompetenties positief bijdragen aan leermotivatie, 

arbeidsidentiteit en keuzezekerheid en negatief aan uitvaldreiging, ook als we controleren voor persoons- en 

schoolfactoren en voor leeromgeving. Deze hypothese is wederom getoetst met behulp van een multi-level analyse, 

maar nu in vier stappen. De eerste drie zijn als in de vorige analyse, in de vierde stap zijn de loopbaancompetenties 

toegevoegd.

In tabel 29 zijn allereerst de gemiddelden van de outputfactoren weergegeven. De respondenten blijken nauwelijks 

te overwegen met hun studie te stoppen (gemiddelde score van 1,19 op een schaal van 1-4), erg zeker van hun 

keuze te zijn (gemiddelde score van 4,78 op een schaal van 1-6), over een matig ontwikkelde arbeidsidentiteit te 

beschikken (gemiddelde score van 2,75 op een schaal van 1-4), en eveneens matig gemotiveerd te zijn voor hun 

studie (gemiddelde score van 2,74 op een schaal van 1-4).

 Tabel 29  Uitvaldreiging, keuzezekerheid, arbeidsidentiteit en leermotivatie

 Gemiddelde score Standaard deviatie N

Uitvaldreiging 1,20 ,38 4820

Keuzezekerheid 4,79 ,80 4820

Arbeidsidentiteit 2,76 ,49 4820

Leermotivatie 2,74 ,49 4820

Tabel 30 laat zien dat de tweede hypothese slechts voor een deel wordt bevestigd. De loopbaancompetenties 

werkexploratie en loopbaansturing dragen positief bij aan leermotivatie, arbeidsidentiteit en keuzezekerheid, maar ze 

dragen niet aantoonbaar bij aan het verminderen van uitvaldreiging. Oftewel: naarmate studenten méér kenmerken 

en mogelijkheden in werk onderzoeken, en méér acties ondernemen om werk en leren aan te laten sluiten bij eigen 

kwaliteiten en motieven en bij uitdagingen in werk, zijn ze gemotiveerder voor de opleiding, hebben ze een beter 

ontwikkelde arbeidsidentiteit en beschikken ze ook over meer zekerheid wat betreft de gemaakte keuze voor hun 

opleiding. Netwerken draagt eveneens positief bij aan arbeidsidentiteit en keuzezekerheid, maar niet aan 

leermotivatie en uitvaldreiging. 
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Tabel 30  Resultaten van de multi-level analyse met leermotivatie, arbeidsidentiteit, keuzezekerheid en 

uitvaldreiging als afhankelijke variabele; alleen significante resultaten zijn weergegeven (N=4650)
Leermotivatie Arbeidsidentiteit Keuzezekerheid Uitvaldreiging

Persoonsfactoren

Constante

Leeftijd .058 (.014) * 

Man (0/1) -.477 (.031) * -.069 (.029) * -.066 (.032) * .086 (.034) * 

Allochtoon (0/1) .224 (.036)  * .082 (.034)  *

Vooropleiding:

      2 Vwo -.138 (.040) * -.084 (.039) *

      3 Mbo .154 (.033) * .144 (.031) * .115 (.034) *

      4 Anders

Studieresultaten .200 (.014) * .046 (.013) * .092 (.014) * -.114 (.015) *

Interne locus of control .028 (.014) * .185 (.013) * .095 (.014) * -.111 (.015) *

Schoolfactoren

Studierichting: 

      2 Techniek .307 (.116) *

      3 Economie -.182 (.081) *

      4 Onderwijs .273 (.109) *

      5 Landbouw -.303 (.104) * 

Studiejaar -.079 (.014) * -.032 (.013) * -.046 (.015) *

Leeromgeving

Stage-ervaring -.032 (.015) *

Praktijkgerichtheid .057 (.017) * .128 (.015) * .128 (.017) * -.087 (.018) *

Vraaggerichtheid .115 (.016) *  .103 (.017) * -.045 (.018) *

Aantal gesprekken:

      SLB .041 (.017) *

      Mentor

Gespreksinbreng

Gespreksvorm:

      Helpend .070 (.023) * .117 (.022) * .133 (.025) * -.065 (.026) *

      Reflectief/actiefmakend -.098 (.022) * -.098 (.025) * .070 (.027) *

Gespreksinhoud:

      Studie .052 (.017) * .037 (.016) * .036 (.018) * -.095 (.019) *

      Zelf- & toekomstbeeld -.121 (.022) * . -.063 (.024)  * .116 (.025)  *

      Werk & loopbaanactie .

Loopbaancompetenties

Loopbaanreflectie -.126 (.017) * -.186 (.020) * .108 (.021) *

Werkexploratie .064 (.022) * .209 (.020) * .107 (.023) *

Loopbaansturing .174 (.020) * .142 (.018) * .085 (.021) *

Netwerken .137 (.017) * .099 (.020) *

Variantie op faculteits/academieniveau .010 (.009) .002 (.004) .010 (.005)* .000 (.000)

Variantie op opleidingsniveau .039 (.011) * .027 (.008) * .003 (.003) .016 (.006) *

Variantie op studentniveau .746 (.016) * .652 (.014) * .849 (.018) * .918 (.019) *

Verklaarde variantie door alle variabelen r2 .216 (22%) .287 (29%) .131 (13%) .055 (6%)

Model verbetering door toevoeging van alle 
variabelen 1115* (df 28) 1613* (df 28) 674* (df 28) 282* (df 28)

Model verbetering door toevoeging 
loopbaancompetenties 174*  (df  4) 553*  (df  4) 156*  (df  4) 35*  (df  4)
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Loopbaanreflectie, tenslotte, draagt positief bij aan uitvaldreiging, draagt niet bij aan leermotivatie, en draagt 

negatief bij aan arbeidsidentiteit en keuzezekerheid. Dus: studenten die méér reflecteren over hun loopbaan 

overwegen vaker om hun opleiding voortijdig te staken, ze beschikken over een minder ontwikkelde arbeidsidentiteit 

en ze zijn ook minder zeker van de keuzes die ze voor hun huidige opleiding hebben gemaakt, dan studenten die 

minder reflecteren. Er zijn drie mogelijke verklaringen voor de negatieve samenhang tussen reflectie en 

arbeidsidentiteit/keuzezekerheid. De eerste is dat individuen pas gaan reflecteren over hun loopbaan wanneer ze zich 

onzeker voelen over de keuzes die ze tot nu toe gemaakt hebben met betrekking tot werk en studie. De tweede is 

dat reflecteren als zodanig onzekerheid oproept: het doel van reflectie is immers vanzelfsprekendheden ter discussie 

stellen. Wanneer individuen, die vrij zeker zijn over hun (studie)loopbaan, op een professionele wijze worden 

uitgenodigd en uitgedaagd om de basis van hun zekerheden ter discussie te stellen, zullen zij tenminste even onzeker 

worden. Kwalitatief goede studieloopbaanbegeleiding resulteert dus bij iedere student gedurende enige tijd in een 

toename van onzekerheid. Pas daarna kan reflectie resulteren in méér zekerheid over werk en studie. 

De negatieve relatie tussen praten over zelf- en toekomstbeeld op een reflectieve/actiefmakende wijze en zekerheid 

over keuze en arbeid is mogelijk te verklaren doordat reflectie door studenten negatief wordt ervaren, hetgeen hun 

antwoorden op de betreffende vragen in de vragenlijst heeft beïnvloed. Er is veel bewijs dat studenten erg negatief 

staan tegenover de – in het hoger beroepsonderwijs veelvuldig aan hen gestelde – eis om te reflecteren (zie o.a. 

Zijlstra & Meijers, 2006). Er is ook bewijs dat studenten – juist omdat ze negatief staan tegenover ‘verplichte 

reflectie’ – negatief staan tegenover studieloopbaanbegeleiding (Zijlstra & Meijers, 2008; Kruijtzer & Meijers, in 

press). Of het negatieve verband tussen loopbaanreflectie enerzijds en arbeidsidentiteit en keuzezekerheid anderzijds 

op een van deze manieren verklaard kan worden, vereist vervolgonderzoek. Hier moeten we vooralsnog constateren 

dat onze hypothese dat méér loopbaanreflectie zal resulteren in méér zekerheid over werk en studie niet bevestigd 

wordt. 

Opvallend is dat een helpende gespreksvorm (dat is een tamelijk traditionele gespreksvorm waarin de 

studieloopbaanbegeleider de student informeert en advies geeft) positief bijdraagt aan leermotivatie, 

arbeidsidentiteit en keuzezekerheid en negatief aan uitvaldreiging. Dus studenten die gesprekken meer als helpend 

ervaren zijn meer gemotiveerd en zekerder dan studenten die gesprekken voeren die minder helpend zijn. Helpende 

gesprekken zetten studenten dus niet aan tot nadenken, onderzoeken of loopbaanacties (zie tabel 29), maar zijn wel 

effectief voor zekerheid en inzet. Daarnaast weten we uit de literatuur dat de meeste mensen graag onzekerheid 

vermijden en zich daarom vaak gelukkig voelen in situaties waarin hen wordt verteld wat zij het beste kunnen doen 

(zie voor een goed overzicht Luken, 2008). Dit zou het positieve verband kunnen verklaren tussen de helpende 

gespreksvorm en de leermotivatie, arbeidsidentiteit en keuzezekerheid en het negatieve verband met uitvaldreiging. 

Ook het negatieve verband van een reflectieve en actiefmakende gespreksvorm en van spreken over zelf- en 

toekomstbeelden met leermotivatie en keuzezekerheid zou hierdoor wellicht verklaard kunnen worden. Bovendien 

weten we dat vooral met studenten wordt gesproken die dreigen uit te vallen (tabel 16).

Het spreken met de studieloopbaanbegeleider over de studievoortgang draagt naar verwachting positief bij aan 

leermotivatie (in termen van inzet) en keuzezekerheid (en negatief aan uitvaldreiging). Verrassend is dat het ook 

gerelateerd is aan arbeidsidentiteit, terwijl de veronderstelling is, dat dit meer gerelateerd is aan het spreken over 

zelf- en toekomstbeeld, werk en loopbaanacties. Echter, dit blijkt niet aantoonbaar het geval. 

Praktijkgerichtheid van de leeromgeving hangt samen met leermotivatie, arbeidsidentiteit en keuzezekerheid. 

Oftewel: naarmate de leeromgeving méér gericht is op concrete praktijkproblemen en het opdoen van 

praktijkervaringen, ontwikkelen de studenten een sterkere arbeidsidentiteit en meer zekerheid omtrent de door hen 

gemaakte keuzes. Ook de vraaggerichtheid van de leeromgeving draagt positief bij aan leermotivatie en 
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keuzezekerheid (maar niet aan arbeidsidentiteit). Praktijk- en vraaggerichtheid van de leeromgeving dragen – zoals 

verwacht – negatief bij aan uitvaldreiging. Hoe meer de leeromgeving de studenten in staat stelt praktijkervaringen 

op te doen en op basis daarvan hun studieloopbaan vorm te geven, des te minder zijn studenten geneigd hun 

opleiding voortijdig te beëindigen.

Aan het einde van de vragenlijst is de studenten gevraagd (a) om alle beroepen te noemen die zij op dat moment 

overwegen en (b) hun eerste keuze aan te geven. Het blijkt dat de helft van de respondenten een duidelijk 

voorkeursberoep heeft terwijl zij wel alternatieve beroepen overwegen. Dit zijn studenten die significant in een meer 

praktijkgerichte en vraaggerichte leeromgeving zijn, die meer bezig zijn met loopbaancompetenties en die zekerder 

zijn over hun toekomst in werk (arbeidsidentiteit). Studenten die geen beroepsalternatieven en geen eerste keuze 

aangeven, zijn de studenten die in een weinig praktijk- en vraaggerichte leeromgeving zitten, die minder praten met 

hun begeleiders, die minder bezig zijn met hun loopbaanontwikkeling, die minder zeker en minder gemotiveerd zijn 

en die – tenslotte – vaker dreigen uit te vallen.
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7 Samenvatting en conclusies
In dit onderzoek hebben we een antwoord trachten te vinden op zes onderzoeksvragen, terwijl we  twee hypothesen 

hebben getoetst. Hieronder worden de zes onderzoeksvragen afzonderlijk beantwoord en worden de voornaamste 

conclusies met betrekking tot beide hypothesen besproken.

1.  In welke mate is de leeromgeving in het hoger beroepsonderwijs praktijk- en 
vraaggericht?

Het hoger beroepsonderwijs in het geheel is weinig praktijkgericht en nog minder vraaggericht. De sectoren Techniek 

en Economie scoren op zowel praktijk- als vraaggerichtheid significant lager dan de andere sectoren. Het hoger 

beroepsonderwijs blijkt nog erg ‘naar binnen gericht’: ervaringen buiten de school tellen niet mee voor de studie 

(aldus 75% van de studenten) en hun opleiding stimuleert hen niet om ervaringen op de doen buiten de school 

(aldus 58%). Wat studenten in hun praktijkstage gaan doen, wordt in hoge mate bepaald door de stage die ze 

krijgen toegewezen (42%) dan wel door de leeropdrachten die de opleiding hen (mee)geeft (23%). Op de vraag of 

zij in hun studieprogramma zelf keuzes kunnen maken of uit verschillende opdrachten kunnen kiezen, antwoordt 

64% resp. 49% ontkennend. Slechts 11% van de studenten geeft aan dat zij op school geholpen worden om de 

opdrachten te kiezen die het beste bij hen passen. De conclusie is duidelijk: het hoger beroepsonderwijs is nog in 

hoge mate op een traditionele leest geschoeid (theorie- en aanbodgericht), dit ondanks veel retoriek waarin de eigen 

verantwoordelijkheid van de studenten wordt benadrukt. Veel studenten (37%) weten zich door hun opleiding resp. 

docenten verantwoordelijk gemaakt maar voelen zich daarin wel alleen gelaten. En 34% van de studenten geeft aan 

dat de docenten hen uiteindelijk toch voorschrijven hoe zij hun eigen verantwoordelijkheid moeten invullen.

Studieloopbaanbegeleiders vinden de opleidingen waarbinnen zij werken, net als de leerlingen, enigermate 

praktijkgericht en slechts in zeer geringe mate vraaggericht. De studieloopbaanbegeleiders werkzaam binnen de 

sectoren Techniek en Economie vinden deze sector significant minder praktijkgericht dan de 

studieloopbaanbegeleiders die werkzaam zijn in andere sectoren. De studieloopbaanbegeleiders werkzaam binnen 

de sector Economie vinden deze sector significant minder vraaggericht dan de studieloopbaanbegeleiders die 

werkzaam zijn in andere sectoren. Gevraagd naar wat de opleiding doet om studenten te leren een netwerk van 

beroepsbeoefenaren op te bouwen, antwoordt 60% van de studieloopbaanbegeleiders dat daar geen of nauwelijks 

aandacht voor is.

2.  Wat is de inhoud en vorm van de begeleidingsgesprekken die in het hoger 
beroepsonderwijs plaatsvinden tussen student en docent? 

Studenten spreken verreweg het meest met medestudenten over de eigen (studie)loopbaan; met vakdocenten en 

studieloopbaanbegeleiders wordt hierover veel minder gesproken. Dit wordt waarschijnlijk ook veroorzaakt door het 

feit dat de gesprekken tussen studieloopbaanbegeleider en student slechts 1 tot 4 keer per jaar plaatsvinden. En als 

er wordt gesproken met studenten is dit vooral met leerlingen die dreigen uit te vallen. De helft van de ondervraagde 

studenten geeft aan dat de inhoud van het gesprek met de studieloopbaanbegeleider vooral door de laatste wordt 

bepaald; slechts 26% van de studenten geeft aan dat zij zelf meestal de inhoud van dit gesprek bepalen. Studenten 

uit de sectoren Economie en Techniek ervaren minder eigen inbreng in het gesprek met hun 

studieloopbaanbegeleider dan studenten uit andere sectoren. De gesprekken met de studieloopbaanbegeleider zijn 

meer helpend dan reflectief en gericht op concrete actie wat betreft de (studie)loopbaan. Dit wil zeggen dat de 

studieloopbaanbegeleiders vaker informatie geven dan dat zij de student in staat stellen tot nadenken over en 
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handelen met betrekking tot de eigen loopbaan. Overigens vinden de meeste studenten dat de 

studieloopbaanbegeleider nauwelijks relevante infortmatie geeft over (vervolg)opleidingen (68%) en ook nauwelijks 

verschillende keuzemogelijkheden belicht (55%). Studenten uit de sectoren Techniek en Economie zijn het minst 

positief over zowel het helpende als het reflectief/actief makende karakter van de gesprekken met de 

studieloopbaanbegeleider. De gesprekken met de studieloopbaanbegeleider gaan vooral over de studievoortgang en 

niet tot nauwelijks over zelf- en toekomstbeelden van de studenten en over concrete acties die de studenten moeten 

of kunnen nemen gericht op werk en studie. In de sectoren Techniek en Economie wordt significant minder 

gesproken over zelf- en toekomstbeelden en concrete acties dan in de andere sectoren. Er is geen sprake van een 

vertrouwensbreuk tussen studenten en hun studieloopbaanbegeleiders, maar toch spreken de studenten in 

meerderheid (64%) niet met hen over wat hen echt bezighoudt in het leven. Ook op dit punt scoren de sectoren 

Techniek en Economie lager dan de andere sectoren.

De studieloopbaanbegeleiders geven eveneens in meerderheid (81%) aan dat de gesprekken met de studenten 

gemiddeld 1-4 maal per jaar en op individuele basis plaatsvinden. Zij zijn het in grote lijnen eens met de studenten 

wat betreft hun oordeel over de mate waarin de gesprekken worden gevoerd. Gevraagd naar wie de inhoud van het 

studieloopbaangesprek bepaalt, antwoordt 50% van de studieloopbaanbegeleiders dat zij dat doen, 25% dat dat in 

gelijke mate door hen en door de student gebeurt en 25% dat vooral de student de inhoud van het gesprek bepaalt. 

Studieloopbaanbegeleiders en studenten zijn het ook eens over het feit dat hun gesprekken vooral gaan over de 

studievoortgang. De studieloopbaanbegeleiders zijn méér dan de studenten van mening dat ze ook spreken over 

zelf- en toekomstbeelden en over concrete acties die de student zou moeten of kunnen ondernemen met betrekking 

tot de (studie)loopbaan.

3.  Hoe ervaren de studieloopbaanbegeleiders in het hoger beroepsonderwijs hun 
eigen loopbaanontwikkeling en mogelijkheden om begeleidingsgesprekken te 
voeren, en hoe verhoudt dit zich tot de invulling van de begeleidingsgesprekken? 

Studieloopbaanbegeleiders schatten hun eigen loopbaansucces hoog in (gemiddelde score van 3,34 op een schaal 

van 1-4), zij vinden zichzelf bekwaam als studieloopbaanbegeleider maar ze zijn ook van mening dat er binnen hun 

opleiding weinig draagvlak bestaat voor studieloopbaanbegeleiding. Ze ervaren met andere woorden weinig (onder)

steun(ing) van de zijde van de vakdocenten en van het management. 

Naarmate studieloopbaanbegeleiders meer draagvlak en draagkracht ervaren en meer in een situatie werken die 

praktijkgericht is zijn ze geneigd meer reflectieve en actiefmakende gesprekken met de studenten te voeren. Of in 

een studieloopbaangesprek het accent vooral ligt op de studievoortgang hangt samen met het geslacht van de 

studieloopbaanbegeleider (vrouwen leggen meer nadruk op studievoortgang dan mannen) en met vraaggericht 

onderwijs (naarmate er meer sprake is van een vraaggerichte leeromgeving domineert het onderwerp 

‘studievoortgang’ minder in de gesprekken). Of in een studieloopbaangesprek het accent vooral ligt op zelf- en 

toekomstbeelden wordt significant bepaald door de eigen werksituatie en daarin vooral door de draagkracht. 

Oftewel: naarmate een studieloopbaanbegeleider zichzelf competenter acht, zal zij/hij in het gesprek met de 

studenten meer het accent leggen op zelf- en toekomstbeelden van de studenten.

4.  Hoe wordt de samenwerking tussen docent en praktijk in het hoger 
beroepsonderwijs vormgegeven, en hoe verhoudt dit zich tot de invulling van de 
begeleidingsgesprekken?
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Liefst 77% van de studieloopbaanbegeleiders vindt de samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van 

studieloopbaanbegeleiding onvoldoende (<2,5) en 44% van hen verklaart zelfs dat er helemaal geen samenwerking 

is. In de sector Economie is significant minder sprake van samenwerking, op de voet gevolgd door de agrarische 

opleidingen en de sector Zorg & Welzijn. In de sector Onderwijs is het meest sprake van samenwerking (maar ook 

deze score ligt nog onder het schaal gemiddelde 2,5, hetgeen wil zeggen dat er nauwelijks samenwerking is). Als er 

al sprake is van samenwerking heeft het vooral betrekking op het maken van afspraken met mensen uit de praktijk 

over de begeleiding van studenten. Maar zelfs dit gebeurt maar bij de helft van de begeleiders. 

Met studenten spreken over concrete acties met betrekking tot werk en loopbaan hangt samen met de ervaren 

samenwerking met het bedrijfsleven. Dus: hoe meer er sprake is van samenwerking met het bedrijfsleven, des te 

vaker zal het in de studieloopbaangesprekken met studenten gaan over concrete acties die studenten kunnen en 

wellicht ook moeten ondernemen met betrekking tot werk en loopbaan.

5.  In welke mate beschikken studenten in het hoger beroepsonderwijs over 
loopbaancompetenties en wat is de rol van de leeromgeving hierin?

Studenten in het hoger beroepsonderwijs ontwikkelen nauwelijks loopbaancompetenties. Alleen qua 

loopbaanreflectie ligt de gemiddelde score net boven het schaalgemiddelde; wat betreft werkexploratie, 

loopbaansturing en netwerken liggen de scores onder het schaalgemiddelde. Het tweede deel van de vraag heeft 

betrekking op de leeromgeving. De hypothese is dat een vraag- en praktijkgestuurde leeromgeving, waarin een 

dialoog plaatsvindt over de loopbaan, positief is voor de ontwikkeling van loopbaancompetenties, ook als wordt 

gecontroleerd voor persoons- en schoolfactoren. 

Deze hypothese wordt bevestigd door de uitkomsten van de analyses. Er is een positieve samenhang tussen alle 

loopbaancompetenties enerzijds en een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving anderzijds. Er is ook een positieve 

samenhang tussen de eigen inbreng van studenten in het gesprek met de studieloopbaanbegeleider (hét kenmerk 

van het bestaan van een dialoog) en alle loopbaancompetenties. Oftewel: hoe meer er sprake is van een vraag- en 

praktijkgerichte leeromgeving, en hoe meer er sprake is van een dialoog (dus van een gesprek met 

studieloopbaanbegeleiders waarin de student een duidelijke eigen inbreng heeft), des te meer is er sprake van 

loopbaancompetenties. Interessant is dat een helpende gespreksvorm negatief en een reflectief en actief-makende 

gespreksvorm positief bijdraagt aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Praten over de studie draagt niet bij 

aan het inzetten van loopbaancompetenties, maar het praten over zelf- en toekomstbeeld en over werk en 

loopbaanacties wel. Dus: zowel het onderwijsprogramma als de invulling van begeleidinggesprekken hangen samen 

met de mate waarin studenten bezig zijn met hun persoonlijke loopbaanontwikkeling.

6.  Wat is de relatie tussen loopbaancompetenties van hbo-studenten enerzijds en 
hun leermotivatie, arbeidsidentiteit, keuzezekerheid en uitvaldreiging anderzijds?

Alhoewel de ondervraagde studenten een matig ontwikkelde arbeidsidentiteit hebben (gemiddelde score van 2,75 

op een schaal van 1-4), zijn ze voor het grootste deel wel erg zeker van hun studiekeuze. Maar ze zijn – tegelijkertijd 

- matig gemotiveerd voor hun studie. Toch overwegen slechts weinigen om voortijdig met hun studie te stoppen. 

Over de relatie van deze outputfactoren met loopbaancompetenties is de volgende hypothese geformuleerd: Het 

beschikken over loopbaancompetenties draagt positief bij aan leermotivatie, arbeidsidentiteit en keuzezekerheid en 

negatief aan uitvaldreiging, ook als gecontroleerd wordt voor persoons- en schoolfactoren en voor leeromgeving. 

Deze hypothese wordt slechts voor een deel bevestigd (en dus voor een deel verworpen). Werkexploratie en 
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loopbaansturing dragen positief bij aan leermotivatie, arbeidsidentiteit en keuzezekerheid, maar ze dragen niet bij 

aan het beperken van uitvaldreiging. Oftewel: naarmate studenten méér werkmogelijkheden onderzoeken en méér 

weloverwogen keuzes maken en acties ondernemen om werk en leren aan te laten sluiten bij eigen kwaliteiten en 

motieven en bij uitdagingen in werk, zijn ze gemotiveerder voor de opleiding, hebben ze een beter ontwikkelde 

arbeidsidentiteit en beschikken ze ook over meer zekerheid wat betreft de gemaakte keuzes voor hun studie. 

Netwerken draagt eveneens positief bij aan arbeidsidentiteit en keuzezekerheid, maar niet aan leermotivatie en 

uitvaldreiging. 

Loopbaanreflectie, tenslotte, draagt positief bij aan uitvaldreiging, draagt niet aantoonbaar bij aan leermotivatie, en 

draagt negatief bij aan arbeidsidentiteit en keuzezekerheid. Studenten die méér reflecteren over hun loopbaan 

overwegen vaker om hun opleiding voortijdig te staken, ze beschikken over een minder ontwikkelde arbeidsidentiteit 

en ze zijn ook minder zeker van de keuzes die ze in hun studieloopbaan hebben gemaakt, dan studenten die minder 

reflecteren. Dit kan worden verklaard doordat individuen pas gaan reflecteren over hun loopbaan wanneer ze zich 

onzeker voelen over de keuzes die ze tot nu toe gemaakt hebben met betrekking tot werk en studie. Reflecteren als 

zodanig roept onzekerheid op. Het doel van reflectie is immers vanzelfsprekendheden ter discussie stellen. Of het 

negatieve verband tussen loopbaanreflectie enerzijds en arbeidsidentiteit en keuzezekerheid anderzijds op een van 

deze manieren verklaard kan worden, vereist vervolgonderzoek. Hier moeten we vooralsnog constateren dat onze 

hypothese dat méér loopbaanreflectie zal resulteren in méér zekerheid over werk en studie niet bevestigd wordt. 
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Bijlage 1 Loopbaanontwikkeling van hbo 
studenten

Fijn dat je meedoet aan het onderzoek. Het is belangrijk dat je de vragenlijst eerlijk invult; het is niet goed of fout, 

maar het is wel belangrijk dat het klopt voor jouw situatie. Wat je invult krijgt alleen de onderzoeker te zien en er 

wordt alleen verslag gedaan over hele groepen, nooit over studenten persoonlijk. Je naam en studentnummer wordt 

gevraagd om jouw mening te vergelijken met die van je studieloopbaanbegeleider.

Kleur de vakjes helemaal in met potlood

Naam:     Studentnummer: 

Leeftijd:  

Geslacht:  Man

 Vrouw

Geboorteland van je ouders  Beide ouders zijn in Nederland geboren

 Eén van mijn ouders is in Nederland geboren

 Geen van mijn ouders is in Nederland geboren

Vooropleiding:  Havo

 Vwo

 Mbo

 Anders, nl:

Wat zijn je studieresultaten nu toe?  Vooral onvoldoendes

 Evenveel onvoldoendes als voldoendes

 Vooral voldoendes

 Gemiddeld ruim voldoende of meer

Hoelang ben je bezig met deze studie?

Aantal jaren:                             Aantal maanden:

Aantal maanden stage:

Aantal maanden ander werkervaring:

Wie is je studieloopbaanbegeleider:

Naam:

Kloppen de onderstaande uitspraken voor jou?  

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal 

1 2 3 4

1 Ik werk hard op deze opleiding.    

2 Mijn hart ligt bij het werk waarvoor ik leer.    

3 Ik weet hoe mijn toekomst als vakman/vakvrouw er uit gaat zien.    

4 Ik weet zeker welk werk ik wil doen.    

5 Wat er met mij gebeurt, heb ik helemaal zelf in de hand.    

6 Ik doe dingen graag op mijn eigen manier.    

7 Op deze opleiding kost het me moeite om aan de slag te gaan voor mijn studie.    

8 Op deze opleiding kost het me moeite om aan het werk te blijven voor mijn studie.    

9 Als je echt goed je best doet, dan bereik je altijd veel.    

10 Mijn ideeën over mijn toekomst veranderen steeds weer.    
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11 Ik weet bij welke vakmensen ik wil horen als ik straks aan het werk ben.    

12 Mijn studie geeft mij zelfvertrouwen.    

1 2 3 4

13 Op deze opleiding kan ik makkelijk mijn aandacht bij mijn studie houden.    

14 Als ik op deze opleiding iets moet doen, begin ik daar gelijk aan.    

15 Ik ben hoe dan ook van plan om deze opleiding af te maken.    

16 Hogerop komen in het leven heb ik vooral zelf in handen.    

Kloppen de onderstaande uitspraken voor jou?  

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal 

1 2 3 4

17 Mijn toekomst bepaal ik helemaal zelf.    

18 Door mijn opleiding heb ik vertrouwen in de toekomst.    

19 Ik verdoe vaak mijn tijd op deze opleiding.    

20 Ik vind het moeilijk om belangstelling op te brengen voor wat ik hier leer of doe.    

21 Ik ga stoppen met deze opleiding.    

22 Door hard te werken, kan ik later worden wat ik wil.    

23 Ik weet niet zeker of het beroep waarvoor ik leer, goed is voor mij.*    

24 Ik heb ontdekt wat voor soort werkzaamheden echt bij mij passen.    

25 Mogelijk stap ik nog over naar een andere opleiding.    

26 Mogelijk stop ik mijn studie om te gaan werken.    

27 Op deze opleiding ben ik vaak aan een stuk door bezig.    

28 Ik doe er alles voor om goede cijfers te halen.    

29 Ik geloof dat mijn succes eerder afhangt van wat ik kan, dan van geluk.    

30 Ik heb ontdekt hoe ik mijn talenten het beste kan inzetten.    

31 Plezier maken met mijn vrienden gaat meestal voor studeren.    

Kloppen de onderstaande uitspraken voor jou?  

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal 

Bij de onderstaande uitspraken gaat het over wat je werkelijk doet.

1 2 3 4

32 Als iets goed gaat in mijn studie, denk ik hier over na om te ontdekken waar ik echt goed in ben.    

33 Ik ga vaak na waarom mij iets interesseert.    

34 Ik plan nu wat ik moet leren om later werk te doen dat bij mij past.    

35 Ik praat met mensen uit de praktijk over mijn toekomstplannen.    

36 Ik denk na over waar ik mijn hele leven al goed in ben geweest.    

37 Als mijn ideeën botsen met die van anderen, denk ik na over wat dit zegt over mijzelf.    

38 Ik bespreek zelf met een docent hoe ik mijn studie het beste kan laten aansluiten bij mijn sterke kanten.    

39 Ik regel zelf begeleiding die ik nodig vind om het beste uit mijn studie te halen voor de toekomst.    

40 Ik houd mensen uit de praktijk op de hoogte van mijn vorderingen op school.    

41 Ik onderzoek zelf hoe het werk waarvoor ik leer er in verschillende bedrijven uitziet.    

42 Ik ben bezig uit te vinden hoe mijn sterke kanten passen bij het werk waarvoor ik leer.    

43 Ik houd zelf bij welke vacatures voor mij interessant zijn.    

44 Ik ben bezig uit te vinden welke waarden en normen voor mij belangrijk zijn.    

45 Ik zoek uit welke problemen voorkomen in het werk waarvoor ik leer.    

46 Ik ga na of de manier waarop met deze problemen wordt omgegaan bij mij past.    

47 Ik doe extra dingen in mijn opleiding, zodat ik meer kansen heb op leuk werk.    

48 Ik leer dingen buiten de school, om meer kansen te hebben in de toekomst.    

49 Ik zorg dat ik tijdens mijn opleiding al mensen leer kennen die mij later kunnen helpen bij het vinden van leuk werk.    
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Kloppen de onderstaande uitspraken voor jou?  

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal 

Bij de onderstaande uitspraken gaat het over wat je werkelijk doet.

1 2 3 4

50 Ik vraag uit mezelf aan anderen wat mijn sterke en zwakke kanten zijn.    

51

Om te achterhalen wat ik echt belangrijk vind in het leven: 

      -denk ik na over dingen die niet goed lukken en waarover ik me rot voel.    

52       -gebruik ik ervaringen waar ik gelukkig van word.    

53 Ik zoek uit of de dingen die ik belangrijk vind in het leven ook te vinden zijn in het werk dat ik kan doen na mijn studie.    

54 Ik denk na over waar ik echt goed in wil worden.    

55 Ik ben echt op zoek naar wat ik belangrijk vind in werk.    

56 Ik ben echt op zoek naar mijn eigen talenten.    

57 Ik kies leeropdrachten nadat ik heb onderzocht welke het beste bij mij passen.    

58 Ik probeer vaak dingen uit, om te kijken of dit wat voor mij is.    

59 Ik houd precies bij wat het nieuws is over het werk waarvoor ik leer.    

60

Ik vraag mensen die ik ken: 

      -om mij informatie te geven over bepaald werk.    

61       -wat de ontwikkelingen zijn in mijn vakgebied.    

62       -mij te helpen aan praktijkervaring (stage, bijbaan) waadoor ik meer kansen krijg voor de toekomst.    

63 Zou je de keuze voor deze studierichting net zo goed weer kunnen veranderen?  Zeker
 Ja, met enige moeite
 Waarschijnlijk wel
 Waarschijnlijk niet
 Nee, moeilijk
 Zeker niet

64 Ben je onzeker over de keuze voor deze studierichting?  Ja, heel erg
 Ja
 Een beetje
 Niet echt
 Nee
 Zeker niet

65 Geeft deze studierichting je het gevoel dat je jouw toekomst met vertrouwen en optimisme tegemoet kunt zien?  Ja, heel erg
 Ja
 Een beetje
 Niet echt
 Nee
 Zeker niet

66 Ben je zeker van deze studierichting?  Ja, heel erg
 Ja
 Een beetje
 Niet echt
 Nee
 Zeker niet

67 Verdedig je deze studierichting tegenover anderen die het niet mee eens zijn met jouw keuze?  Ja, heel erg
 Ja
 Een beetje
 Niet echt
 Nee
 Zeker niet

68 Hoeveel moeite wil je doen om deze studie goed te doorlopen?  Heel veel
 veel
 Een beetje
 Niet zo veel
 Weinig
 Niets

69 Is deze studierichting helemaal jouw keuze?  Ja, volledig
 Ja
 Een beetje
 Niet echt
 Nee
 Helemaal niet
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Over je opleiding 

70 Wat ik ga doen in de praktijk hangt af van:  De praktijkplaats die ik krijg toegewezen.
 De leeropdrachten die ik op school krijg.
 Wat ik bespreek in mijn (studie)loopbaangesprekken.
 Niet van toepassing, ik heb nog geen praktijkervaring.

71 Op school kan ik uit verschillende opdrachten kiezen.  Nee
 Ja, het kiezen van de opdrachten wordt aan mijzelf overgelaten.
 Ja, door school wordt aangegeven wat ik het beste kan doen.
  Ja, op school word ik geholpen om opdrachten te kiezen die bij 

mij passen.

72 Ik kan op school aan mijn eigen leervragen werken:  Nee
 Ja, maar het is niet duidelijk hoe ik dat het beste kan doen.
  Ja, de leervragen zijn vooral dingen die ik nog moet doen voor de 

opleiding.
 Ja, de leervragen zijn vooral dingen die ik zelf graag wil doen.

73 School doet een beroep op mijn eigen verantwoordelijkheid  
om te leren.

 Nee
 Ja, maar ik voel me daarin alleen gelaten.
 Ja, docenten zeggen me hoe ik dat kan doen.
 Ja, ik kan meepraten over hoe ik dit stap voor stap kan leren.

Kloppen de onderstaande uitspraken voor jou?  

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal  5 = weet ik niet

1 2 3 4 5

74 Ik maak op school opdrachten die echt in de beroepspraktijk voorkomen.     

75 Op school wordt steeds aandacht besteed aan werk dat je kunt doen na deze studie.     

76 Ik krijg vanuit school de kans om in de praktijk te ontdekken wat voor soort werk bij mij past.     

77 Ik zie in de praktijk hoe een vakman/vakvrouw zaken aanpakt.     

78 Ervaringen buiten school (bijbaantjes, hobby en verenigingen) tellen mee voor de studie.     

79 De school stimuleert mij om ervaringen op te doen buiten school.     

80 Ik krijg in de praktijk met de nieuwste ontwikkelingen in het vak te maken.     

81 Ik krijg in de praktijk te maken met moeilijke beslissingen in het vak.     

82 In het leerprogramma heb ik keuze wat ik wil leren.     

83 In het leerprogramma heb ik keuze hoe ik wil leren.     

84 Ik heb mijn eigen leerdoelen die verschillen van anderen studenten.     

85 Wat ik leer wordt bepaald door docenten.     

86 Er is in deze opleiding een vast programma dat voor iedereen hetzelfde is.     

87 Mijn leerroute is een aaneenschakeling van keuzes die ik maak.     

Hoe vaak ongeveer heb je op school gesprekken over je (studie)loopbaan?
(over jouw keuzes, wensen en mogelijkheden betreffende toekomstig werk)

Gesprekken over je (studie)loopbaan  1  = nooit/heb ik niet  2  = 1-4 keer per jaar  3  = (bijna) elke maand  4  = (bijna) elke week

1 2 3 4

88a Met een decaan    

88b Met een (studie)loopbaanbegeleider    

88c Met een mentor vanuit de opleiding    

88d Met een begeleider in de praktijk    

88e Met een vakdocent    

88f Met studiegenoten in een groepsgesprek    

Individuele gesprekken met je (studie)loopbaanbegeleider 

89 Wie bepaalt waar een (studie)loopbaangesprek over gaat?  Meestal mijn begeleider
 Iets vaker mijn begeleider
 Exact gelijk
 Iets vaker ik
 Meestal ik
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Kloppen de onderstaande uitspraken voor jou?  

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal 

1 2 3 4

90 Ik vertrouw de begeleider volkomen.    

91 De begeleider geeft veel informatie over verschillende werksituaties.    

92 De begeleider geeft veel informatie over mogelijke vervolgopleidingen.    

93 De begeleider zet mij aan om zelf dingen uit te zoeken.    

94 De begeleider zet me steeds aan het denken over mijn toekomst.    

95 Ik voel me begrepen.    

96 De begeleider moedigt me aan om dingen te doen die ik eigenlijk niet durf.    

97 Mijn begeleider doet niet moeilijk, als ik maar haal wat ik moet halen.    

98 We gaan echt diep in op dingen die ik belangrijk vind.    

99 De begeleider geeft mij vertrouwen dat ik iets kan.    

100 Ik krijg advies waar ik wat aan heb.    

101 Mijn begeleider helpt me altijd verder in mijn (studie)loopbaan.    

102 Mijn begeleider heeft echt belangstelling voor mijn leven.    

103 De begeleider geeft bij keuzes die je gaat maken steeds verschillende mogelijkheden.    

104 Ik doe altijd wat me gezegd wordt, ook al wil ik dit zelf niet.    

105 Gesprekken staan in het teken van wat ik op dat moment meemaak.    

106 Het is duidelijk hoe de (studie)loopbaangesprekken van het belang is voor mijn studie.    

Kolom 1:   Geef aan waar de gesprekken met je (studie)loopbaanbegeleider over gaan. 
Zet eerst een 0 als het onderwerp (bijna) niet wordt besproken. 
Zet de overige onderwerpen op volgorde:  
1 wat het meest aan bod komt en nummer zo verder. 

Kolom 2:  Geef aan welke 5 onderwerpen jij belangrijk vindt om goede keuzes te kunnen maken 
voor je toekomst van 1 (meest belangrijk) tot 5.

1 Wat er gebeurt 2 Jouw wens

107 A Studieresultaten. nr. nr.

B Wat ik nog moet doen om een goede vakman(vrouw)te worden. nr. nr.

C Mijn talenten. nr. nr.

D Mijn toekomstdroom . nr. nr.

E Waarom ik iets wil leren. nr. nr.

F Wat ik nog moet doen om mijn studie af te ronden. nr. nr.

G Wat de ontwikkelingen zijn in het werk waarvoor ik leer. nr. nr.

H Hoe ik ervaringen buiten school kan gebruiken voor mijn toekomst. nr. nr.

I Hoe ik zelf keuzes kan maken die bij mij passen. nr. nr.

J Wat me echt bezig houdt in het leven. nr. nr.

K Problemen in mijn studie. nr. nr.

L De juiste beroepshouding. nr. nr.

M Hoe ik het beste contact kan leggen met mensen die mij kunnen helpen in mijn loopbaan. nr. nr.

N Wat een volgende stap is in mijn studie die bij mijn toekomstwens past. nr. nr.

O Verschillende werksituaties die bij mij passen. nr. nr.

P Mijn privé-leven nr. nr.

Q Welke vervolgopleiding het beste bij je past nr. nr.

R (praktijk)ervaringen die indruk op mij gemaakt hebben. nr. nr.



62

Noem alle beroepen op die je op dit moment overweegt:

-

-

-

-

-

-

-

-

Wat is je eerste keuze?

-

Bedankt voor het invullen!
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Bijlage 2 Vragenlijst 
studieloopbaanbegeleiders 
Naam: Nummer voor onderzoeker

sch               ri              kl

Hoogst afgeronde opleiding:  Mbo       Hbo       Wo

Geslacht:  Man        Vrouw

Leeftijd:  20 – 30 jaar

 31 – 40 jaar

 41 – 50 jaar

 51 of ouder

Rol:  Docent

 Mentor

 Decaan

 Studieloopbaanbegeleider

In de vragenlijst wordt u aangesproken als (studie)loopbaanbegeleider.

Kleur het vakje dat het beste past bij uw situatie.

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal 

1 2 3 4

1 Studenten maken op school opdrachten die echt in de beroepspraktijk voorkomen.    

2 Op school wordt steeds aandacht besteed aan werk dat studenten kunnen doen na hun studie.    

3 Studenten komen in verschillende werksituaties, zodat ze kunnen ontdekken welk soort werk het beste bij hen past.    

4 Studenten krijgen de kans dingen in de praktijk uit te proberen, om na te gaan wat bij hen past.    

5 Ik laat ervaringen buiten school (bijbaantjes, hobby en verenigingen) meetellen in de studie.    

6 Ik stimuleer studenten om ervaringen op te doen buiten hun studie.    

7 Studenten krijgen in de praktijk met de nieuwste ontwikkelingen in het vak te maken.    

8 Studenten krijgen in de praktijk te maken met moeilijke beslissingen in het vak (beroepsdilemma’s).    

9 Praktijkervaringen, die indruk maken op de studenten, worden in gesprekken in verband gebracht met hun loopbaan.    

10 In het leerprogramma hebben studenten keuze wat zij willen leren.    

11 In het leerprogramma hebben studenten keuze hoe zij willen leren.    

12 Studenten hebben eigen leerdoelen die verschillen van die van andere studenten.    

13 Wat studenten leren wordt bepaald door school.    

14 Er is in deze opleiding een vast programma dat voor iedereen hetzelfde is.    

15 De studie van studenten is een aaneenschakeling van keuzes die zij maken.    

16 Over keuzes die de student maakt in zijn leerproces, wordt het verband met zijn loopbaan besproken    

Hoe vaak worden op school de onderstaande vormen van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) ingezet?

Kleur het vakje dat het beste past bij uw situatie.

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = (bijna) nooit  2  = 1-4 keer per jaar  3  = (bijna) maandelijks  4  = (bijna) wekelijks 

1 2 3 4

22 Instrumenten, bijvoorbeeld beroepskeuzetests    

23 Reflectiemethoden    

24 Klassikale gesprekken    

25 Individuele gesprekken als een student problemen heeft, bij dreigende uitval    
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26 Individuele gesprekken met elke student, maar het is meer studie- dan loopbaanbegeleiding    

27 Individuele gesprekken met elke student om hem te leren bewuste, passende en toekomstgerichte keuzes te maken    

Kleur één vlakje

17 Wat de student gaat doen in de praktijk hangt af van:   De opdrachten die studenten krijgen toegewezen op de 
praktijkplaats.

 De leeropdrachten die studenten vanuit school krijgen.
 Wat studenten bespreken in hun (studie)loopbaangesprekken.

18 Wat doet de school vooral om studenten te leren een netwerk van 
beroepsbeoefenaren op te bouwen?

 Hier is binnen de school (nog) geen aandacht voor.
  Ik breng studenten in contact met beroeps beoefenaren, een 

netwerk opbouwen wordt vooral aan de studenten zelf over 
gelaten.

  Ik geef aan welke contacten studenten moeten opbouwen en 
onderhouden tijdens de studie.

  Ik begeleid vooral studenten met het opbouwen en onderhouden 
van contacten die zij zelf belangrijk vinden voor hun toekomst.

19 Op school kunnen studenten uit verschillende opdrachten kiezen.  Nee.
  Ja, het kiezen van de opdrachten wordt aan studenten 

overgelaten.
  Ja, door school wordt aangegeven wat studenten het beste 

kunnen doen.
  Ja, op school worden studenten geholpen om opdrachten te 

kiezen die bij hen passen.

20 Studenten kunnen op school aan hun eigen leervragen werken.   Nee.
  Ja, maar het is studenten vaak niet duidelijk hoe ze dat het beste 

kunnen doen.
  Ja, de leervragen zijn vooral dingen die studenten nog moeten 

doen voor de studie.
  Ja, de leervragen zijn vooral dingen die studenten zelf graag 

willen doen.

21 School doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de 
student in het leren.

  Nee.
  Ja, maar studenten voelen zich daarin vaak alleen gelaten.
  Ja, docenten zeggen studenten hoe zij dat kunnen doen.
  Ja, studenten kunnen meepraten over hoe zij dit stap voor stap 

kunnen leren.

22 Hoe vaak heeft u gemiddeld een gesprek met een student over zijn/
haar (studie)loopbaan?

  nooit/heb ik niet
  1-4 keer per jaar
  (bijna) elke maand
  (bijna) elke week

23 Wie bepaalt in een individueel gesprek met de student waar een 
(studie)loopbaangesprek over gaat?

  Meestal ik
  Iets vaker ik
  Exact gelijk
  Iets vaker de student
  Meestal de student

Hoe gaan de gesprekken? 

Kleur het vakje dat het beste past bij uw situatie.

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal

1 2 3 4

30 De student vertrouwt mij volkomen.    

31 Ik geef veel informatie over verschillende werksituaties.    

32 Ik geef veel informatie over mogelijke vervolgopleidingen.    

33 Ik spoor de student aan om zelf dingen uit te zoeken.    

34 Ik zet de student aan het denken over zijn toekomst.    

35 De student voelt zich door mij begrepen.    

36 Ik moedig de student aan om dingen te doen die hij eigenlijk niet durft.    

37 Ik doe niet moeilijk, als de student maar haalt wat hij moet halen.    

38 We gaan echt diep in op dingen die de student belangrijk vindt.    

39 Ik benadruk de dingen waar de student goed in is.    

40 Ik geef alleen advies als ik zeker weet dat de student dit nodig heeft om verder te kunnen.    

41 Ik help de student altijd verder in zijn (studie)loopbaan.    

42 Ik toon echt belangstelling voor het leven van de student.    

43 Ik geef bij keuzes die de student gaat maken steeds verschillende mogelijkheden.    
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44 Gesprekken staan in het teken van wat de student op dat moment meemaakt.    

45 Ik maak duidelijk hoe de (studie)loopbaangesprekken van belang zijn voor zijn studie.    

Kolom 1: Geef aan waar de gesprekken met de student over gaan:

De antwoordmogelijkheden zijn:  1  = praten we niet over  2  = praten we zelden over  3  = praten we soms over  4  = praten we uitgebreid over

Kolom 2:  Geef aan welke 5 gespreksonderwerpen volgens u zouden moeten worden besproken om de studenten te leren  
om goede keuzes te maken in hun loopbaan (vervolgstudie, beroep of goede werkplek)

    1. waar gaat het over    2. uw keuze

(waar ‘hij’ of’ hem’ staat, kan ook ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld worden) 1 2 3 4

46 Studieresultaten.     

47 Wat de student nog moet doen om een goede vakman/-vrouw te worden.     

48 Zijn talenten.     

49 Zijn toekomstdroom.     

50 Waarom de student iets wil leren.     

51 Wat de student nog moet doen om zijn studie af te ronden.     

52 Wat de ontwikkelingen zijn in het werk waarvoor de student leert.     

53 Hoe de student ervaringen buiten school kan gebruiken voor zijn toekomst.     

54 Hoe de student zelf keuzes kan maken die bij hem passen.     

56 Wat de student echt bezig houdt in het leven.     

57 Problemen in zijn studie.     

58 De juiste beroepshouding.     

59 Hoe de student het beste contact kan leggen met mensen die hem kunnen helpen in zijn loopbaan.     

60 Wat een volgende stap is in zijn studie die bij zijn toekomstwens past.     

61 Verschillende werksituaties die bij hem passen.     

62 Zijn privé-leven.     

63 Welke vervolgopleiding het beste bij hem past.     

64 (Praktijk)ervaringen die indruk op hem gemaakt hebben.     

Hoe vaak komen onderstaande zaken voor? 

Kleur het vakje dat het beste past bij uw situatie.

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = (bijna) nooit  2  = 1-4 keer per jaar  3  = (bijna) maandelijks  4  = (bijna) wekelijks

1 2 3 4

65 Ik spreek met mensen in de praktijk over de ontwikkelingen in de markt waarvoor hun bedrijf produceert.    

66 Ik spreek met mensen in de praktijk over technologische ontwikkelingen.    

67 Ik spreek met mensen in de praktijk over nieuwe eisen aan de vakbekwaamheid.    
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68 Ik spreek samen met een praktijkbegeleider en de student over de toekomst van die student.    

69 Ik spreek samen met een praktijkbegeleider en de student over de leerwensen van die student.    

70 Ik voer gesprekken met mensen uit de praktijk over begeleiding van studenten.    

In hoeverre kloppen deze stellingen voor u.

De antwoordmogelijkheden zijn:   1  = klopt helemaal niet  2  = klopt een beetje  3  = klopt aardig  4  = klopt helemaal

1 2 3 4

71 Ik maak met mensen uit de praktijk afspraken over de begeleiding van studenten    

72 Ik ontwikkel samen met mensen uit de praktijk nieuwe leeropdrachten (prestaties).    

73 Ik werk samen met mensen uit de praktijk om betere (studie)loopbaanbegeleiding te realiseren.    

74 Ik ben samen met mensen uit de praktijk bezig met vernieuwingen.    

75 De school draagt meer verantwoording voor de vernieuwing in de samenwerking met de praktijk.    

76 De verantwoording voor de vernieuwing is gelijk verdeeld tussen school en praktijk; ieder heeft zijn eigen taken.    

77 Mensen van school en praktijk hebben een gedeelde verantwoordelijkheid, we doen alles samen.    

78 Doordat ik in de praktijk met mensen praat, leren zij ook steeds meer.    

79 Doordat de school nu vaker in bedrijven komt, houden die zich vaker bezig met de ontwikkeling van hun personeel.    

80 Ik word door mijn leidinggevende actief ondersteund in de (studie)loopbaanbegeleiding van studenten.    

81 Ik word door mijn collega’s actief ondersteund in de (studie)loopbaanbegeleiding van studenten.    

82 Studieloopbaanbegeleiding heeft een belangrijke plaats in onze opleiding.    

83 In de opleiding is men bereid om zich in te zetten voor (studie)loopbaanbegeleiding.    

84 In de praktijk zetten mensen zich in voor een goede (studie)loopbaanbegeleiding.    

85 Ik heb voldoende opleiding om studenten te leren goede keuzes te maken in hun loopbaan.    

86 Ik heb voldoende kennis op het gebied van loopbaanbegeleiding.    

87 Ik heb voldoende ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding.    

89 Ik leer steeds voldoende bij om studenten goed te begeleiden in hun (studie)loopbaan.    

90 Ik krijg in deze opleiding voldoende mogelijkheden om mij te ontwikkelen als studieloopbaanbegeleider.    

Kleur één vlakje

91 In welke mate kunt u uw talenten in uw huidige werk benutten?   (bijna) niet
  onvoldoende 
  voldoende 
  goed 

92 Hoe waardevol/belangrijk vindt u het werk dat u doet?   niet waardevol
  onvoldoende waardevol
  voldoende waardevol
  zeer waardevol

93 Als u terugkijkt op uw loopbaan, beoordeelt u deze vooral als succesvol of als een teleurstelling?   vooral een teleurstelling
  enigszins een teleurstelling
  enigszins een succes
  vooral een succes

94 Hoe tevreden bent u over de vorderingen m.b.t. uw inkomen?   zeer ontevreden
  enigszins ontevreden
  enigszins tevreden
  zeer tevreden

95 Hoe tevreden bent u over de ontwikkeling die u in uw loopbaan hebt gemaakt?   zeer ontevreden
  enigszins ontevreden
  enigszins tevreden
  zeer tevreden

96 Hoe tevreden bent u over hoe de balans is tussen uw werk en privé-leven?   zeer ontevreden
  enigszins ontevreden
  enigszins tevreden
  zeer tevreden
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Bijlage 3 Uitkomsten regressie-analyses 
studieloopbaanbegeleiders

Vraag: doet draagvlak, draagkracht, samenwerking en loopbaansucces er toe in wijze waarop gesprekken vorm en 

inhoud worden gegeven, als wordt gecontroleerd voor persoonsfactoren en sector?

 Vorm van de gesprekken: helpend

Model  Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

  B Std. Error Beta

3 (Constant) 1,592 ,180  8,827 ,000

 Man (0/1) ,068 ,038 ,088 1,800 ,073

 Leeftijd -,046 ,018 -,127 -2,634 ,009

 Vooropleiding wo (0/1) -,009 ,035 -,012 -,266 ,790

 Rol slb (0/!) -,064 ,046 -,068 -1,391 ,165

Richting:

       Zorg -,018 ,049 -,021 -,376 ,707

       Economie -,055 ,047 -,064 -1,159 ,247

       Onderwijs -,094 ,061 -,083 -1,544 ,124

       Landbouw ,050 ,070 ,036 ,709 ,479

 Praktijkgerichtheid ,155 ,046 ,177 3,358 ,001

 Vraaggerichtheid -,040 ,044 -,049 -,908 ,365

 Draagvlak ,019 ,037 ,030 ,527 ,599

 Draagkracht ,199 ,034 ,315 5,811 ,000

 Samenwerking praktijk ,144 ,037 ,196 3,849 ,000

 Loopbaan succes ,033 ,044 ,038 ,744 ,457

Model Summary

Model R R Square
Adjusterd  
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig F 
Change

1 ,167a ,028 ,017 ,37186 ,028 2,612 4 366 ,035

2 ,35b ,123 ,099 ,35606 ,096 6,537 6 360 ,000

3 ,526c ,277 ,248 ,32522 ,153 18,873 4 356 ,000

a. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m

b. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg
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c. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg, samenwerking, lbsucces, draagkracht, draagvlak.

Vorm van de gesprekken:  loopbaangericht (reflectief en actiefmakend)

Model  Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

  B Std. Error Beta

3 (Constant) 1,423 ,218  6,541 ,000

 Man (0/1) ,063 ,045 ,070 1,394 ,164

 Leeftijd -,015 ,021 -,034 -,688 ,492

 Vooropleiding wo (0/1) ,042 ,042 ,047 ,999 ,318

 Rol slb (0/!) ,017 ,056 ,015 ,304 ,761

Richting:

       Zorg -,073 ,059 -,070 -1,225 ,221

       Economie -,013 ,057 -,013 -,226 ,821

       Onderwijs -,144 ,073 -,107 -1,956 ,051

      Landbouw -,043 ,084 -,026 -,513 ,608

 Praktijkgerichtheid ,230 ,056 ,222 4,133 ,000

 Vraaggerichtheid -,015 ,053 -,015 -,275 ,783

 Draagvlak ,128 ,044 ,169 2,887 ,004

 Draagkracht ,173 ,041 ,232 4,196 ,000

 Samenwerking praktijk ,091 ,045 ,105 2,022 ,044

 Loopbaan succes -,015 ,053 -,014 -,274 ,784

Model Summary

Model R R Square
Adjusterd  
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig F 
Change

1 ,143a ,020 ,010 ,44074 ,020 1,898 4 366 ,110

2 ,369b ,136 ,112 ,41733 ,116 8,035 6 360 ,000

3 ,495c ,245 ,215 ,39230 ,109 12,853 4 356 ,000

a. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m

b. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg

c. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg, samenwerking, lbsucces, draagkracht, draagvlak.
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Inhoud van de gesprekken:  accent op studievoortgang

Model  Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

  B Std. Error Beta

3 Man (0/1) 4,089 ,255  16,035 ,000

 Leeftijd -,136 ,053 -,141 -2,552 ,011

 Vooropleiding wo (0/1) ,011 ,025 ,023 ,431 ,667

 Rol slb (0/!) -,048 ,050 -,050 -,963 ,336

Richting:

       zorg ,007 ,066 ,006 ,105 ,917

       economie -,163 ,070 -,147 -2,348 ,019

       onderwijs -,164 ,067 -,153 -2,465 ,014

       landbouw -,196 ,086 -,137 -2,278 ,023

 Praktijkgerichtheid -,011 ,099 -,006 -,108 ,914

 Vraaggerichtheid ,116 ,065 ,105 1,783 ,075

 Draagvlak -,239 ,062 -,235 -3,870 ,000

 Draagkracht ,090 ,052 ,111 1,727 ,085

 Samenwerking praktijk ,024 ,048 ,031 ,507 ,613

 Loopbaan succes -,061 ,053 -,066 -1,155 ,249

 Man (0/1) -,097 ,063 -,089 -1,556 ,121

Model Summary

Model R R Square
Adjusterd  
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig F 
Change

1 ,132a ,018 ,007 ,47113 ,018 1,635 4 366 ,165

2 ,273b ,075 ,049 ,46102 ,057 3,704 6 360 ,001

3 ,300c ,090 ,054 ,45976 ,015 1,495 4 356 ,203

a. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m

b. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg

c. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg, samenwerking, lbsucces, draagkracht, draagvlak.
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Inhoud van de gesprekken: accent op zelf- en toekomstbeelden

Model  Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

  B Std. Error Beta

3 Man (0/1) 1,829 ,243  7,512 ,000

 Leeftijd -,094 ,051 -,097 -1,854 ,065

 Vooropleiding wo (0/1) -,043 ,024 -,093 -1,801 ,073

 Rol slb (0/!) -,012 ,047 -,013 -,258 ,797

Richting:

       zorg ,016 ,063 ,013 ,254 ,799

       economie ,012 ,066 ,011 ,179 ,858

       onderwijs ,020 ,064 ,018 ,309 ,757

       landbouw ,077 ,082 ,053 ,934 ,351

 Praktijkgerichtheid ,121 ,094 ,069 1,284 ,200

 Vraaggerichtheid ,096 ,062 ,087 1,545 ,123

 Draagvlak ,063 ,059 ,062 1,065 ,288

 Draagkracht ,092 ,050 ,114 1,863 ,063

 Samenwerking praktijk ,160 ,046 ,201 3,469 ,001

 Loopbaan succes ,094 ,051 ,101 1,866 ,063

 Man (0/1) -,007 ,060 -,006 -,119 ,905

Model Summary

Model R R Square
Adjusterd  
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig F 
Change

1 ,154a ,024 ,013 ,47072 ,024 2,236 4 366 ,065

2 ,316b ,100 ,075 ,45577 ,076 5,070 6 360 ,000

3 ,418c ,175 ,142 ,43887 ,075 8,062 4 356 ,000

a. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m

b. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg

c. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg, samenwerking, lbsucces, draagkracht, draagvlak.



71

Inhoud van de gesprekken: accent op werk- en loopbaanacties

Model  Unstandardized Coefficients
Standardized 
Coefficients t Sig.

  B Std. Error Beta

3 Man (0/1) 1,388 ,225  6,178 ,000

 Leeftijd -,020 ,047 -,021 -,424 ,672

 Vooropleiding wo (0/1) ,003 ,022 ,008 ,153 ,878

 Rol slb (0/!) -,057 ,044 -,061 -1,295 ,196

Richting:

       zorg -,019 ,058 -,017 -,337 ,737

       economie ,026 ,061 ,024 ,421 ,674

       onderwijs ,010 ,059 ,010 ,168 ,866

       landbouw -,236 ,076 -,172 -3,118 ,002

 Praktijkgerichtheid ,010 ,087 ,006 ,115 ,908

 Vraaggerichtheid ,160 ,057 ,151 2,786 ,006

 Draagvlak ,142 ,054 ,145 2,614 ,009

 Draagkracht ,081 ,046 ,104 1,768 ,078

 Samenwerking praktijk ,091 ,043 ,119 2,129 ,034

 Loopbaan succes ,196 ,047 ,219 4,192 ,000

 Man (0/1) -,065 ,055 -,062 -1,180 ,239

Model Summary

Model R R Square
Adjusterd  
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate

Change Statistics

R Square 
Change F Change df1 df2

Sig F 
Change

1 ,137a ,019 ,008 ,45257 ,019 1,746 4 366 ,139

2 ,392b ,154 ,130 ,42380 ,135 9,566 6 360 ,000

3 ,485c ,235 ,205 ,40509 ,082 9,502 4 356 ,000

a. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m

b. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg

c. Predictors: (Constant), slb, Leeftijd, wo, m, economie, Bvro, landbouw, onderwijs, BproSLB, zorg, samenwerking, lbsucces, draagkracht, draagvlak.
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