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Aandacht voor loopbaanontwikkeling

Perkamentus in Harry Potter:
“It’s not the talent you have, but the choises you make, 

that makes you what you are.”

Loopbaanontwikkeling is geen eenmalige keuze.
Leerlingen in het beroepsonderwijs hebben een keuze 

gemaakt, maar maken er nog veel meer. Wat is hier 
voor nodig?

Wat heeft het onderwijs te bieden op het gebied van het 
helpen maken van keuzes? 

Zijn keuzes die leerlingen maken voor de studie of voor 
het leven? 



Loopbaanleeromgeving

Loopbaangerichte begeleiding 
(toekomstgerichte, reflexieve dialoog)

Loopbaangerichte
leeromgeving

Opleidingsgerichte Loopbaangerichte
onderwijsorganisatie onderwijsorganisatie
(aanbodgestuurd en binnenschools) (vraag- en praktijkgericht)

Opleidingsgerichte begeleiding 
(monoloog gericht op het hier en nu)



Citaten uit interviews die de inrichting van 
een loopbaanleeromgeving illustreren zijn:

• “De projecten waaraan leerlingen werken, waren tot voor kort 
een doel op zich. Nu zijn de projecten een middel om je [als 
leerling] te kunnen ontwikkelen, passend bij de leervragen die 
je met je tutor bespreekt.”



Citaten uit interviews die de inrichting van 
een loopbaanleeromgeving illustreren zijn:

• “In de coachingsgroepen wordt gereflecteerd op ervaringen 
uit de praktijk. Er komen vragen aan de orde als: ‘wie ben je 
eigenlijk?’ De coach confronteert leerlingen met hun gedrag, 
benoemt patronen en legt de relatie met de droom van de 
leerling. De kerncompetenties worden besproken met 
betrekking tot wat leerlingen doen en waarom ze dit doen. De 
waarom-vraag gaat over de drijfveren van de leerling. Als je 
wilt dat leerlingen leren keuzes te maken, moet je uit de 
oppervlakkigheid blijven. 



Loopbaandialoog, wat kun je doen?

• Zelfsturing mag geen alleensturing zijn. 

• Loopbaandialoog houdt in: de mening van studenten het zwaarst laten 
wegen, oprechte interesse, helpen reflecteren, confronteren en aanzetten 
tot actie.

• De ‘stok en wortel’ op je juiste plaats op het juiste moment.

• Van studie-voortgang naar loopbaanverloop.

• Van ‘hier en nu’ naar arbeid en leven, en verleden en toekomst.

• Leren kiezen: organiseren van balans tussen gevoel en verstand.



Loopbaandialoog richt zich op het ontwikkelen van 
loopbaancompetenties

• Kwaliteitenreflectie

• Loopbaansturing 
• Netwerken

• Motievenreflectie 
• Werkexploratie 



Kwaliteitenreflectie

• Item: Ik denk wel eens na over waar ik mijn hele leven al 
goed in ben geweest.

• Kwaliteitenreflectie: beschouwing van kwaliteiten die 
van belang zijn voor de loopbaan. Het gaat hier om 
het reflecteren op werk- en leercompetenties.

• Begeleiding: Van vaardigheden naar kwaliteiten.
• Citaat: We gaan met een drilboor op zoek naar 

positieve kwaliteiten om die zo snel mogelijk te 
versterken



Motievenreflectie

• Items: Als mijn ideeën botsen met anderen, denk ik na 
over wat dit betekent. 

• Motievenreflectie: beschouwing van de wensen en 
waarden die van belang zijn voor de persoonlijke 
loopbaan.

• Begeleiding: Van interesses naar motieven.

• Citaat: Het gaan niet om ‘wat vind je leuk?’, maar 
‘waar wil je moeite voor doen?’



Werkexploratie

• Item: Ik zoek uit welke problemen voorkomen in het werk 
waarvoor ik leer.
Ik ga na of de manier waarop met deze problemen 
wordt omgegaan bij mij past.

• Werkexploratie: onderzoek van werk en mobiliteit in 
de loopbaan. De oriëntatie op het inzetten van 
werkcompetenties staat hierin centraal.

• Begeleiding: Dillema’s in werk verbinden met 
motieven, eisen in werk verbinden met kwaliteiten.



Loopbaansturing

• Items: Ik regel zelf begeleiding die ik nodig vind. 
Ik leer dingen buiten de school, om meer kansen te 
hebben in de toekomst. 

• Loopbaansturing: loopbaangerichte planning en 
beïnvloeding van het leer- en werkproces. Het gaat hierbij 
om het plannen en uitvoeren van, en onderhandelen over 
activiteiten om wensen in de loopbaan te verwerkelijken.

• Begeleiding: Leren zelf bewuste keuzes te maken (gevoel 
en gedachte in balans) en aanzetten tot actie

• Citaat: Het streven is om leren spannend te maken. We 
zoeken grenzen op en dagen leerlingen uit een stapje verder 
te maken dat wat ze durven.



Netwerken

• Item: Ik zorg dat ik tijdens mijn opleiding al mensen leer 
kennen die mij later kunnen helpen bij het vinden 
van leuk werk.

• Netwerken: contacten opbouwen en onderhouden 
op de interne en externe arbeidsmarkt gericht op 
loopbaan-ontwikkeling.

• Begeleiding: Voor de ontwikkeling van 
loopbaancompetenties een netwerk gebruiken



Aanbevelingen
• Loopbaandialoog organiseren over concrete praktijkervaringen
• Vraaggestuurd onderwijs heeft alleen zin als de loopbaandialoog over het 

maken van keuzes wordt georganiseerd
• Van gesprekken over vaardigheiden en wensen naar dialoog over 

kwaliteiten en motieven
• Het loopbaangesprek op school moet niet gaan over het hier en nu, maar 

over het verleden, de toekomst, werk en privé-leven
• Reflectie alleen is niet voldoende, leerlingen moeten zelf sturen: stappen 

nemen in de richting van een goede toekomst
• Netwerken moet op school meer aandacht krijgen
• Instrumenten moeten worden ingezet voor de loopbaan, niet alleen voor 

studievoortgang

• De keuzes die je maakt bepalen wie je bent- wie wil je zijn? 
Wie wilt u zijn in de ontwikkeling van de loopbaan van leerlingen?
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