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De loopbaan centraal: waarom?

1. Kwalificatiewinst én betere motivatie  (LOB als vangnet 
en trampoline)

2. Flexibilisering van arbeidsrelaties: van werknemer tot 
werkondernemer (employability)

3. Burgerschap in een geïndividualiseerde samenleving: 
zelfsturing



Kenmerken van een krachtige 
loopbaanleeromgeving

• Essentieel is combinatie van probleem- en vraagsturing

• Vraagsturing is niet:’de leerling is zelf verantwoordelijk 
voor zijn eigen leerproces’ (laissez-faire à la Studiehuis)

• Vraagsturing is wel: met de leerling een loopbaangerichte 
dialoog voeren 

- op basis van concrete ervaringen

- over zowel de inhoud, de voortgang als de afsluiting van      
zijn leerproces (o.a. weloverwogen keuzemogelijkheden)
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Loopbaangericht leeromgeving
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Integrale loopbaanbegeleiding



Integrale leerlingbegeleiding: 

een panopticum?



Stellingen

1. Managers zijn - net als hun docenten - bijzonder huiverig 
om te leren. Ze zullen dus in eerste (en zelfs in tweede) 
instantie méér van hetzelfde willen doen.



Stellingen

2. In het geval van lob betekent dit dat ze vooral beleid zullen 
maken op de ontwikkeling van 'integrale 
loopbaanbegeleiding': een hoeveelheid in serie geschakelde 
instrumenten. Dat geeft ze het prettige gevoel dat ze een echt 
beleid hebben ontwikkeld.



Stellingen

3. Maar zo'n beleid zal niet werken: ons onderzoek maakt 
duidelijk dat het niet om instrumenten gaan (ook al zijn ze in 
serie geschakeld) maar om een loopbaangerichte dialoog 
over concrete ervaringen met werk en werken. En juist deze 
loopbaangerichte dialoog (en trouwens: iedere vorm van 
dialoog tussen docent en leerling) ontbreekt op dit moment.



Stellingen

4. Het realiseren van een dialoog tussen docenten en leerlingen 
impliceert een cultuurverandering. 



Stellingen

5. Verreweg de meeste managers hebben geen ervaring met het 
ontwikkelen en uitvoeren van beleid gericht op het 
realiseren van cultuurveranderingen. Ze voelen zich dus 
knap onzeker en zullen daarom weer snel geneigd zijn alle 
aandacht te richten op structuurveranderingen



Stellingen

6. Managers zullen dus - net als hun docenten - een proces van 
identiteitsleren moeten doormaken. (Ze moeten hun 
professionele zelfopvatting gaan veranderen.) 



Stellingen

7. Doen ze dat niet - en blijven ze dus investeren in beleid 
gericht op structuurveranderingen (het in serie schakelen van 
instrumenten), dan creëren ze slechts een panopticum. Dat is 
een situatie gericht op zelfdisciplinering van leerlingen. 
Maar zelfdisciplinering heeft weinig te maken met 
zelfsturing!



Voor nuancering en detaillering 

www.frans-meijers.nl
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