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Voorwoord

Loopbaanleren is een belangrijk uitgangspunt voor ons 

onderwijs. Immers, vaardigheden om je loopbaan vorm 

te geven en daar waar nodig bij te stellen, zijn meer 

dan ooit van groot belang. De maatschappij verandert 

sneller dan ooit, beroepen veranderen eveneens, en 

de beroepen van de (nabije) toekomst kennen we nog 

niet. Om onze studenten daarop voor te bereiden is het 

gedachtegoed van loopbaanleren van cruciaal belang. Onze studenten zullen, naast hun 

vakmanschap, moeten beschikken over de vaardigheid om met de continue verande-

ringen in de maatschappij om te gaan. Vandaar dat in onze nieuwe strategie voor 2020 

leren, vertaald naar loopbaanleren, het leidende thema is.

Dat we niet op nul beginnen met loopbaanleren kunt u lezen in dit boekje. We doen al 

veel, hebben al veel gedaan en we gaan hier strategisch voortvarend mee verder. We 

doen dat in het belang van onze studenten/leerlingen, de regio en onszelf. Het boekje 

vertelt verhalen van mensen uit onze colleges en scholen die bezig zijn met het vormge-

ven van loopbaanleren: met naam en toenaam en dus benaderbaar voor u als lezer. Zo 

willen we, rond het thema loopbaanleren, bijdragen aan het bouwen van een netwerk en 

aan het leren van elkaar. Loopbaanleren niet alleen als leidend thema maar ook als ver-

bindend thema, naar binnen en naar buiten. Dat past naadloos bij de drie werkwoorden 

die de kern vormen van onze Strategie 2020: Leren, Ontwikkelen en Samenwerken. 

Uit eigen ervaring weet ik dat ook mijn loopbaan anders is gelopen dan ik verwachtte 

toen ik van het beroepsonderwijs kwam. Veranderingen om me heen brachten nieuwe 

richtingen op mijn pad. Doordat ik daar open voor bleek te staan ging mijn ontwikkeling 

via andere wegen maar wel steeds weer verder. Een interimmanager heeft me ooit 

uitgedaagd, mede door me te prikkelen met de quote “lieve meisjes komen in de hemel, 

brutale overal”, (overigens de titel van een boek). Ik wens een ieder van u toe dat ook u 

steeds uitgedaagd wordt om vorm te geven aan de eigen loopbaan door continu te leren.

Veel leesplezier met dit boekje.

Ilona Dulfer

Lid Raad van Bestuur ROC West-Brabant



Loopbaanleren als 
uitgangspunt
In de strategie 2015-2020 neemt, binnen het thema 

Leren, loopbaanleren een centrale plaats in. Het afgelo-

pen jaar heb ik de beleidsnotitie Loopbaanleren binnen 

ROC West-Brabant mogen schrijven. Ik heb, om tot 

die notitie te komen, mogen zien en ervaren hoeveel 

mensen binnen het ROC al bezig zijn met vormgeven 

van loopbaanleren, op VMBO scholen, MBO colleges en in ondersteunende diensten. 

De overtuiging van al deze medewerkers dat de ontwikkeling van leerlingen het best tot 

zijn recht komt als je hun loopbaan centraal stelt in een leeromgeving die dat mogelijk 

maakt, heeft me alleen maar meer enthousiast gemaakt voor de gekozen koers in onze 

strategie. Daarom kort nog even de kern.

Waarom de loopbaan van de leerling als uitgangspunt?

Interne en externe ontwikkelingen dragen bij aan het besef dat het vermogen om inzicht 

te hebben in eigen kwaliteiten, ambities en drijfveren noodzakelijk is. Een voortdurend 

en snel veranderende maatschappij en arbeidsmarkt vragen om wendbaarheid, blijven 

ontwikkelen en het vermogen keuzes te maken en het eigen leren (en leven) te sturen.

Wat betekent dat?

Als ROC vraagt het van ons als scholen en colleges leerlingen te begeleiden bij het ont-

wikkelen van loopbaancompetenties in een leeromgeving die dat mogelijk maakt:

• die levensechte praktijkervaringen biedt

• waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leerproces (zowel op inhoud 

als voortgang)

• die interactief is: dialoog en reflectie met en tussen leerlingen en docenten

• die diversiteit en keuze biedt

• die toekomstgericht en innovatief is.

Ik wens en gun ons allemaal veel succes bij het realiseren van deze ambitie!

Lisan van Beurden

Directeur Florijn College
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Inleiding
Door Anne-Karine Bakx, Peter den Boer, Mazze van Hoboken, Lilian Janzing en Leo Mouws

Dit boekje gaat over loopbaanleren in ons ROC. We hebben het gemaakt om te informe-

ren en inspireren. We hebben daarbij gebruik gemaakt van alle kennis die in ons ROC 

al aanwezig is – en dat is nogal wat! – aangevuld met kennis van buiten, met name van 

Frans Meijers, lector Beroepspedagogiek aan de Haagse Hogeschool.

Wat staat er allemaal in dit boekje? De achtergronden van LOB en loopbaanleren: wat 

het is en waarom het zo belangrijk is, de ervaringen die opgedaan zijn in projecten, infor-

matie over trainingen die door vele docenten in ons ROC zijn gevolgd, de ervaringen van 

docenten in vmbo en mbo met LOB, loopbaangesprekken en loopbaanleren en waarom 

zij zo enthousiast zijn over dit thema, een handig uitneembaar kaartje met de loopbaan-

competenties en wat geheugensteuntjes voor een goed loopbaangesprek en suggesties 

waar u nog meer informatie vandaan kunt halen.

Waarom doen we dat en waarom doen we dat nu? Daarvoor het volgende citaat uit de 

Notitie ‘Loopbaanleren binnen ROC West-Brabant’ (hoofdstuk 3) die op 30 maart 2015 is 

vastgesteld door het Directieberaad.

“Voor elke school/college ligt er een opdracht om de vertaling te maken naar wat de 

ontwikkeling van een perspectief is voor de toekomstgerichte vakman; het gaat erom 

dat elke school/college en daarbinnen elk team, gezamenlijk werkt aan die doelen waar 

men collectief het meeste resultaat van verwacht. Cruciaal is dat teams focus zoeken 

in ontwikkeling; waar staan wij voor en hoe willen we ons de komende periode verder 

ontwikkelen om loopbaanleren en daarmee de ontwikkeling van studenten tot toekomst-

gerichte vaklieden, vorm te geven? 

Dit betekent dat teams (al dan niet in samenwerking) een concreet, praktisch uitvoerbaar 

plan maken over de stappen die men wil zetten om deze opdracht vorm te geven. Dat 

beeld wordt vervolgens vertaald naar haalbare doelen voor 2020, uiteraard gerelateerd 

aan de gestelde strategische doelen (zie hoofdstuk 2.4). Deze concrete invulling zal op 

teamniveau plaatsvinden; het zijn de docenten, SLB-ers, LOB-ers, BPV-begeleiders, 

etcetera die samen vorm en inhoud geven aan de doelen. Zij maken expliciet welke 

stappen wanneer en door wie worden gezet om de doelen te realiseren. 
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Daarnaast is van belang dat er geleerd wordt, dat docenten en teams, maar ook manage-

ment, niet stoppen na het maken van plannen en het beginnen met de uitvoering ervan, 

maar de plannen ook evalueren en de resultaten analyseren. Die evaluatie en analyse 

dient niet in het teken te staan van afrekenen maar van leren (Van Woerkom e.a., 2011): 

wat is er wel gelukt en wat niet? Wat zorgt ervoor dat dat zo is? Willen we daar wat aan 

doen of niet? Wat willen we eraan doen en wat verwachten we daarvan? Op die manier 

ontstaat er lijn in de ontwikkeling en worden er bewuste keuzes gemaakt om weer verder 

van te leren. Onderzoek speelt hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Door ontwikke-

lingen, evaluaties en analyses te delen, ontstaat een netwerk waarbinnen we elkaar kun-

nen inspireren, samen nieuwe ideeën, werkwijzen en producten kunnen ontwikkelen.”

Op vele plaatsen in ons ROC, maar ook in de hele regio is men volop bezig met loop-

baanleren. In dit boekje worden slechts enkele voorbeelden genoemd. Het is een toe-

vallige selectie. Het zou te ver voeren alle activiteiten te beschrijven. De niet beschreven 

activiteiten zijn echter zeker niet minder waardevol. 

Voor het gemak van de lezer 

gebruiken we in dit boekje 

de term leerlingen om 

vmbo-leerlingen en mbo-

studenten aan te duiden. 

Verder kan overal waar hij 

staat ook zij gelezen worden. 

Wij wensen u veel 

leesplezier en inspiratie.
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2LOOPBAANLEREN - WAT IS HET?



Loopbaanleren - wat is het?
Door Peter den Boer

Loopbaanleren is leren voor je loopbaan. Dat klinkt 

logisch en dat is het ook. Maar eenvoudig is het niet. 

Het zou immers betekenen dat je al een beeld hebt 

van hoe je loopbaan er uitziet. Dat je jezelf al doelen 

voor je ontwikkeling in die richting hebt gesteld. Maar 

veel jongeren hebben er al moeite mee om gedurende 

hun schoolloopbaan een keuze te maken voor een sector, profiel of vervolgopleiding, en 

helemaal om na die schoolloopbaan een keuze te maken voor een passende werkkring. 

Wat maakt kiezen zo moeilijk?

Heel eenvoudig weergegeven: omdat veel mensen keuzes moeten maken over iets waar 

ze helemaal geen ervaring mee hebben. Chernev (2003) onderzocht bij een groep deel-

nemers aan het onderzoek hoe ze reageerden als ze moesten kiezen uit 4 of 16 bonbons. 

Eerst moesten ze aangeven welke chocola ze lekker vonden - puur, melk, met hazelnoot, 

enz. Daarna mochten ze de bonbon van hun keuze pakken. Vervolgens werd gevraagd of 

iemand zijn bonbon wilde ruilen voor een andere. En wat iedereen al verwachtte, gebeur-

de: de deelnemers die uit 4 bonbons moeten kiezen zijn tevredener met hun keuze en 

willen achteraf minder vaak ruilen dan de deelnemers die uit 16 bonbons moeten kiezen. 

Hoe meer er te kiezen valt, des te moeilijk wordt het een goede keuze te maken.

Toch behoren in de landen die de instroomkeuzes in het mbo enorm hebben beperkt 

(Noorwegen en Denemarken) het voortijdig schoolverlaten en wisselen van opleidings-

richting nog steeds tot de  grootste problemen. Dat komt – even in de metafoor van 

Chernev verder denkend – omdat wij de ‘chocolade-proef’ 

in feite niet uitvoeren met leerlingen die chocola kennen en 

weten wat ze lekker vinden, maar met heel kleine kinde-

ren die nog nooit chocola hebben geproefd. De meeste 

leerlingen in het vmbo die een keuze moeten maken voor 

een mbo-opleiding hebben nauwelijks een beeld van het 

beroepenveld dat daarbij hoort en al helemaal geen ervaring 

die hen kan helpen te bepalen of ze dat beroepenveld ook 

echt aantrekkelijk vinden. 
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Mensen maken keuzes op basis van hun ervaring met datgene waar ze keuzes over 

moeten maken; dat geldt voor chocola, maar ook voor beroepen en opleidingen. De 

meeste jongeren weten heel goed welke schoolvakken ze leuk vinden en welke niet. 

Daar hebben ze ervaring mee. Maar als ze een keuze moeten maken in verband met hun 

ambities, behoeften en wensen voor hun toekomstige loopbaan, is dat een probleem. 

Loopbaanleren poogt daar ondersteuning bij te bieden. Daarbij liggen de ambities hoger 

dan alleen jongeren helpen een verstandige keuze te maken. De huidige arbeidsmarkt 

is dermate turbulent dat mensen voortdurend loopbaankeuzes moeten maken. Het doel 

van loopbaanleren is dan ook om jongeren te leren zichzelf te sturen in de processen die 

ze doormaken bij het maken van loopbaankeuzes. 

Wat weten we ervan? 

Wat we weten is dat loopbaanleren ervaringsleren is. Je kunt je loopbaan niet sturen 

zonder ervaring te hebben met arbeid, en zonder na te denken over wat arbeid voor je 

betekent. Die ervaring kun je alleen opdoen in een arbeidssituatie. En vervolgens moet 

die ervaring ook nog goed verwerkt worden zodat je er iets van kunt leren over jezelf in 

relatie tot die arbeid. Als een van de twee ontbreekt, leert de persoon om wie het gaat 

daarover weinig tot niets. 

In het (voorbereidend) beroepsonderwijs heeft lange tijd de nadruk gelegen op het aanle-

ren van de kennis en vaardigheden die nodig werden geacht om aan te slag te kunnen in 

het betreffende beroep. Met de ontwikkeling van het begrip competenties is daaraan het 

‘houding’-aspect toegevoegd. Dat werd (en wordt) in veel vormen van beroepsonderwijs 

ingevuld als ‘werkhouding’: de op te leiden jongere moet over een juiste werkhouding 

beschikken: van plaatje A naar plaatje B.

 

    

Plaatje A: kennis- en vaardigheidstraining  Plaatje B: competentiegericht leren 

Perspectief / Identiteit Perspectief / Identiteit

Werkhouding Werkhouding

Kennis KennisVaardigheden Vaardigheden
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Maar vakinhoud, kennis, vaardigheden, etc. krijgen pas betekenis en worden productief 
als ze passen bij het loopbaanperspectief. 

Loopbaanleren is dus niet iets dat erbij komt, dat ook nog moet, maar het is de verbin-

dende schakel tussen het vak en de leerling. De ontwikkeling van een loopbaanperspec-

tief en de ontwikkeling van vakmanschap zijn twee kanten van dezelfde medaille (plaatje 

C). Het gaat om de verbinding van kennen, kunnen, attitude èn motief! - ‘willen’ omdat 

het bij je past.

Plaatje C: vakmanschap vanuit het perspectief van identiteitsontwikkeling. 

Keuzeprocessen en loopbaanleren gaan feitelijk om het vinden van een zich langzaam-

aan, gedurende het leven steeds verder uitkristalliserend toekomstperspectief – waarbij 

voortdurend vragen aan de orde zijn als: Zit ik op mijn plek? Komen mijn talenten tot hun 

recht? – zaken die nog geen gemeengoed zijn in het onderwijs, ook niet  in het vmbo en 

mbo. Vanuit deze gedachte geredeneerd is niet het vakonderwijs de rode draad in het 

onderwijs, maar de loopbaan c.q. het loopbaanperspectief van de leerling. 

Dat wil niet zeggen dat het vakonderwijs daarmee onbelangrijker geworden is, integen-

deel. Het wil zeggen dat als de leerling zich er in toenemende mate van bewust is wat 

zijn perspectief is, wat hem of haar drijft, het te kiezen en te volgen vakonderwijs juist 

veel meer zin en betekenis krijgt, omdat het bij dat perspectief aansluit.

Wat vraagt dat van een school?

Een omgeving die ingericht is om dit te bewerkstelligen noemen we een loopbaange-

richte leeromgeving. Een dergelijke omgeving is 

- praktijkgericht, 

- dialogisch en

- vraaggericht.

Perspectief / Identiteit

Werkhouding

Kennis Vaardigheden
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Praktijkgericht wil zeggen dat de leerling leert in de beroepspraktijk en/of situaties die 

daar erg op lijken. In deze omgevingen worden leerlingen geconfronteerd met de dilem-

ma’s die in het betreffende beroep spelen (keuzes in de praktijk waarin je ‘tegelijkertijd 

links- en rechtsaf’ moet). In hun praktijkgerichte omgeving zijn leerlingen dus bezig met 

betekenisvolle opdrachten in het kader van hun loopbaan en leren daardoor het vakge-

bied kennen en hun vakmanschap ontwikkelen. 

In verschillende onderwijstypen betekent dat verschillende dingen. In het avo (vmbo-on-

derbouw en vmbo-tl-bovenbouw, havo, vwo) betekent dit dat leerlingen in de gelegenheid 

gesteld moeten worden in arbeidssituaties ervaring op te doen. Dat betekent dus – ten 

minste ook – oriënterende stages. De klacht is vaak dat bedrijven daar niet voor te porren 

zijn, omdat deze leerlingen ‘nog niets kunnen’. De ervaring heeft geleerd dat als werkge-

vers begrijpen dat deze stages niet bedoeld zijn voor de leerlingen om vaardigheden te 

leren, maar uitsluitend om zicht te krijgen op wat het werkgebied inhoudt en of dat ook 

wat voor hen zou kunnen zijn, ze zich realiseren dat het ook gaat om hun eigen toekom-

stige personeelsvoorziening. Voor het avo betekent het ook dat er met praktijkgerichte 

opdrachten en projecten gewerkt kan worden, die in samenspraak met de bezochte 

bedrijven door de leerlingen worden uitgevoerd. 

Voor de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo betekent dit in principe hetzelfde, maar 

daar moet het vroeger in de opleiding, liefst voordat de leerling een sector moet kiezen. 

Bovendien kan het leren in de sectorvakken goed gecombineerd worden met stages 

(voor zover dat niet al gebeurt). In het beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) gaat het 

uiteraard om stages. Ook daar geldt dat stages zo vroeg mogelijk georganiseerd moeten 

worden, en dan vanuit een oriënterend karakter.

Dialogisch wil zeggen dat de leerlingen voortdurend ondersteund worden in de ver-

werking van de opgedane ervaring met arbeid en op die manier steeds bezig zijn verder 

grip te krijgen op hun loopbaanperspectief. Die verwerking vereist specifiek gedrag van 

ondersteuners: mét de leerling spreken en niet over of tegen de leerling; de ervaringen 

van de leerling staan centraal; de leerling geeft daar betekenis aan (niet de begeleider) 

gericht op zijn loopbaan (en niet alleen op wat er goed en fout gegaan is), en op basis 

daarvan kan deze een volgende stap zetten in zijn of haar loopbaan. 

Loopbaangespreksvoering vraagt gedrag van de begeleider dat op gespannen voet staat 

met wat we ‘normaal’ gedrag vinden voor een docent. In een ‘normale’ onderwijssituatie 

reguleert de docent; de mate waarin en de wijze waarop verschilt. In een loopbaangesprek 
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David van Bergen • Prinsentuin Andel

“Ik heb nu eigenlijk steeds het besef de leerling te laten 

praten, verzinnen, bedenken, bevinden, onderzoeken, be-

argumenteren, inzien, het ervoor over hebben, willen uitproberen… En ik vergeet 

NIVEA niet meer: Niet Invullen Voor Een Ander. Ik stimuleer de leerling zelf te 

denken en zijn eigen oplossingen te vinden.

Laatst moest ik onverwachts in een klas een docent vervangen. Ik had daarvoor 

wat loopbaan-vragen meegenomen. Bij dat inval-uur ontstond een loopbaange-

sprek met de hele klas. Ze vroegen ook naar dingen uit mijn eigen loopbaan, die 

heb ik als voorbeeld gegeven. Het was een enthousiast en actief uur. Leerlingen 

hangen aan je lippen, denken mee voor zichzelf en voor anderen. Ze vertellen 

elkaar in de klas over hun ervaringen en wat er dan gebeurt met hen. Er ontstaat 

een soort loopbaansfeer in de klas. Dat is ook een mooi voorbeeld van het voe-

ren van loopbaangesprekken. Het hoeft niet per se individueel of georganiseerd.”

daarentegen reguleert de docent alleen het feit dat er een gesprek wordt gevoerd en 

dat er een vervolggesprek wordt gepland. Verder staat de leerling centraal en stelt de 

begeleider alleen vragen. Door het stellen van die vragen wordt de leerling ‘verleid’ van 

zijn/haar ervaring te leren en op basis daarvan stappen te zetten.

Vraaggericht wil zeggen dat de leerling die kennis en vaardigheden aangeboden krijgt 

die hij nodig heeft om de volgende stap in zijn loopbaan te kunnen zetten. Dat kan om 

hele verschillende dingen gaan. In het vmbo zal het vaak betekenen dat de leerling er-

gens stage gaat lopen of een bedrijfsbezoek aflegt om erachter te komen of dat werk bij 

hem of haar past. In het mbo kan het gaan om stage lopen bij een bakker als je dat wilt 

worden terwijl je de opleiding straatmaken doet, maar ook om die kennis en vaardighe-

den aangeboden te krijgen die je nodig hebt om de vakman te worden die je wilt zijn. 

Vraaggericht wil dus niet zeggen dat alle keuzemogelijkheden voor de leerling toeganke-

lijk gemaakt worden en dat de leerling daar vervolgens uit moet kiezen, het wil zeggen 

dat de leerling datgene krijgt wat hij (op dat moment) nodig heeft.
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3ACHTERGRONDEN



Achtergrond loopbaanleren
Door Frans Meijers

Op zoek naar zin en betekenis

Het is een menselijke basisbehoefte om op een zinvolle 

wijze van betekenis te zijn voor anderen. Zonder een 

gevoel van richting (‘Hoe kan ik van betekenis zijn 

voor anderen’) en identiteit (‘Hoe kan ik dat op een 

voor mijzelf zinvolle wijze doen?’) voelen mensen zich 

ongelukkig.

Van een standaardbiografie naar een keuzebiografie

Als we 50 jaar geleden een willekeurige volwassen Nederlander hadden gevraagd naar 

de zin en betekenis van zijn bestaan, dan hadden we een duidelijk antwoord gekregen. 

De zin van het bestaan werd ontleend aan een zogenoemd ‘groot verhaal’ dat meestal 

door een kerk of politieke partij werd verwoord. En de betekenis werd vooral ontleend 

aan het beroep dat men uitoefende. Men ging naar scholen van de eigen denominatie en 

verliet het onderwijs op een leeftijd die in eigen kring als gepast werd gezien. Vervolgens 

ging men werken in een beroep dat qua status overeenkwam met het milieu van her-

komst (‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje’). Men huwde een 

man of vrouw van eigen stand en ging wonen in de eigen buurt. En tenslotte werd men 

begraven op een manier die al evenzeer was voorgeschreven door de waarden en nor-

men van het eigen milieu. Zin en betekenis van het eigen bestaan waren van de wieg tot 

het graf duidelijk. En als men al eens twijfelde, dan was daar onmiddellijk een massieve 

druk vanuit eigen kring om in het ‘rechte spoor’ te blijven dan wel terug te keren.

Vraagt men tegenwoordig iemand hoe hij op een voor hem zinvolle wijze van betekenis 

wil en kan zijn voor anderen, dan is het antwoord meestal veel minder duidelijk en vaak 

blijft het zelfs uit. Er is in de afgelopen decennia sprake geweest van een voortdurende 

afnemende invloed van de grote verhalen die kerken en politieke partijen vertellen met 

als gevolg dat steeds meer mensen het moeilijk vinden om hun identiteit te benoemen. 

De standaardbiografie is een keuzebiografie geworden: er zijn veel meer keuzemogelijk-

heden dan voorheen. Er is echter ook een keerzijde: een grotere keuzevrijheid betekent 

ook een toegenomen keuzedwang. Mensen mógen niet alleen kiezen, zij móeten vaak 

ook kiezen. En naarmate de samenleving als geheel een gevoel voor richting en identiteit 
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verliest, worden ze zelf meer en meer verantwoordelijk gemaakt voor de kwaliteit van 

hun keuzen. Pakken hun keuzen om wat voor reden ongunstig uit, dan wordt hen dat zelf 

aangerekend (‘Had je maar beter moeten kiezen!’).

Gevolgen

Zelf verantwoordelijk zijn voor levenskeuzes betekent dat men zelf een gevoel van 

richting en identiteit moet ontwikkelen. De taak om jongeren hierbij te helpen, wordt 

door politici en beleidsmakers vaak als vanzelfsprekend naar het onderwijs geschoven. 

Loopbaanoriëntatie en burgerschapsvorming zijn vanzelfsprekende onderdelen van het 

leerplan geworden. Maar het onderwijs heeft, op de keper beschouwd, nauwelijks tot 

geen ervaring met het organiseren en begeleiden van een leerproces dat resulteert in 

richting en identiteit bij de leerlingen.

Hoe richting en identiteit te ‘leren’?

De kern van ons onderwijs bestaat uit wat ‘reproductief leren’ heet: kennisoverdracht 

waarbij de docent en de praktijkopleider de meesters zijn die de leerling vertellen wat hij 

moet doen (en laten). Voor het leren van een vak werkt dat uitstekend en ons onderwijs is 

er erg goed in, Nederland doet het bijvoorbeeld altijd behoorlijk goed op de PISA1-scores.

Reproductief leren lijkt echter ongeschikt voor het ontwikkelen van een gevoel van 

richting en identiteit. Richting en identiteit zijn immers niet of slechts voor een heel klein 

deel te leren uit schoolboeken. Het zijn geen ‘dingen in een doosje’ die beschikbaar 

zijn als men het deksel van het doosje tilt. Richting en identiteit kan men niet van een 

ander leren; men kan ze wel met een ander leren. Omdat niemand aan een persoon kan 

uitleggen wat richting en identiteit is (de persoon moet dat immers juist zelf ontdekken), 

zijn de traditionele didactiek en lesmethoden nauwelijks van waarde. Docenten moeten 

een geheel nieuwe aanpak ontwikkelen als zij betekenisgericht leren bij hun leerlingen 

op gang willen brengen. 

Loopbaangerichte leeromgeving

Onderzoek laat zien dat een leeromgeving gericht op betekenisgericht leren aan drie 

voorwaarden moet voldoen. De omgeving moet in de eerste plaats praktijkgestuurd zijn: 

levensechte problemen moeten centraal staan. Richting en identiteit leert men niet te 

ontwikkelen vanuit een boek, maar via de omgang met levensechte problemen (en als 

het kan ook met levensechte probleemeigenaars). Leerlingen moeten in staat worden 

gesteld daarmee ervaringen op te doen. 

1 PISA – Programme for International Student Assessment. Een internationaal vergelijkend onderzoek naar  
  wiskunde, natuurkunde, reken- en taalvaardigheden van leerlingen van verschillende leeftijden.
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Met alleen ervaringen opdoen is men er echter niet. Veel onderzoek naar de leereffecten 

van stages laat zien dat stagelopen meestal een positief effect heeft op de ontwikkeling 

van vaardigheden (‘de handen’), in mindere mate op de ontwikkeling van de kennis (‘het 

hoofd’) maar nauwelijks de ontwikkeling van het hart stimuleert. Maar precies om dit 

laatste draait het als leerlingen een gevoel van richting en identiteit moeten ontwikkelen. 

Voor de ontwikkeling van het hart is het essentieel dat leerlingen niet alleen ervaringen 

opdoen, maar dat ze ook in staat worden gesteld om zodanig te spreken over die ervarin-

gen dat ze kunnen ontdekken welke ervaringen er voor hen toe doen, welke ervaringen 

hen echt aanspreken. Zoals al eerder gezegd zijn richting en identiteit geen dingen in een 

doosje. Het zijn inzichten die gaandeweg in en door middel van gesprekken met anderen 

ontwikkeld worden. De tweede voorwaarde is dus dat er een reflectieve dialoog is. 

De derde voorwaarde, tenslotte, is dat lerenden medezeggenschap krijgen over hun 

eigen leerproces. Naarmate het gevoel voor richting en identiteit zich ontwikkelt, gaat de 

lerende meer eigen keuzes maken. Dan moet er natuurlijk wel iets te kiezen zijn!

Sanne de Laat • Scala

“Ik ben me bewust geworden van het feit dat je kinde-

ren helpt bij het maken van een keuze en dat je ze kunt 

inspireren en motiveren. Ik realiseer me dat wij als docent hier een grotere rol in 

hebben dan we denken. Ik geef het vak expressie in klas 1 en 2 en deze lessen 

heb ik samen met mijn collega Peter ontwikkeld rond de thema’s: “Wie ben ik, 

wat kan ik, wat doe ik, wat wil ik?”. Leerlingen moeten dan een sprong naar hun 

toekomst maken en een korte pitch geven over iets wat ze denken bereikt te 

hebben in die toekomst. Ze moeten dus eigenlijk terugkijken op iets wat ze al 

gedaan hebben. Het mooie hiervan vind ik dat ze vrijelijk mogen dromen over 

hoe ze zichzelf zien en wie ze hopen te zijn in de toekomst. Een mooi onderdeel 

van LOB is dat! Zoeken naar je dromen. Kijken waar je ambities liggen.”
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4VAN PROJECT NAAR BELEID



Loopbaanleren: van project 
naar beleid
Door Leo Mouws

In oktober 2008 benoemde het ROC West-Brabant 

Peter den Boer tot lector Keuzeprocessen. De opdracht 

aan Peter was om op basis van het onderzoek dat hij en 

anderen hebben gedaan naar het verloop van keuzepro-

cessen bij leerlingen, ondersteuning te bieden aan de manier waarop onze scholen hun 

leerlingen bij het maken van die keuzes kunnen bijstaan. Het onderzoek heeft laten zien 

dat zo’n lastig keuzeproces het best ondersteund kan worden door leerlingen ervaringen 

met arbeid op te laten doen, vervolgens met hen in dialoog te gaan over wat ze meege-

maakt hebben en hen te begeleiden om vervolgstappen te zetten in hun ontwikkeling 

tot beroepsbeoefenaar, tot de vakman die ze willen zijn. Zo kun je de leerlingen sterker 

maken in het kiezen van een passende (leer)loopbaan in hun toekomst. 

Zowel in de projecten Keuzeprocessen als in de leerbedrijven Zinc. en Flash is hieraan 

op veel scholen gewerkt. Extra aandacht voor keuzeprocessen en de ontwikkeling van 

loopbaanleren moeten leiden tot beter gemotiveerde leerlingen, minder schadelijke 

schooluitval en betere aansluiting in de beroepskolom, die dan weer zorgt voor meer 

hoger opgeleiden. Deze thema’s zijn anno 2015 nog even actueel als in 2008.

Met het werk van Peter den Boer - zijn onderzoek, adviezen en begeleiding - met de 

inzet van enthousiaste projectgroepleden en met enthousiaste docenten in de scholen, 

zet de regio West-Brabant vanaf 2008 al stappen. 

In 2013 zijn vanuit het stimuleringsproject mbo-diensten, en de projectgroepen Keu-

zeprocessen (mbo en vmbo) doelstellingen geformuleerd in het visiedocument ‘Loop-

baanoriëntatie en -begeleiding’ om te komen tot een loopbaangerichte leeromgeving. In 

het voorjaar van 2015 stelde ROC West-Brabant een beleidsdocument vast, waarin deze 

doelstellingen zijn overgenomen en aangevuld in het meerjarenperspectief naar 2020:

1.  Iedere leerling is in de gelegenheid relevante (praktijk)ervaring op te doen binnen en 

buiten school. Met relevant wordt bedoeld: ervaring die helpt bij het vormen van een 

bij de leerling passend en realistisch toekomstperspectief.  

2.  Iedere leerling wordt op een adequate manier in staat gesteld de opgedane ervaring 
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te verwerken. Adequaat betekent hier een manier van verwerking die bijdraagt aan 

een beter zelfbeeld en een beter beroepsbeeld. Hiervoor wordt de loopbaandialoog 

of (bij voorkeur) –trialoog ingezet. 

3.  Er worden voldoende keuzemogelijkheden voor leerlingen aangeboden zodat maat-

werk voor iedere leerling mogelijk is. Met voldoende wordt hier bedoeld, dat er met 

deze keuzemogelijkheden een bijdrage geleverd wordt aan een kansrijke loopbaan-

ontwikkeling voor de leerling. In het curriculum van de opleiding worden de verschil-

lende keuzemogelijkheden ingebouwd. Er is sprake van een loopbaangerichte leer-

omgeving, een leeromgeving die zodanig is ingericht dat leerlingen in de gelegenheid 

worden gesteld invloed uit te oefenen op hun eigen (studie)loopbaan. De benodigde 

flexibiliteit en maatwerk en de daarbij behorende infrastructuur is passend. 

4.  Iedere leerling ontwikkelt gedurende zijn schoolperiode zijn loopbaancompetenties.  

Deze ontwikkelingen worden zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld in een loopbaandossier. 

Binnen elke opleiding wordt gericht aandacht besteed aan de 5 loopbaancompetenties. 

5.  De leerling is voorbereid op het nemen van verantwoordelijkheid voor een flexibele 

loopbaan gedurende het leven. De genoemde loopbaancompetenties zijn hiervoor 

het vereiste vehikel. 

6.  Iedere leerling wordt begeleid vanuit zijn eigen ontwikkelperspectief. Elke opleiding ont-

wikkelt handvatten om aan te kunnen sluiten bij het ontwikkelperspectief van de leerling. 

7.  De medewerkers van ROC West-Brabant zijn professionals op het gebied van loop-

baanleren en worden ondersteund vanuit het in dit document beschreven gedach-

tegoed. Raad van Bestuur, directeuren en management faciliteren en stimuleren de 

ontwikkeling van Loopbaanleren optimaal en professioneel. 

8.  Parallel aan het loopbaanleren voor onze leerlingen, is loopbaanbeleid voor medewer-

kers ontwikkeld (HRM) en geïmplementeerd. 

9.  De colleges/scholen hebben zodanige relaties met het voor hen relevante regionale 

bedrijfsleven dat het bedrijfsleven weet hoe het kan bijdragen aan de identiteits-, 

talent- en vakmanschapsontwikkeling van leerlingen en die bijdrage in de praktijk ook 

realiseert. De colleges/scholen zijn voortdurend in gesprek met het bedrijfsleven over 

wederzijdse verwachtingen. 

10. Er is een doorlopende begeleidingslijn tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo 

gerealiseerd op basis van het gedachtegoed van loopbaanleren. De aansluiting en 

het overgangsproces (waaronder intake) zijn dan ook loopbaangericht ingericht. 

11. Benodigde (digitale) structuren, middelen en processen faciliteren bovenstaande 

doelstellingen optimaal. 

12. Loopbaanleren is opgenomen in de verbetercyclus en daarmee het kwaliteits-

zorgsysteem van ROC West-Brabant op alle niveaus. 
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De afgelopen jaren zijn diverse activiteiten ondernomen. Je kunt hierbij denken aan 

scholing, gezamenlijke trajecten van vmbo en mbo, de ontwikkeling van leerbedrijven, het 

organiseren van ervaringsactiviteiten, het voeren van loopbaangesprekken en het bieden 

van meer keuzemogelijkheden voor leerlingen. Het voert te ver om al deze activiteiten hier 

te bespreken. 

We noemen hieronder wel de deelnemende partijen aan de diverse projectgroepen. 

Mocht je meer willen weten, dan kun je contact opnemen met de projectleiders: 

Lilian Janzing voor het vmbo (l.janzing@rocwb.nl ) en Leo Mouws voor het mbo 

(l.mouws@rocwb.nl).

Deelnemende partijen

VMBO

Markenhage College (Breda), Moller College Steenbergen (nu ’t Ravelijn), Jan Tinbergen 

College (Roosendaal),  Munnikenheide College (Etten-Leur), Newman College (Breda), 

De Nassau (Breda), Tessenderlandt (Breda en Baarle-Nassau), Bredero College (Breda), 

Scala (Breda), De Rotonde (Breda), Prinsentuin-van Cooth (Breda), Prinsentuin Andel, 

Mytylschool De Schalm (Breda).

MBO

Cingel College, Florijn College, Kellebeek College, Markiezaat College, Prinsentuin 

College, Radius College, Vitalis College en Zoomvliet College.

Bedrijfsleven

Franciscus Ziekenhuis Roosendaal (nu Bravis), Stichting Groenhuysen Roosendaal (ou-

derenzorg), HEMA Etten-Leur, Praxis Etten-Leur, Surplus Breda (zorg en welzijn), Kober 

Breda (kinderopvang), Oranjehaeve/Thebe (zorginstelling), Stichting vakopleiding metaal 

Etten-Leur, Rijschool Wim Luijten Roosendaal en Bergen op Zoom, Fort de Hel (horeca 

en recreatie) Willemstad, drukkerij Altorffer Roosendaal, ABNAMRO Breda en Transvorm 

(zorg) voor de regio West-Brabant.
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VMBO-leerlingen in het ziekenhuis
Door Leo Mouws

Vaak horen we in de praktijk dat bedrijven niet te porren zijn om leerlingen iets van hun 

‘binnenkant‘ te laten zien en meemaken. Ze zeggen dan dat deze leerlingen ‘nog niets 

kunnen’. Maar de ervaring heeft geleerd dat werkgevers er heel anders tegenover staan 

als duidelijk is dat deze stages niet bedoeld zijn voor de leerlingen om vaardigheden te 

leren, maar alleen om zicht te krijgen op wat het werkgebied inhoudt en of dat ook wat 

voor hen zou kunnen zijn (zie ook bij hoofdstuk 2: ‘Praktijkgericht’). 

In onderstaand voorbeeld geeft het ziekenhuis zelf aan er belang bij te hebben dat zich 

bij de mbo-opleidingen (in dit geval mbo 4) en misschien later ook bij het hbo meer 

gemotiveerde leerlingen aanmelden. Dat betekent voor hen ook meer gemotiveerde 

stagiaires die weten waar ze aan beginnen. En gemotiveerde stagiaires betekent later 

mogelijk ook weer aanwas van beter personeel. Het ziekenhuis doet met deze activiteit 

alvast aan eigen personeelsbeleid. Voor de opleiding betekent het de mogelijkheid om 

ook leerlingen van de theoretische leerweg met de praktijk in aanraking te brengen. 

Leerlingen van deze leerweg hebben in hun curriculum minder mogelijkheden voor 

het opdoen van praktijkervaringen dan de andere vmbo-leerlingen die een praktischer 

opleiding volgen.

Al vanaf 2012 bezoeken leerlingen van vmbo-tl een ochtend of middag het Franciscus 

ziekenhuis in Roosendaal (nu Bravis) om te zien waarmee de medewerkers in het zieken-

huis dagelijks bezig zijn, en om zelf praktijkopdrachten uit te voeren. Een oriënterende 

stage, waarin ze drie afdelingen van het ziekenhuis kunnen verkennen: verpleging, tech-

niek of administratie. Want er gebeurt in een ziekenhuis meer dan je denkt, of in ieder 

geval meer dan wat je zelf daarvan gewoonlijk meemaakt. Met de opgedane ervaringen 

komen de leerlingen terug op school. Samen met de decaan of de mentor wordt er dan 

tijdens individuele LOB-gesprekken teruggekeken.

Gedurende een dagdeel bezoeken de 2e, 3e en 4e jaars leerlingen - afhankelijk van hun 

keuze - drie medische afdelingen (verpleging, operatiekamer en röntgenologie) of drie 

onderdelen bij administratie of techniek, en doen ze hier praktijkopdrachten. Ze worden 

daarbij begeleid door zowel docenten van school als begeleiders van het ziekenhuis. 

Het is prachtig om te zien: leerlingen die voor het eerst in hun leven een operatiekamer-

jas aantrekken of een injectienaald vasthouden. Sommige leerlingen geven na het 
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bezoek aan echt een andere kant uit te willen, anderen zijn juist enthousiast geworden 

voor de sector. 

In het kader van het project Keuzeprocessen hebben de volgende scholen aan dit traject 

meegedaan: het Jan Tinbergen College, ’t Ravelijn Steenbergen, het Gertudis Roosen-

daal en De Nassau Breda.

Lilian Janzing • Scala

“Er is zeker een verandering gaande binnen Scala m.b.t. 

LOB. Nog niet meteen een schoolbrede cultuurverande-

ring , maar steeds meer mensen worden zich wel bewust van het belang van 

LOB. Zeker nu wij een pilotschool zijn m.b.t. de vernieuwing bovenbouw van het 

vmbo. Deze vernieuwing ligt helemaal langs de lat van het loopbaanleren. Nu 

binnen het vmbo LOB een belangrijke plaats heeft, is het voor het management 

ook belangrijk geworden en zijn er ook faciliteiten voor LOB. Inmiddels heb ik 

een visiestuk voor loopbaanleren voor onze school geschreven.”
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Vmbo-project Breda On 
Stage 
Frank Schuurman

Sinds het schooljaar 2009-2010 bereiden jaarlijks circa 

1000 leerlingen in de leeftijd van 14/15 jaar zich op hun 

school voor om beroepsbeoefenaren in de praktijk te 

ontmoeten. De hoofddoelstelling van het landelijk op-

gezette Vmbo On Stage-programma is om de beroeps-

oriëntatie van tweede- en derdejaars vmbo-leerlingen te versterken. Dit wordt bereikt 

door een toegespitst ‘les‘programma dat bestaat uit o.a. netwerktrainingen, de maand 

van de gastlessen, de On Stage beurs/het zgn. beroepenfeest en de Doe-Dag. Door 

deelname aan het Vmbo project Breda On Stage (VBOS) maken leerlingen kennis met 

het bedrijfsleven en doen ze beroepservaring op. In gesprekken met beroepsbeoefe-

naars op de On Stage-beurs maken zij afspraken voor de Doe-Dag. Op de Doe-Dag gaan 

de leerlingen naar het bedrijf waar een afspraak mee is gemaakt. 

Gemiddeld nemen 120 bedrijven in onze regio deel aan VBOS en maken vmbo-leerlin-

gen circa 2000 matches met beroepsbeoefenaren. De leerlingen leren hoe ze officieel 

kennismaken met de mensen die in de bedrijven werken, en ze maken zelf met hen een 

afspraak om in hun bedrijf te komen kijken en hier en daar mee te doen.  De leerlingen 

zijn dan een echte praktijkervaring rijker en dat helpt hen bij het maken van een inhoude-

lijke beroeps- en sectorkeuze.

De mentor begeleidt zijn leerlingen 

tijdens VBOS en evalueert met 

hen de opgedane ervaringen. Er is 

hiervoor een werkboek voor leerlin-

gen en een mentorenhandleiding 

gemaakt.

Meer informatie? 

www.vmbobredaonstage.nl 

mail@vmbobredaonstage.nl

Leerling tijdens vmbo Breda on Stage. Foto: Frank Schuurman.
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5PROFESSIONALISERINGSTRAJECTEN



Cursus Storyboarding voor 
(loopbaan)begeleiding in 
(v)mbo
Door Els van Osch

Loopbaanbegeleiding in het (v)mbo lijkt zo vanzelfspre-

kend. Het gaat immers om beroepsgerichte opleidingen 

en het nadenken over de stappen die je wilt nemen in de groei als beroepsbeoefenaar 

lijkt een logische aanvulling. In de praktijk blijkt echter dat het niet voor alle jongeren een 

vanzelfsprekende zaak is om een (zelf gekozen) pad ook goed uit te stippelen. Op weg 

naar hun toekomst komen zij allerlei problemen tegen waar zij zelf niet uitkomen. De 

(loopbaan)begeleiding die dan ingezet kan worden is voor hen van groot belang. De op-

leiding Storyboarding richt zich op deze vraagstukken en dan in het bijzonder ook nog op 

de begeleiding van jongeren die moeite hebben met het vinden van ‘hun plek’, twijfelen 

aan hun keuzes of om moeten gaan met complexe levensproblematiek. Ook jongeren 

die niet talig zijn en hun ervaringen niet makkelijk uitdrukken in woorden, blijken baat te 

hebben bij deze aanpak van loopbaanbegeleiding. Ervaringen van gebruikers leren dat de 

methodiek en narratieve aanpak juist voor deze groepen erg goed werkt. 

Wat is Storyboarding dan precies? Het is een methodiek die je in kunt zetten voor de 

(loopbaan)begeleiding van jongeren. De methodiek gebruikt naast het gesprek vooral 

ook beelden om helder te krijgen wat er feitelijk aan de hand is. Het is een biografische 

aanpak die jongeren uitnodigt om keerpunten/ belangrijke ervaringen zichtbaar te maken 

in tekeningen. Het is immers niet altijd even makkelijk om je uit te drukken in woorden. 

Bovendien is tekenen een door je onderbewustzijn gestuurde bezigheid en laten tekenin-

gen vaker en meer zien wat er ‘in het koppie’ omgaat. Met een tekening kun je ook naar 

jezelf kijken, er wordt je als het ware een spiegel voorgehouden. Door de tekening te 

gebruiken in het (narratieve) gesprek komen er belemmerende en helpende patronen en 

gedragsstructuren boven tafel die met een gesprek alleen wellicht onder de oppervlakte 

zouden zijn gebleven. De jongere krijgt daarmee inzicht in zijn valkuilen, maar ook in de 

sterke punten. Omdat een gesprek altijd eindigt met ‘wat ga je doen’, komt de leiding en 

het daadwerkelijke handelen ook bij de jongere zelf te liggen. 

Uitgangspunt voor de begeleiding is dus het verhaal van het individu en de spiegel 

die hij zichzelf voorhoudt. In de opleiding leer je om een instrument in te zetten dat de 

21



jongere laat kijken naar zijn keerpunten (cruciale ervaringen) in woord en beeld. Je leert 

te kijken naar tekeningen en te ontdekken welke boodschappen daarin verstopt kunnen 

zitten. Door de inzet van de juiste vraagtechnieken, kun je dan met meer diepgang het 

begeleidingsgesprek voeren. In de cursus onderga je zelf de methodiek om er daarna 

samen met je cursisten mee te werken. Uit ervaringen is gebleken dat de inzet van het 

instrument impasses in begeleidingssituaties kan openbreken en verdieping geeft aan 

min of meer reguliere loopbaangesprekken. De theoretische achtergrond bestaat uit 

inzichten van de ontwikkelaar van Storyboarding, kennis van narratieve gesprekstechnie-

ken, werken met de niveaus van Dilts en Bateson, de leerbiografie en de Loopbaancoun-

selingtechnieken van Savickas. De theorie wordt aangevuld met praktische voorbeelden 

en geoefend en toegepast in casussen en praktijksituaties. De opleiding wordt afgerond 

met een case study uit de eigen praktijk. Deelnemers worden gecertificeerd gebruiker. 

De opleiding bestaat in totaal uit 5 middagen. Sinds dit jaar is de opleiding uitgebreid 

met een extra middag, deze is geheel gericht op de LIFO ®Methode over kleuring van 

communicatie, herkennen van de eigen communicatiestijl en stijlen van anderen. De 

opleiding is geregistreerd voor 45 Registeruren bij Register Leraar.

Meer informatie?

www.e4education.nl 

Mandy Treuren • Zoomvliet College

“Tijdens de scholing (storyboarding) raakte ik heel enthou-

siast. De tijd vloog voorbij en ik wilde de methode zelf 

gaan toepassen en de resultaten ervan zien. Ik heb daar een andere manier van 

gespreksvoering geleerd. Leerlingen die moeilijk uit zichzelf gaan praten, laat je 

een tekening maken. De leerling krijgt hierdoor meer zicht op wat hij of zij wil. 

Met behulp van een format zie je de stadia van herinnering en wordt de toe-

komst in beeld gebracht. In een situatie, waarin een leerling zich niet zo prettig 

voelt, zal hij of zij hier niet zo gauw over praten, maar met het maken van een 

tekening en met behulp van het stellen van de juiste vragen gebeurt dit wel.”
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Loopbaanreflectie in dialoog: schets van een 
docententraining
Door Peter den Boer (één van de landelijke trainers loopbaangespreksvoering)

Een goed loopbaangesprek doet meer dan…

Al een aantal jaren wordt de training loopbaangespreksvoering georganiseerd en gefi-

nancierd door MBO Diensten. Inmiddels zijn twee schoolcoaches bij ROC West-Brabant 

getraind en er zijn er nog eens acht in opleiding (najaar 2015).

Wat is een goed loopbaanreflectiegesprek?

Een goed loopbaangesprek stelt leerlingen in staat een gevoel voor richting en identi-

teit te ontwikkelen. Het is een gesprek dat uit vier onderdelen bestaat (zie figuur 1): (a) 

terugkijken naar  een ervaring, (b) reflecteren op deze ervaring met als doel kwaliteiten 

en motieven te benoemen, (c) vooruitkijken naar keuzes die – gegeven de kwaliteiten en 

motieven – het beste verkend kunnen worden, en tenslotte (d) de leerling activeren om 

daadwerkelijk stappen te nemen om de keuze voor vervolgstappen te concretiseren.  

 

Starten met een concrete ervaring die ‘ertoe doet’

Een loopbaangesprek start standaard met terugkijken op een concrete ervaring. Maar 

dan wel een ervaring die er voor de leerling ‘toe doet’; dat is een ervaring die een 

emotie oproept. Om van die ervaring te kunnen leren, moet een leerling eerst leren om 

de ervaring min of meer objectief te observeren. Het vertellen van een klein verhaal 

helpt de leerling hierbij. Dat kleine verhaal kan vervolgens worden verbreed (‘speelt de 

beschreven ervaring ook op een ander gebied in het huidige leven?’) en verdiept (‘speelt 

de beschreven ervaring wellicht ook al eerder in het leven?’). Het doel daarvan is de leer-

ling te helpen uit de kleine verhalen een ‘rode draad’ te halen, en het ‘grote verhaal’ te 

maken over de waarden van de leerling, over de wijze waarop de leerling deze leefregels 

inzet en de kwaliteiten die daarvoor nodig zijn. 

Ervaring Gesprek
1. Terugkijken 3. Vooruitkijken 

2. Reflecteren 4. Activeren

Keuze
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Eerst goed terugkijken, dan pas vooruitkijken

Pas dan breekt de fase van ‘vooruitkijken’ aan: het grotere verhaal maakt duidelijk waar 

mogelijkheden en grenzen liggen. Onder begeleiding van (en dat is wat anders dan 

onder leiding van) de loopbaanbegeleider maakt de leerling actieplannen. Dat zijn vrijwel 

altijd ‘kleine’ doelen, die door de leerling als direct nuttig en haalbaar worden ‘gevoeld’.  

Pas dan kan de leerling geactiveerd worden: hoe kan ik kansen benutten, hoe kan ik 

belemmeringen omzeilen of overwinnen en – last but not least – hoe kan ik mijn eigen 

netwerk inzetten dan wel hoe kan ik een nuttig netwerk opbouwen?

Twee trainingen

Trainingen voor docenten(teams): worden gegeven door de schoolcoaches, daarbij 

ondersteund door de lector/landelijke trainer; deze training bestaat uit vier dagdelen en is 

gebaseerd op de beschreven inzichten, waarbij ook de bekende loopbaancompetenties 

uiteraard aan bod komen. 

Training tot schoolcoach: wordt gegeven door de lector/landelijk trainer. Daarin komen 

ook do’s en dont’s voor het trainen en begeleiden van collega-docenten aan bod en aan-

dacht voor beleidsontwikkeling in het ROC, het college en het team.

Meer informatie?

peterdenboer@onderzoekend-leren.nl (denk om het streepje!)

Aukje van Dreumel • Prinsentuin College

“De intervisie met collega’s, waarbij we filmpjes van el-

kaars gesprekken bekeken, was heel nuttig! De feedback 

die ik zelf kreeg, was nuttig, maar ik heb net zoveel gehad aan de feedback die 

anderen kregen. Je krijgt handvatten hoe het ook kan. Het geeft ideeën wat voor 

soort vragen je kunt stellen. Je kijkt verder dan je normaal doet. Je bent geneigd 

dezelfde vragen te stellen en nu hoor je andere. En ook over de houding, hoe je 

dat kunt doen. Filmpjes van elkaar bekijken, daar had ik niet echt moeite mee. Ik 

laat mijn loopbaangesprek zien om ervan te leren. En ook voor de anderen gold 

dat ze het nog moesten leren. En in alle filmpjes zaten goede en minder goede 

dingen, dus je hebt ook niks om je voor te schamen.”
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Training op het gebied van 
loopbaanleren door Leren in 
Perspectief
Door Anne-Karine Bakx en Mazze van Hoboken

‘Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het 
ontbranden van een vuur’. 

In gesprekken met collega’s tijdens onze LOB-

trainingen blijkt vaak dat het waarom en het hoe van 

loopbaanleren velen van hen in hun onderwijshart 

raakt. De ontwikkeling van leerlingen neemt tenslotte 

een centrale plaats in hun werk in, is de ‘core 

business’.

Drie trainingen 

Training ‘De loopbaandialoog op school’

Een training in het voeren van loopbaangerichte reflectiegesprekken, om leerlingen te 

kunnen begeleiden bij het langzaam maar zeker ‘loopbaanhandig’ worden: bij de ontwik-

keling van loopbaancompetenties. Dat betekent leerlingen ondersteunen bij het ontdek-

ken van hun kwaliteiten en ambitie, ze activeren daarmee hun kansen in de wereld van 

arbeid te zoeken, en ze helpen met het bedenken en uitvoeren van gerichte stappen in 

hun ontwikkeling om die kansen op de arbeidsmarkt te creëren. Daarbij leert de leerling 

ook netwerken: welke mensen kunnen mij helpen te bereiken wat ik wil bereiken? 

(M. Kuijpers). 

Tijdens de training wordt gewerkt aan:

- het ontwikkelen van de vaardigheid in het voeren van de loopbaandialoog

- het ontwikkelen van instrumenten ter ondersteuning daarvan. 

Training ‘Werken aan implementatie’

Een training met als doel de techniek van loopbaanbegeleiding – als onderdeel van het 

curriculum – met de juiste aanjagers (visie, ratio en emotie) in de school te implementeren. 

Daar hoort ook bij het daadwerkelijk ondersteunen van collega’s bij de uitvoering daarvan.
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Tijdens de training wordt gewerkt aan:

- het kunnen ondersteunen van collega’s in de eigen school bij het voeren van loop-

baangerichte reflectiegesprekken

- een implementatie- en uitvoeringsplan voor de eigen school.

Training ‘De loopbaandialoog op de stageplaats’

Een training in het boeien van stagiaires voor het werkveld en in het binden van die 

stagiaires aan het bedrijf of de instelling. Juist het opdoen van werkervaring is daarbij 

cruciaal. De begeleiding van stagiair(e)s is vormgegeven vanuit de belangen die de leer-

ling heeft, en de belangen van het bedrijf of de instelling in het werkveld.

Tijdens de training wordt gewerkt aan:

- het omgaan met pubers/adolescenten

- het deskundig begeleiden van die jonge mensen bij het leren maken van passende 

keuzes voor de ontwikkeling van hun loopbaan.

Meer informatie? 

www.lereninperspectief.nl 

info@lereninperspectief.nl 

Renate Segers • Zoomvliet College

“Wat ik vooral heb geleerd, is het gericht zijn op de bete-

kenisvolle ervaring, en het effect van de soort vragen die 

je stelt, bijvoorbeeld wel neutrale vragen en geen suggestieve, en het nut van 

doorvragen. Dat het voeren van de loopbaandialoog - hoe klein soms ook - leidt 

tot zelfinzicht. Daarnaast dat de sfeer van vertrouwen belangrijk is, en dat een 

loopbaangesprek overal kan plaatsvinden, niet alleen in een georganiseerde, 

ingeroosterde setting. Een spontaan gesprek bij het koffiezetapparaat kan ook 

loopbaangericht zijn. Daarnaast horen stage, werk en de praktijklessen (het 

beroep leren kennen) natuurlijk ook bij LOB. Ook tijdens de bestaande begelei-

dingsgesprekken kun je aandacht besteden aan de loopbaan van de leerling.”
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6EN WAT VINDEN ZIJ ERVAN?



En wat vinden zij ervan? 
Medewerkers en leerlingen aan het woord
Samengevat door Mazze van Hoboken 

LOB is een niet meer weg te denken onderdeel geworden van het onderwijs, van het 

voortgezet onderwijs en van het (voorbereidend) beroepsonderwijs. En inmiddels zijn 

er heel wat docenten uit ons vmbo en mbo op de ene of de andere manier getraind in 

deze vorm van begeleiden - het voeren van loopbaangerichte gesprekken met leerlingen 

-  en in het vormgeven van LoopbaanOriëntatie en Begeleiding op hun school of in hun 

eigen opleidingsteam. Met een aantal van hen is gesproken over hun bevindingen met 

LOB-scholingen, over wat hun ervaringen zijn bij het realiseren van LOB in de organisatie 

van de eigen school/het eigen college, over wat hun LOB-ervaringen in de praktijk zijn, 

en natuurlijk over wat het leerlingen in de praktijk oplevert.

Aan de interviews werkten mee: 

• uit het vmbo

 Lilian Janzing Scala 

 Sanne de Laat Scala 

 Peter Meesters Jan Tinbergen College 

 David van Bergen Prinsentuin Andel 

 Leon van de Griendt Prinsentuin Andel

 Annet van Vucht Prinsentuin Andel 

 Karin Kelderman De Rotonde

• uit het mbo

 Renate Segers Zoomvliet College 

 Mandy Treuren Zoomvliet College 

 Frank Heuijmans Zoomvliet College

 Saskia Mangelaars Vitalis College 

 Ita Ceuleers Vitalis College 

 Inge van Overdijk Vitalis College 

 Aukje van Dreumel Prinsentuin College

 Dirk Verbrugh Prinsentuin College

 Rien Schrama Cingel College
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 A. PROFESSIONALISERING 

De kennismaking van de geïnterviewde docenten met LoopbaanOriëntatie en -Begelei-

ding en de professionalisering vond op verschillende manieren plaats. In het LOB-net-

werk, en tijdens LOB-scholing. 

LOB-netwerk

Het begon in ons ROC allemaal met het project Keuzeprocessen (2008) en een paar 

weken later met het lectoraat onder diezelfde naam. Onder leiding van lector Peter den 

Boer en projectleider Leo Mouws is een netwerk ontstaan van docenten en begeleiders 

die zich wilden verdiepen in keuzeprocessen van hun leerlingen, en in deze vorm van 

keuzebegeleiding die gericht is op loopbaanontwikkeling door de leerling zelf. Een net-

werk van mensen uit vmbo en mbo uit ons eigen ROC, aangevuld met vertegenwoordi-

gers van andere betrokken scholen en met (stage)bedrijven.

In het netwerk is op verschillende manieren ervaring opgedaan met LOB. Waar dat te 

pas kwam heeft het lectoraat onderzoek gedaan naar de effecten van LOB-initiatieven en 

zijn de resultaten vastgelegd in onderzoeksverslagen - om ervan te leren. Na enige tijd 

heeft het vmbo een eigen LOB-netwerk gevormd onder leiding van Lilian Janzing.  

LOB-scholing

Structureel is er door de projectleiding een professionaliseringsaanbod gedaan waarop 

docenten vanuit de scholen en colleges konden intekenen. Van dat aanbod is druk ge-

bruik gemaakt door docenten en door hele teams. Het aanbod bestond tot nu toe uit de 

landelijke trainingen Loopbaanreflectie in Dialoog van het Stimuleringsproject LOB in het 

mbo (gefinancierd door mbo Diensten), trainingen Storyboarden als techniek voor LOB 

van Els van Osch, trainingen in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken en in het 

opzetten en uitwerken van een LOB-plan van Leren in Perspectief.

Positieve insteek

Er is al veel geleerd. En met enthousiasme. Docenten geven aan dat met name de 

positieve insteek van loopbaanbegeleiding hen op een prettige manier geraakt heeft. Bij 

LOB is voor de ontwikkeling van de leerling namelijk het beginpunt altijd wat die leerling 

in zijn mars heeft aan kwaliteiten, en wat hij voor het leiden van zijn leven van wezenlijk 

belang vindt. En als loopbaanbegeleider laat je dat vervolgens absoluut leidend zijn bij 

het samen nadenken over wat die leerling wil leren, en over hoe hij zich wil ontwikke-

len om in zijn leven te kunnen betekenen wat hij wil betekenen. Je bent echt aan het 
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begeleiden. Daar komt geen beoordelen aan te pas, geen cijfer, geen onvoldoende, geen 

geslaagd of niet geslaagd. Dat is de positieve insteek.  

Ervaring opdoen in de wereld van arbeid

Docenten hebben in de trainingen en workshops geleerd dat het voor leerlingen van cru-

ciaal belang is ervaringen met de wereld van arbeid op te doen. Die praktijkervaring ‘ver-

telt’ de leerling immers wat voor mens hij is: secuur, geduldig, handig, creatief; met een 

voorkeur voor samenwerken of zelfstandig werken, voor volgen of de leiding nemen, 

voor op de voorgrond of liever op de achtergrond; voor het oplossen van problemen, het 

helpen van anderen, doen, doen, doen of eerst denken, voor ontwerpen of voor maken; 

het Pietje Precies, de probleemoplosser, bemiddelaar, of organisator; de laatkomer of de 

vroege vogel, enz.

Docenten leerden hoe ze samen met de leerlingen kunnen reflecteren op die ervarin-

gen zodat die daadwerkelijk kunnen ontdekken wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden; 

onontbeerlijk bij het ontwikkelen van ideeën over je loopbaan en over je ontwikkeling. 

Docenten hebben geleerd hoe ze die reflectiegesprekken met leerlingen loopbaangericht 

kunnen maken en ze geven aan blij te zijn met de concrete, praktische handvatten die ze 

kregen om dat voor elkaar te krijgen. In gesprekken met leerlingen hebben ze zich laten 

verrassen door de openheid en het vertrouwen van hun leerlingen. Door de kracht van 

leerlingen. En door de prettige sfeer van een loopbaangesprek.

En de docentenloopbaan?

Typisch is dat docenten bijna allemaal aangeven dat ze met die ‘loopbaankennis’ ook an-

ders zijn gaan kijken naar hun eigen loopbaan. Bewuster. Dat ze achteraf terugkijken op 

goede loopbaanstappen, of dat ze nu ontdekt hebben dat ze aan een specifieke volgen-

de loopbaanstap toe zijn. Je eigen ontwikkeling is nooit aan tijd gebonden. “En het is erg 

leuk als je leerlingen jou gaan bevragen over je loopbaan! Ze zien dan ook dat je in een 

leven meer mogelijkheden hebt dan die ene. Dat je door je ervaringen en je ontwikkeling 

opnieuw een keuze kunt maken.”

Begeleidingstechnieken

Vaak ook geven docenten aan dat ze in andere begeleidingstechnieken vergelijkbare 

vaardigheden trainden, bijvoorbeeld het stellen van open vragen, het actief luisteren en 

het geven van feedback. Het is voor hen handig te ontdekken dat er raakvlakken zijn, 

en daarnaast dat er onderscheid te maken is tussen de bekende vormen van begelei-

dingsgesprekken en de dialoog die gericht is op loopbaanvorming. Er is gezegd dat oude 
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kennis naar boven kwam en dat je nieuwe ervaringen en kennis opdoet. “In feite word 

je je bewust van je huidige bekwaamheid èn van je onbekwaamheid op het gebied van 

het voeren van loopbaangesprekken. Verder is het lastig om te stoppen met wat je hebt 

aangeleerd en dagelijks gebruikt, maar daar staat tegenover dat het goed is om aan de 

gang te gaan met nieuwe methodieken.” Ook wordt het als leerzaam ervaren om tijdens 

een training in contact te komen met andere ervaringsdeskundigen, om “bij elkaar in de 

keuken te kijken”, zoals één van hen zei.

 

Eén van de geïnterviewde docenten (Renate) geeft precies aan wat ze geleerd heeft 

over de leeromgeving waarin leerlingen zich effectief kunnen bezighouden met keuzes 

voor zijn loopbaan: een loopbaangerichte leeromgeving. 

Ze zegt: “Begeleiders moeten de doelstellingen van LOB goed kennen:

• de leerling betekenisvolle ervaring (laten) opdoen

• in de reflectie op die ervaring emotiewoorden ontdekken en daar op doorvragen

• aanzetten van de leerling tot vervolgactie

• mogelijkheden in bedrijven of elders (laten) onderzoeken, zodat de leerling de gele-

genheid heeft om keuzes uit te proberen.” 

VMBO en MBO

Er is weinig verschil tussen vmbo- en mbo-docenten als het gaat om het begeleiden van 

leerlingen bij het nadenken over hun (leer)loopbaan en het sturen van hun (leer)loopbaan. 

In het vmbo kiezen leerlingen voor een beroepsopleiding, en in het mbo volgen ze de 

gekozen beroepsopleiding. Dat kiezen moeilijk is en dat leerlingen vaak ‘foute keuzes’ 

maken, weten we allemaal uit ervaring. Kiezen betekent voor hen bijvoorbeeld vaak af-

strepen wat je niet leuk vindt, of beginnen aan iets wat een ander ‘typisch iets voor jou’ 

vindt. Dat dat fout kan gaan, trekt zijn wissel op zowel de vmbo- als de mbo-opleiding. 

En waar het niet goed gaat, is veel ‘nood aan de man’.

Er kan niet vroeg genoeg begonnen worden met het begeleiden van iedere leerling bij 

het leren kiezen voor een toekomst die past bij wat hij aan ontwikkelbaar vermogen 

heeft en bij wat hem in het leven drijft. In de interviews is het onderscheid tussen vmbo 

en mbo vooral duidelijk bij de voorbeelden die gegeven worden.

Ervaringen met professionalisering

We hebben docenten gevraagd naar een moment op school waarop ze dachten: “Hé, dit 

doe ik nu anders; dat komt door de LOB-scholing”. Ze vertellen daar het volgende over.
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Léon van de Griendt • Prinsentuin Andel

“Ik had een leerling die nog geen stageplaats had gevonden. Ze wilde er een in de gra-

fische sector; daar doen wij op school niets mee. Normaal moet ik dan diep zuchten en 

ga ik zelf voor zo’n leerling maar een plaats zoeken, maar nu zat ik ineens samen met die 

leerling zijn netwerk in beeld te brengen om iemand te vinden die hem kon helpen aan 

een goede stageplaats. En dat lukte! Ze heeft het verder zelf geregeld, en ze heeft de 

waarde van een netwerk ontdekt. Zoiets had ik nooit gedaan zonder de LOB-scholing.”

Karen Kelderman • Rotonde

“Vooral tijdens de individuele gesprekken met leerlingen over hun keuzes. Ik vraag nu 

meer naar de leerling zelf, zijn ervaringen, interesses, sterke en zwakke kanten.

Een jongen bij mij in de klas was zelf tot de conclusie gekomen dat hij kapper wilde 

worden. Hij was goed gaan nadenken over zijn eigen kunnen en wat hij voor zichzelf be-

langrijk vindt. “Ik wil graag dat mensen er netjes en verzorgd uitzien en daar wil ik graag 

mijn bijdrage aan leveren”. Hij kwam uiteindelijk zelf met deze beargumenteerde keuze. 

Zonder dat ik als docent een beroep heb aangedragen.”

Renate Segers • Zoomvliet College

“Ik was voorheen erg geneigd om van alles voor de leerling ‘in te vullen’. Wat ik nu merk 

door de scholing, is dat ik de leerling veel meer aan het woord laat en dat ik het gesprek 

zelf als heel belangrijk ben gaan ervaren. Een mooi voorbeeld: een leerling (niveau 2) die 

in het leerbedrijf in de catering werkt, doet examen en legt dat examen af met heel veel 

kwaliteit. Echt de sterren van de hemel! Dan zegt hij: “Dit was het. Meer kan ik niet.” 

Ik heb een gesprek met hem gevoerd over zijn kwaliteiten; heb ze hem zelf laten benoe-

men. En ik heb hem gevraagd wat zijn droom zou zijn. Hij vertelde dat zijn leermeester 

een eigen bedrijf ging beginnen in Rotterdam en dat hij daar wel zelfstandig aan de slag 

zou willen. We hebben toen besproken wat hij daarvoor nodig heeft. Hij kwam zelf met 

verschillende cursussen, en eventueel nog twee jaar school op niveau 3. Dus waar hij 

dacht dat hij aan zijn grens zat, blijkt ineens dat er een wereld voor hem open ligt.”

Dirk Verbrugh • Prinsentuin College

“Ik heb enthousiaste leerlingen. Ze vonden het wel boeiend: ‘in het begin had ik nog 

geen idee van de inhoud maar nu vind ik het wel zinvol’. Ze vinden het prettig dat er be-

langstelling voor ze is en leuk om te vertellen wat ze doen. Als zij enthousiast zijn, hoef 

je maar een paar dingen te noemen, dan gaan ze verder.”
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Lilian Janzing • Scala

“Sowieso met het voeren van loopbaangesprekken. De tools die ik tijdens de scholing 

aangereikt heb gekregen, heb ik ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Daarnaast heb ik 

als projectleider aan de werkgroepleden concrete handvatten kunnen geven m.b.t. de 

implementatie van LOB in hun scholen. Ik ben blij als zowel de leerling als de ouder(s), 

die ik er vaak bij betrek, na een gesprek met een goed gevoel weggaan. Wanneer ik de 

leerling verder heb kunnen helpen met zijn zoektocht naar waar hij goed in is en waar 

zijn passie ligt. Tijdens zo’n gesprek vind ik het non-verbale trouwens vaak nog belangrij-

ker dan het verbale.”

Sanne de Laat • Scala

“Ik realiseer me dat ik vóór de training de juiste vragen al stelde zoals wat raakt je?, wat 

wil je? maar dat ik nu ook de vraag stel en hoe nu verder? Dat je kijkt naar de kwaliteiten 

die een leerling heeft en waar hij die bij kan gebruiken. Erg leuk zijn de gesprekken na 

‘VMBO Breda on Stage’ met leerlingen die super-gemotiveerd en enthousiast terugko-

men. Bijvoorbeeld dit jaar heeft een leerling, Jessica, meegelopen bij een autoschadebe-

drijf en dat was zo’n succes dat zij door dat bedrijf uitgenodigd is om nòg een dag mee 

te lopen. Jessica is een stil, verlegen meisje, maar door deze ervaring is ze gegroeid. Ze 

heeft ervaren dat er een toekomst is, ze heeft haar richting gevonden.”

Annet van Vucht • Prinsentuin Andel 

“Ik heb meer aandacht voor motieven, voor uitproberen, en voor het proces van kiezen 

i.p.v. voor het maken van die ene keuze. Dat staat meer op de agenda: wat interesseert 

jou het meest. Niet alleen ‘ik heb gekozen’, maar ook waarom kies je dit of dat. Wat vond 

je wel of niet leuk? Hoe kwam dat?”

Aukje van Dreumel • Prinsentuin College

“Ik dacht bij het begin van de training: “nu moet ik het anders gaan doen”. En hoe dat 

precies in zijn werk ging, dat heeft wel even geduurd. Sommige dingen hebben tijd no-

dig gehad om te landen. De volgorde van dingen – klein verhaal, groot verhaal – dat heeft 

even tijd nodig gehad om te landen, de logica die erachter zat. Er was wel een bepaald 

moment waarop ik dacht: “nou snap ik het!”. En vervolgens moest ik ook nog leren om 

dat te doen. Daar kan ik nog in groeien, maar het hielp wel om de gesprekken te doen.”

Saskia Mangelaars • Vitalis College

“Wat mij heel erg is bijgebleven tijdens de training, is dat je bij LOB - in de loopbaandia-

loog - leerlingen niet beoordeelt. Je bent begeleidend bezig. Dat betekent bijvoorbeeld 
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dat ik, als een leerling dreigt uit te vallen, nu vooral bezig ben met hoe ik hem kan 

ondersteunen bij zijn keuzeproces voor een andere opleiding. Dat is echt een omslag in 

denken. Als docent en ook als SLB’er ben je toch bezig met beoordelen. Dat zit gewoon 

in je hoofd. LOB gaat daar niet over. Begeleiden en beoordelen moet allebei, maar het 

staat naast elkaar. Niet door elkaar. Dat was echt een eye-opener.”

Peter Meesters • Jan Tinbergen College

“Het is goed om met iets positiefs bezig te zijn. De leerlingen zijn voor zichzelf op zoek 

naar een goede toekomst. Door de scholing heb ik geleerd samen met hen eerst heel 

bewust terug te kijken op hun (praktijk)ervaringen en vervolgens vooruit te kijken. De 

regie bij de leerlingen te leggen en samen te kijken naar wat de volgende stap zal zijn. 

Ze moeten in de gaten krijgen, dat ze zelf de regie hebben. Als mentor en decaan kun je 

dit goed gebruiken. Het geeft wel een kick als leerlingen zelf met oplossingen komen en 

ze zelf formuleren wat ze willen.”

B. IMPLEMENTATIE

Aan de slag met LOB

Veel positieve ervaringen! Maar hoe vergaat het de docenten als ze na hun LOB-scholing 

in hun eigen organisatie, bijvoorbeeld in hun eigen team, LOB willen implementeren? 

Hoe hebben ze collega’s enthousiast gemaakt voor LOB? En hoe hebben ze manage-

ment meegekregen in het structureel realiseren van LOB-tijd in de opleidingsroosters? 

Voor docenten die in hun eentje een training bijwoonden, is het heel moeilijk gebleken 

om een team LOB-gevoelig te maken. Andere teamleden zijn niet geschoold (“weten 

nog van niks”), of zien er het nut niet van in. Als het management er dan niet vol voor 

gaat, dan red je het niet met je enthousiasme en je deskundigheid. 

Affiniteit met loopbaanbegeleiding 

Als een heel team is geschoold, of als je samen met andere collega’s dezelfde 

LOB-scholing gevolgd hebt, dan ligt het anders. Maar ook dan is er heel wat overredings-

kracht nodig om bijvoorbeeld in het curriculum ruimte te krijgen voor het voeren van 

gesprekken, of voor het organiseren van werkervaringen voor de leerlingen waarop in 

een loopbaandialoog gereflecteerd kan worden. Te vaak nog worden op basis van wat er 

aan uren beschikbaar is eerst de lesroosters kloppend gemaakt. Eerst zien dat dat klopt, 

en dan kijken wie er nog uren nodig heeft. Die krijgt dan tijd voor LOB. Docenten geven 

aan dat het zó zou moeten zijn dat het management weet welke docenten LOB-ambities 

hebben en dat er dan voor gezorgd wordt dat bij hen ook de LOB-taak komt te liggen.
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Cultuurverandering

Een aantal docenten geeft ook aan dat LOB een cultuurverandering teweeg brengt: een 

verandering in de relatie docent - leerling, en een verandering in de visie op leren. Geluk-

kig gaat het ROC nu planmatig en gestructureerd aan het werk, in een vijfjarenplan, om 

LOB te implementeren en daarbij te leren van elkaar en van anderen (gerichte scholing/

training).

ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN LOB OP DE EIGEN SCHOOL

De geïnterviewden weer aan het woord. 

Mandy Treuren • Zoomvliet College

“Er is t.a.v. LOB wel een cultuurverandering aan de gang. De kijk op leerlingen verandert 

ook door elkaar als docent feedback te geven en door beter met elkaar te communice-

ren. Ik doe daar aan mee door zo duidelijk mogelijk te zijn. Een wat meer stimulerende 

houding van het management, met name ook op het volgen van een (Storyboard) 

training zou prettig zijn.”

   

Karen Kelderman • Rotonde

“Er is zeker voor wat de loopbaangesprekken betreft een verandering gaande maar 

ik zou er voor willen pleiten om meer te oefenen en meer met collega’s te delen. Er 

zijn collega’s die nog niet goed weten wat LOB inhoudt. Het management neemt een 

afwachtende houding aan. Ik heb niet echt het gevoel dat ze LOB belangrijk vinden, 

zowel voor de school als voor de leerling. Er is nu wel een document LOB en dat is net 

uitgedeeld. Ik ben benieuwd wat het gaat brengen.”

Renate Segers • Zoomvliet College

“Omdat er nog geen vervolg op onze training is geweest, is er nog veel te weinig 

cultuurverandering. Er staat nu in de bufferweek een uur op het rooster waarin LOB ge-

sprekken gevoerd kunnen worden, dat is positief. Ik vertel in de personeelskamer altijd 

enthousiaste verhalen; dat helpt om een positieve stemming te krijgen. Voorheen was 

LOB een deel van een actiepunt van de Hotelschool. Nu is het een volledig actiepunt 

geworden. Dat betekent dat er meer aandacht voor is. 

Ik heb ook wel ideeën over wat er moet gaan gebeuren. Zet in het rooster meerdere 

momenten weg om loopbaangesprekken te kunnen voeren. Laat collega’s met affiniteit 

voor LOB de loopbaandialoog voeren, en voer ook de discussie over het ontkoppelen 

van de mentorrol en de LOB rol. Een rustige gespreksruimte is ook belangrijk.”
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Saskia Mangelaars • Vitalis College

“Niet iedere collega weet wat LOB is. Veel van hen hebben het idee dat ze bijvoorbeeld 

met SLB al aan LOB doen, terwijl dat niet zo is. Het moet voor hen heel duidelijk zijn 

wat het ‘waarom’ van LOB is: leerlingen begeleiden bij het leren ontwikkelen van de 

eigen loopbaan. Ik ben blij dat er vanaf dit schooljaar een LOB-notitie van het ROC ligt. 

Nu moet het verder ‘tussen de oren komen’. De cultuurverandering zit ‘m wat mij betreft 

vooral in het NIET beoordelen, maar begeleiden. Ik heb de mensen in mijn team enthou-

siast kunnen maken voor Loopbaanbegeleiding door ze mijn ervaringen met LOB-scho-

ling te vertellen - vooral het voeren van loopbaangesprekken met leerlingen. Ze willen 

dat nu ook graag, en dat gaat ook gebeuren. Het management ondersteunt ons. Als het 

gaat om financiën, dan stelt het management prioriteiten in het voordeel van LOB.”

Annet van Vucht • Prinsentuin Andel

“Het is hier nog ‘ieder voor zich’. Je hebt het er wel over met collega’s die ook enthou-

siast zijn over LOB. We hebben geen georganiseerd overleg. Niet iedereen is even 

enthousiast, of wil er over praten. Het zou wel goed zijn om met de collega’s die zin 

hebben overleg te hebben op cruciale momenten. Of om ideeën te delen. Of werkvor-

men uit te wisselen.”

Léon van de Griendt • Prinsentuin Andel

“Er komt bij ons weer een nieuwe training in het voeren van lob-gesprekken voor docen-

ten. Bij eerdere trainingen werden docenten gestuurd. Nu kunnen ze zelf een bewuste 

keuze maken voor het volgen van een LOB-training, die wordt niet meer opgedrongen. 

We hebben ook een stuurgroep LOB. Daar zit ik ook in. En er komt een LOB-werkgroep 

die het hele curriculum onder de loep neemt om te kijken welke LOB-activiteiten er in 

een leerjaar zijn, en hoe daarop een LOB-dialoog kan volgen. Verder vind ik dat het ma-

nagement bij urenverdeling prioriteiten moet stellen. LOB is daarbij een sluitpost, terwijl 

brede implementatie van LOB toch ook de ambitie van de school is; dat wil je op zo’n 

moment dan ook terugzien.”

Leren van collega’s, leren met collega’s 

Bij het invoeren van LOB hoort ook dat er mensen zijn die het goede voorbeeld kunnen 

geven en dat je als collega’s elkaar kunt helpen bij bijvoorbeeld het voeren van een goed 

LOB-gesprek. Intervisie is daar een heel goed hulpmiddel voor. “Dat maakt je ook wel 

erg kwetsbaar”, zegt één van de geïnterviewden, “maar je kunt zo veel van elkaar leren!”

Het voeren van echt goede loopbaangerichte reflectiegesprekken is een kwestie van 

oefenen, oefenen, en oefenen. Het is echt een vaardigheidstraining waarbij je veel ijzers 
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in het vuur moet houden. Daarbij kunnen (geschoolde) collega’s elkaar goed helpen 

door een LOB-gesprek tussen docent en leerling te bekijken (live of op video) en daarna 

feedback te geven. Of door in intervisiebijeenkomsten a.d.h.v. concrete casussen met 

collega’s te overleggen: wat zou jij gedaan hebben? Dat gebeurt nog veel te weinig. Of, 

zoals iemand zei: “Daar valt nog een wereld te winnen.” 

Een voorbeeld van intervisie

Frank Heuijmans • Zoomvliet College

Op het Zoomvliet College is in de beginperiode een LOB-intervisiegroepje gevormd van 

collega’s waarin het voeren van een loopbaangesprek centraal stond. 

“In een groep van rond de vijf collega’s werd eens per maand besproken hoe de loop-

baangesprekken gegaan waren, welke problemen of valkuilen we waren tegengekomen 

en hoe we dit de volgende gesprekken gingen verbeteren. Hiervoor werden LOB-ge-

sprekken met video opgenomen zodat alle groepsleden konden ervaren hoe de gesprek-

ken gevoerd werden en op deze manier feedback konden geven.

Een collega toonde dan de opname van zijn gesprek - met een leervraag - aan de rest 

van de groep, bijvoorbeeld: “Ga ik tijdens dit gesprek duidelijk op een doel af en maak 

ik dit doel ook duidelijk aan de leerling?” Of: “Laat ik de leerling genoeg aan het woord 

of stuur ik het gesprek te veel?”, “Ben ik echt gefocust op de leerling of ga ik teveel het 

rijtje vragen af?”. Die feedback van collega’s was soms best confronterend omdat op de 

video precies duidelijk werd waar je een steek liet vallen, maar een goede aanpak werd 

ook helder. Zo kon je jezelf corrigeren maar werd je ook gesterkt in de goede kanten van 

je loopbaangesprek. Op deze manier is de intervisiegroep een zeer leerzame, nuttige en 

misschien wel noodzakelijke manier geweest om het voeren van studieloopbaangesprek-

ken te professionaliseren.”

C. LOB IN DE PRAKTIJK

We hebben de docenten gevraagd naar voorbeelden uit hun eigen praktijk. Naar wat ze 

concreet in hun eigen werk met leerlingen veranderd hebben. Of vooral: wat ze aange-

past hebben, want dat bleek tijdens de interviews vaak: bijna iedere docent heeft aan 

een of meer gangbare activiteiten in de lessen een ‘LOB-draai’ gegeven. Een voorbeeld: 

heel veel ervaringen van leerlingen met de praktijk, zoals stages of praktijkopdrachten, 

werden aanvankelijk niet benut voor loopbaanbegeleiding. Terwijl voor leerlingen het 

opdoen van praktijkervaring om daarop in een gesprek met de LOB’er terug te komen, 

nou net cruciaal is. Hoe moet je als leerling anders te weten komen hoe je je voelt in 
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de wereld van arbeid? Nu wordt regelmatig met leerlingen gesproken over die praktijk-

ervaringen, en wat ze daarvan kunnen leren over zichzelf of over werk. Of wordt zelfs 

bekeken wanneer leerlingen in hun opleiding praktijkervaringen opdoen om daarop in het 

rooster een LOB-reflectiegesprek te laten volgen. 

ERVARINGEN MET LOB IN DE PRAKTIJK MET LEERLINGEN

Karen Kelderman • Rotonde

“Voorheen leverden de leerlingen na de stage hun stagewerkboek in en dat was het. Nu 

wordt er gestart met het voeren van andersoortige gesprekken dan eerst, meer richting 

loopbaangesprekken. Dus het gaat niet alleen om de beoordeling van de stage, maar 

we bespreken ook samen met de leerling welke invloed stage-ervaringen hebben op het 

denken over de eigen loopbaan.

De  modules binnen het beroepsgericht programma SDV (Sport, Dienstverlening en Vei-

ligheid) hier op de Rotonde zijn eigenlijk ook al een LOB-activiteit. De leerlingen komen 

met verschillende loopbaanaspecten in aanraking en kunnen op deze manier hun eigen 

talenten ontdekken. Dat moet je dan wel explicieter als LOB aanpakken. Maar mijns 

inziens kunnen er in iedere les momenten zijn die onder LOB vallen. Als je als docent 

maar verder kijkt dan je eigen vak. Bijvoorbeeld een leerling die een andere leerling helpt 

als deze het moeilijk heeft, dat zegt ook iets over zijn kwaliteiten.”

Léon van de Griendt • Prinsentuin Andel

“Een voorbeeld. We hebben een LOB-mapje waarin leerlingen nu onder andere de voor-

bereiding, hun ervaringen en de verwerking van die ervaringen tijdens de meeloopdag 

beschrijven. We laten ze daarover ook een presentatie voor de klas maken. Die presenta-

tie gaat ook in dat LOB-mapje. Dat mapje had altijd al een mooie voorkant, maar het was 

ook altijd ‘ernstig leeg’. We weten nu wat er in past.”

David van Bergen • Prinsentuin Andel

“In die presentatie zitten onderdelen als: wat wilde je (vooraf); wat vond je ervan; wat 

waren de leuke dingen, wat waren de minder leuke dingen; en wat doe je daar dan 

mee? Dan splitsen we dat, zeg maar: we analyseren met de leerling. Soms zijn bijvoor-

beeld de werkzaamheden leuk en passend, maar de werksituatie niet zo, bijvoorbeeld 

altijd binnen zitten. Tijdens de presentaties gebeurde het dat een stille leerling ineens de 

rockster van de klas is geworden. Hij drumt zelf - dat wist ook bijna niemand - daarom 

wilde hij graag met een band meelopen. Hij had op zijn meeloopdag alles gedaan wat 

de bandleden ook deden op een dag tournee. Hij vertelde daar trots en enthousiast over 
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aan de hele klas en is daarmee in hun achting gestegen! De klas ziet hem nu ook als de 

drummer van een rockband.”

Annet van Vucht • Prinsentuin Andel

“Die presentaties over de meeloopdagen is nu door meer docenten opgepakt en dat 

komt zeker door onze LOB-training. Vroeger gingen leerlingen ‘op meeloopdag’ en dat 

was dat. Het heeft nu iets van loopbaanbegeleiding meegekregen.

Trouwens wat leerlingen doen in de praktijkvakken, en bijvoorbeeld tijdens de projectwe-

ken, zou óók een LOB-karakter moeten krijgen.”

Lilian Janzing • Scala

“Ik merk dat ik op een andere manier in gesprek ga met de leerlingen als het gaat om 

keuzevragen. Veel meer coachend, niet meer de decaan die meteen met een foldertje 

klaar staat. Verder vang ik wel eens op wat collega’s in hun les doen waarvan ik denk: 

“dat hoort bij LOB thuis”. Bijvoorbeeld een les in de onderbouw waar de leerlingen een 

collage moeten maken over hun droombaan en dit moeten presenteren aan de rest van 

de klas. Bij het vak Kunst & Vormgeven in de bovenbouw waar leerlingen echte praktijk-

opdrachten krijgen en hun product ook moeten presenteren aan de opdrachtgever. En 

ons eigen leerbedrijf ‘Spie 4’, waar leerlingen werken aan echte opdrachten.”

Mandy Treuren • Zoomvliet College

“De manier waarop ik omga met de leerlingen is wat veranderd. In de gesprekken die 

ik met ze voer zit meer diepgang. Ik heb geleerd meer door te vragen. Ook de manier 

van lesgeven is daardoor verbeterd. Door open vragen te stellen kun je op vele manieren 

contact leggen. Leerlingen weten vaak zelf niet wat ze willen. Door LOB-gesprekken 

krijgen ze hier meer zicht op. LOB verdient daarom een aparte plaats. De techniek van 

storyboarden dwingt leerlingen meer tot nadenken. Het zorgt er voor dat er meer uit de 

leerling zelf komt. Je kunt loopbaanbegeleiding natuurlijk altijd koppelen aan simulaties, 

Loopbaan-Burgerschap, aan excursies en aan stages. Het is jammer dat er minder excur-

sies worden georganiseerd. Het is juist van belang om in iemand anders zijn keuken te 

kunnen kijken.”

Dirk Verbrugh • Prinsentuin College

“Ik heb gesprekken gevoerd met leerlingen uit mijn eigen en uit andere vakgebieden. 

Die met leerlingen uit mijn eigen vakgebied vond ik het moeilijkste. Omdat je de situatie 

kent, wordt het vanzelfsprekend en ga je invullen. En het is juist leuk om gesprekken 

met leerlingen uit een andere richting te doen omdat ik boeiende en enthousiaste 
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verhalen van de jongelui hoor. Het grappige is ook dat je dan vragen gaat stellen om voor 

jezelf duidelijk te krijgen hoe het zit. Daardoor worden zij uitgedaagd om het ook voor 

zichzelf weer duidelijk te krijgen. Je hoopt ook dat er dan iets met ze gebeurt, op het 

moment dat ze het kunnen verwoorden. En sommigen geven dat ook aan.”

Saskia Mangelaars • Vitalis College

“Eerst wil ik in het algemeen zeggen dat het me opvalt dat je soms gesprekken hebt 

met leerlingen die vanuit hun blik op de toekomst een hele weg daarnaartoe willen uit-

stippelen; en soms kom je met leerlingen uit op hele kleine stapjes. Dat maakt niet uit. 

Verder hebben we nagedacht over welke activiteiten een LOB-karakter kunnen krijgen. 

De stage-ervaringen, excursies en bijvoorbeeld ouderejaars die op school iets komen 

vertellen over hun werkervaringen in de zorginstellingen kunnen we nu bewust inzetten 

bij de Loopbaanbegeleiding. Verder vind ik dat Burgerschap - en de discussies in de klas-

sen daarbij - de maatschappelijke betrokkenheid van onze leerlingen meer vormgeeft. 

Die betrokkenheid is bij onze opleidingen ook belangrijk bij de keuze voor het vak.”

Peter Meesters • Jan Tinbergen College

“LOB vinden we terug in de stage van de leerlingen gekoppeld aan het sector-werk-

stuk en we hebben ook nog de maatschappelijke stage. Activiteiten als ‘De dag van de 

procestechniek’ passen goed bij LOB. Bij deze laatste activiteit maken leerlingen kennis 

met het beroep, spreken ze beroepsbeoefenaren en mogen ze zelf dingen doen.”

Wat docenten lastig vinden 

In het algemeen zeggen de geïnterviewden dat de organisatie van loopbaangesprek-

ken - gekoppeld aan de praktijkervaringen van de leerlingen - een lastige zaak voor de 

school is: de tijd op zich te vinden en ook nog op het juiste moment. Dat maakt het dan 

voor docenten weer moeilijk hun LOB-taken goed uit te voeren. De roosterpuzzel wordt 

verschoven van de een naar de ander.

Veel oefenen

Meer specifieke, persoonlijke lastigheden op ’n rijtje.

- “Ik vind het nog steeds lastig om geen voorzetje te geven, dat blijft een valkuil. Het 

is belangrijk, dat de leerling invulling geeft en niet jij.”

- “Je praat doorgaans over ervaringen die indruk hebben gemaakt. Dat gaat soms 

gepaard met negatieve emotie. Dat vind ik dan lastig.”

- “Moeilijk is het als leerlingen het echt niet weten en in de ruststand gaan. Het is 

moeilijk om dat te doorbreken en dan een opening te vinden.”
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- “De voorbereiding op een gesprek: hoe vertel ik mijn leerling dat het een gesprek 

is om hen verder te helpen, en niet voor een punt? Dat elk antwoord goed is. Dat 

snappen ze eerst niet.”

- “Tijdens de training hebben we ervaren dat het onze valkuil is om in te gaan op de 

emoties/gedachtes, en minder door te gaan op de feitelijke situatie, gericht naar de 

toekomst.”

- “Ze vinden het moeilijk om dingen onder woorden te brengen en verder te kijken 

richting loopbaan en zo.”

- “In het begin stelde je alle vragen netjes op een rijtje en nu pik je gewoon aan bij 

wat er in het gesprek aan de orde is. Dat geeft naar de leerling toe ook het gevoel 

dat het niet een vraag en antwoordspelletje is. Het moet gewoon een boeiend ge-

sprek voor de leerling zijn.”

Algemeen advies aan elkaar: je moet oefenen, oefenen, oefenen. Het kost tijd om het 

voeren van de LOB-gesprekken goed in de vingers te krijgen.

En hoe reageert de leerling?

Wat levert het leerlingen op om met een LOB’er te werken aan zijn loopbaanontwikkeling?

Soms vertellen docenten hierboven expliciet over de reacties van leerlingen. En tussen 

de regels door kun je je ook al wel iets van die reacties voorstellen. We hebben er toch 

nog specifiek naar gevraagd, en uit de interviews blijkt dat een leerling tijdens een 

LOB-gesprek in ieder geval blij is met de waardering die hij krijgt voor wie hij is. Hij is blij 

met de persoonlijke aandacht. Niet altijd is er ‘iets geleerd’, vaak wel. 

Opvallend vaak ook komen leerlingen uit zichzelf bij de LOB-docent terug op loopbaan-

zaken die eerder besproken zijn. Ze durven de docent daar spontaan op aan te spreken. 

Ze snappen dat LOB persoonlijk is. Ze voelen dat ze geen commentaar krijgen als er iets 

niet gelukt is. “Leerlingen voelen dat je interesse voor hen hebt. Ze voelen vertrouwen.” 

En waar leerlingen in het begin moeite mee hadden - geen pasklare antwoorden krijgen 

- daar gaan ze nu zelf zoeken naar eigen antwoorden en oplossingen. “Leerlingen 

verwachten vaak een pasklare oplossing maar ik geef altijd aan het begin van zo’n 

gesprek aan dat dat niet de bedoeling is.” (Die moeite van leerlingen in het begin loopt 

trouwens aardig parallel met de moeite die docenten in het begin hebben om die 

pasklare antwoorden ook echt niet te geven, maar de leerling zijn eigen ontdekkingen te 

laten doen).
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Renate Segers • Zoomvliet College

“Ik heb na de eerste ronde met loopbaangesprekken in onze Hotelschool een onder-

zoekje gedaan onder de eerstejaars leerlingen. Zij gaven twee dingen aan: het gesprek 

had voor hen géén meerwaarde, maar de docent zette wel aan tot denken!“

Saskia Mangelaars • Vitalis College

“Ik vind het wel lastig als een leerling me in vertrouwen voor hem gevoelige aandachts-

punten  vertelt. Dat komt dan door de aard van een loopbaangesprek en door de diep-

gang die zo’n gesprek vaak krijgt. Je komt vaak heel dicht bij de leerling. Als je daardoor 

een aparte positie in gaat nemen tussen je collega’s, dan is dat vervelend. Ik wil een 

collega niet afvallen.” 

Sanne de Laat • Scala

“Wat mij opvalt is dat veel leerlingen hun ervaringen goed kunnen verwoorden en dat ze 

het leuk vinden om erover te praten. Ik denk dat leerlingen dit soort gesprekken als heel 

fijn en nuttig ervaren. Ik heb het idee dat dit soort gesprekken thuis niet altijd plaatsvindt 

als het gaat om keuzes. N.a.v.  de terugkomavond na ‘een kijkje op de werkvloer’ voor 

ouders en leerlingen heb ik het ‘keukentafelgesprek’ geïntroduceerd bij ouders. Ook om 

ouders aan te geven hoe belangrijk hun rol is.”

Karen Kelderman • Rotonde

“Leerlingen vinden het fijn. Het leuke is dat leerlingen 

daarna er zelf op terugkomen, bijvoorbeeld als ze iets 

ervaren hebben of als ze er thuis over hebben gesproken. Leerlingen gaan er 

anders over nadenken. Ik merk dat loopbaanervaringen leerlingen echt kunnen 

veranderen. Het kan echt hun ‘beroeps’- beeld veranderen. De belangstelling 

voor hun loopbaan ervaren leerlingen, denk ik, als serieus genomen worden; er 

is betrokkenheid en belangstelling voor hen.”
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Schoolcoaches aan het 
woord
Joke Ykema en Diane Kattevilder, schoolcoaches 
Prinsentuin College

Joke Ykema en Diane Kattevilder, docenten aan het 

Prinsentuin College, hebben in 2013-2014 de training 

schoolcoach in loopbaangespreksvoering van MBO 

Diensten gevolgd. Ze zijn dus niet alleen geschoold om loopbaangesprekken met leerlin-

gen te voeren, maar ook om collega’s te trainen in het voeren van loopbaangesprekken. 

Ze hebben negen collega’s van het Prinsentuin College begeleid toen die de training 

loopbaangespreksvoering volgden bij MBO Diensten. Met die collega’s is een half jaar 

intervisie georganiseerd om filmpjes van elkaars loopbaangesprekken te bekijken en 

elkaar daarover feedback te geven. In dat half jaar is bovendien besloten dat in 2014-2015 

alle eerstejaars leerlingen in de BOL-opleidingen twee maal per jaar een loopbaange-

sprek hebben met iemand uit een andere opleidingsrichting dan die waar de leerling in 

zit. Om dat mogelijk te maken zijn in 2014-2015 tien nieuwe collega’s intern getraind.

Scholing: nieuwe inzichten, nieuwe effecten

 “We hebben door de scholing veel nieuwe inzichten gekregen over het in gesprek gaan 

met leerlingen. Dat was direct toepasbaar, je kon er meteen mee aan de slag, ook buiten 

LOB. Je gaat op een andere manier met leerlingen om, niet als trucje maar echt vanuit 

een andere basishouding. Dat was ook direct heel effectief. Je gaat vragen stellen. 

Je weet wel dat dat moet, maar als je dat ook echt gaat doen, is het effect heel leuk. 

Leerlingen worden er veel actiever van, ze vertellen sowieso meer, en ze vertellen ook 

verrassende dingen. Je krijgt een beter beeld van ze als mens. Dat is heel prettig. 

En ze nemen ook zelf meer initiatief. Dat merken we nu ook met de periferiestages (sta-

ges buiten het groene domein); leerlingen maken daar gebruik van en vinden dat fijn.

Daarnaast was het enthousiasme in de groep mensen die de training volgde, echt 

geweldig. En de opzet van de training: veel afwisseling van theorie en praktijk. Zelf doen, 

oefenen, oefenen, oefenen. Dat gaf direct energie.”

Het gaat niet om een kunstje, dus! 

“We waren al een tijdje bezig met ons nieuwe onderwijsconcept – Content Compe-

tent – maar we hadden het gevoel dat er iets ontbrak. We hadden het over coaching en 
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meer zelfsturing door de leerling. Maar hoe je dat dan doet, hoe docenten geschoold 

moeten worden, daar hadden we eigenlijk geen antwoord op. Dus de training kwam als 

geroepen! Dat was wat we nodig hadden: dit geeft handen en voeten aan wat we willen 

bereiken. Het verandert de school!”

Samen leren

Om ervoor te zorgen dat alle eerstejaars leerlingen twee LOB-gesprekken konden 

hebben, zijn er 20 collega’s nu geschoold. “Deze collega’s hebben het erover dat ze een 

‘duurzame relatie’ willen opbouwen met hun leerlingen. Dat is het leitmotif van waaruit 

we nu werken. Het is een zaak geworden van ‘samen leren’. Wij bepalen niet wat er 

gebeurt met LOB, dat doen we met zijn twintigen. Alle getrainde collega’s voelen zich 

eigenaar van loopbaanleren. En we worden gesteund vanuit het centrale management: 

Rein heeft ervoor gekozen om te investeren in brede kennis van dit gedachtegoed, niet 

in het opleiden van een beperkt aantal specialisten. Hij faciliteert en is geïnteresseerd in 

hoe het loopt, dat is heel prettig.”

Wat ons succesvol maakt

• Dat we mensen in het management hebben die het niet alleen zien zitten, maar die 

ook bijgepraat willen worden. Het is niet zo dat ze besluiten: dit moet gebeuren, ga je 

gang en ik zie het wel, maar ze zijn echt geïnteresseerd en willen weten hoe het ermee 

staat. Dat management heeft een duidelijke visie op werken met een beperkt aantal 

experts of werken met een brede benadering, waarin zoveel mogelijk mensen hiermee 

kunnen werken. De keuze voor het laatste past heel goed bij hoe wij het willen en hoe 

we er in de training en met de groep van 20 hier op school mee aan het werk zijn.

• Dat er nu enige massa is van mensen die weten wat loopbaanleren is en die het 

kunnen. Die 20 collega’s die getraind zijn, dat zorgt ervoor dat het leeft in school. En 

daarbij is heel belangrijk dat er ook voldoende spreiding is in de school van mensen 

die getraind zijn; het is niet één vakgroep die hiermee bezig is, maar het zijn alle 

vakgroepen. Dat is belangrijk!

• Dat we de keuze hebben gemaakt om de gesprekken te laten voeren door men-

sen uit een andere opleidingsrichting. Doordat de koppeling met de (overbekende) 

vakinhoud, stagebedrijven, enz. er niet is, is de LOB’er opener in het gesprek. Je 

stelt vragen in plaats van dat je oordelen hebt, of wilt weten of het stagebedrijf wel 

doet wat is afgesproken enz. Dat is een bewuste keuze die ons heel goed bevalt. Ik 

hoorde dat sommige leerlingen bij Vitalis aangeven dat ze dat minder prettig vinden, 

maar wij hebben alleen maar positieve geluiden gehoord.

• Dat we kartrekkers hebben. Zonder gaat het niet. En die kartrekkers moeten goed 

44



kunnen organiseren, want er komt wat op je af! Tijd vrij roosteren voor de collega’s 

die getraind moeten worden, voor intervisie, voor de gesprekken, om maar een paar 

dingen te noemen.

• Dat we collega’s hebben die het zien zitten en die ermee aan de slag gaan. Het leuke 

als collega-trainer is dat je ze de volgende dag ook ziet en aan de koffie het nog even 

over de training van gisteren hebt of over iets waar iemand mee zit naar aanleiding 

van de training. Dat werkt enorm goed.

Lastige kwesties en onze tips

“In de LOB-gesprekken komen soms dingen naar voren die de SLB-er ook zou moeten 

weten, maar dat gaat niet zo gemakkelijk. Ons uitgangspunt is dat de leerling eigenaar 

is; maar soms is het lastig als die iets vertelt in het LOB-gesprek waarvan echt nodig is 

dat de SLB-er dat ook weet. Daar staat tegenover dat het leuke van loopbaangesprekken 

juist is dat het meestal ‘licht’ blijft: je gaat niet de problemen helemaal zitten uitspitten, 

maar je gebruikt de ervaringen van leerlingen om met de betekenis die ze zelf aan die 

ervaringen geven, vooruit te kijken. Het is dus niet diep graven in problemen en zo, het 

gaat juist om de vraag hoe de leerling vanuit de opgedane ervaring verder wil. Dat houdt 

het ‘licht’. Wat je vooral niet moet doen is gesprekken plannen in de roostervrije tus-

senweken. Dan hebben collega’s honderd andere dingen te doen en dat loopt helemaal 

spaak. Bovendien moeten de leerlingen er (soms van echt ver) voor terugkomen en dat 

legt enorme druk op het gesprek. We doen het nu tijdens de OLC-uren. Dan zijn de leer-

lingen toch al op school. Door een inschrijfmodule in It’s Learning kunnen de leerlingen 

zich met één druk op de knop opgeven op een voor hen handig moment.”

Hoe gaat het nu verder bij jullie?

“We hebben vorig jaar alle eerstejaars BOL-ers gesproken. Dit jaar moet daar een 

vervolg op komen: deze leerlingen krijgen ook in het tweede jaar twee loopbaangesprek-

ken. En de eerstejaars moeten weer allemaal twee gesprekken hebben. Dus daar moe-

ten nu mensen voor worden getraind. Dat kost nogal wat moeite. Maar dat is wel de 

bedoeling. En zo gaat het verder: volgend schooljaar, het 1e, 2e en 3e jaar, enz. Je kunt 

je ook voorstellen dat het er in het 3e en 4e jaar heel anders uit gaat zien, het gesprek. 

Dan hebben ze al een aantal gesprekken gehad, dus misschien wordt de inhoud en de 

intensiteit dan ook anders. Dat weten we nog niet, daar moeten we nog ervaring mee 

opdoen om van te leren.”

Meer informatie?

j.ykema@rocwb.nl   d.kattevilder@rocwb.nl
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LEERBEDRIJVEN 
Door Anne-Karine Bakx

Op school werkervaring opdoen

Op een aantal plaatsen in ons ROC hebben teams gewerkt aan het vormgeven van 

leerbedrijven: een werk-plaats waar geleerd kan worden. Een bedrijf - in school - waarin 

leerlingen opdrachten uitvoeren die rechtstreeks uit de praktijk komen, en waarbij ze 

om hulp en ondersteuning kunnen vragen als ze niet weten hoe ze iets moeten doen 

of aanpakken. Daar leren ze dan van. Het is een manier van leren die niet alleen ingezet 

wordt omdat dat zo leuk is voor de afwisseling, maar vooral omdat de leerlingen op deze 

manier echte praktijkervaring kunnen opdoen. Werken aan een opdracht voor school 

voelt totaal anders dan werken aan een opdracht voor bedrijf X. Nadenken of je je werk 

af hebt zodat je het kunt inleveren bij de docent, voelt totaal anders dan nadenken over 

de ‘praktijkbestendigheid’ van het resultaat van je werk. In feite breken we de muur 

tussen de school en de wereld daarbuiten, een beetje af. In het leer-voordeel van de 

leerling. Die kan en passant ook gaan nadenken of het werk dat hij doet, bij hem past. 

Die kan nadenken of hij het werk leuk vindt, of hij het werk aankan, en of hij zich graag 

verder wil ontwikkelen in deze richting. Een paar voorbeelden.

ZINC. & FLASH

Binnen het ROC West-Brabant zijn tussen 2008 en 2011 in het mbo twee leerbedrijven 

ontwikkeld, Zinc. (Zoomvliet Incompany) en Flash (Florijn College). Elk van deze leer-

bedrijven had tot doel leerlingen in de economisch-administratieve sector beter voor te 

bereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding. 

In beide experimenten is een integrale loopbaangerichte leeromgeving ontwikkeld. Die 

wordt gekenmerkt door een aantal zaken. In de eerste plaats gaat het om een leerbedrijf 

waarin de leerlingen enerzijds werken aan levensechte opdrachten, en waarin anderzijds 

het arbeidsproces op onderwijskundige gronden stilgezet kan worden om het leren van 

de leerlingen te ondersteunen (leren met de ‘rode knop’). In de tweede plaats volgt in 

deze leeromgevingen de theorie de praktijk en wordt de theorie ‘just in time’ en ‘just 

enough’ aangeboden. Dat vereist flexibel onderwijs en goede begeleiding. 

De begeleiding heeft voor een deel de vorm van een loopbaandialoog, en is daarmee 

ook gericht op het ontwikkelen van een loopbaanperspectief bij de leerlingen. Is dit het 

werk dat je graag doet? Is dit het werk waarin je je graag verder zou willen ontwikkelen? 

Zie je jezelf dit werk in je toekomst met plezier doen? Deze manier van werken moet 
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ervoor zorgen dat leerlingen gemotiveerder zijn voor opleiding en beroep, dat ze dieper 

leren waardoor ze de kennis die ze opgedaan hebben sneller in andere en in nieuwe 

situaties kunnen inzetten. Ze worden daardoor, zo is de bedoeling, wendbaarder op de 

arbeidsmarkt en ondernemender. Ze gaan zich zelfverzekerder voelen, en meer de actor 

in hun loopbaan en minder de speelbal of het slachtoffer. 

Meer informatie?

Zinc. Anne-Karine Bakx (a.bakx@rocwb.nl)

Flash Joris Peeters (j.peeters2@rocwb.nl) 

 

PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK VAN DE ZOOMVLIET STUDIO IN BERGEN 

OP ZOOM

Vanaf het schooljaar 2015/2016 verandert het onderwijsteam van Zoomvliet Studio ingrij-

pend de manier van het begeleiden van leerlingen. De focus heeft in de afgelopen jaren 

gelegen in het periodiek ‘toetsen’ van de voortgang in een IBM-gesprek (Integraal Beoor-

delingsMoment). In dat gesprek was alles gericht op behaalde resultaten en afspraken 

voor het vervolg.

De leeromgeving die het team in de afgelopen jaren voor de leerlingen heeft gebouwd, 

is helemaal praktijkgericht. Bij de start van de opleiding betekent het dat leerlingen het 

vak leren uitoefenen tijdens praktijk in de school, in hun eigen hangaar. Daarna werken 

leerlingen mee in projecten buiten de school, tijdens de zogenaamde externe projecten. 

Bijvoorbeeld in het Efteling theater, festival Ontpop, bij diverse ROC-bijeenkomsten of ze 

gaan mee op tour met artiesten zoals Veldhuis en Kemper. 

Verbinding arbeidsmarkt - leerling

We hebben ontdekt dat we de leerling veel meer kunnen helpen met het uitrollen van 

zijn loopbaan, met het uitproberen en experimenteren, met het bewustworden van 

welke werkomgeving bij hem past, als we naar aanleiding van al die praktijkervaringen 

goede loopbaangesprekken met hen voeren. Het helpt de leerling zelf de verbinding te 

maken tussen wat de arbeidsmarkt te bieden heeft en wat zijn ambities en talenten zijn.

Gesprekken over de studievoortgang hebben we vanaf dit schooljaar gelegd bij de vak-

docent, die in gesprek gaat met de leerling over zijn vorderingen en hierbij de koppeling 

maakt met het vakgebied. Dit geeft de leerling een realistisch beeld over zijn kansen in 

het beroepenveld en zo kan de  leerling werken aan zijn professionaliteit. De studieloop-

baanbegeleider en de BPV-begeleider gaan in het vervolg periodiek het loopbaangesprek 

voeren met de leerling, gericht op het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties. 
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We hopen hiermee onze leerlingen te ondersteunen in hun route naar enthousiaste, 

degelijke werknemers die met zelfvertrouwen hun beroep uitoefenen.

Meer informatie?

Koen Janssen (k.janssen@rocwb.nl)

SPIE 4

Scala is een van onze vmbo-scholen die zich profi-

leert als vmbo voor Kunst, Sport en Ondernemen. 

Binnen de vernieuwing bovenbouw van het vmbo 

die onlangs ingezet is, wordt het onderwijs langs 

de lat van het loopbaanleren gelegd. Om ervoor te 

zorgen dat de leerlingen beter kunnen kiezen welke 

beroepen en welke opleidingsrichtingen bij hen 

passen, is loopbaanleren zo’n beetje de rode draad 

geworden van de opleiding. Leerlingen worden 

niet meer meteen vastgepind op hun sectorkeuze. 

Ze kunnen in meer richtingen praktijkervaringen 

opdoen, en - tijdens de loopbaanbegeleiding - nadenken of er iets bij is van hun ga-

ding. Scala anticipeert hierop met o.a. het leerbedrijf Spie 4. Een leerbedrijf binnen 

de grafische richting waar leerlingen werken aan reële opdrachten van o.a. het ROC 

zelf, van maatschappelijke instellingen in de omgeving, en zelfs van gemeenten. Een 

mooi voorbeeld daarvan is de Waterakkers, een project van de Gemeente Breda en het 

Waterschap in Breda noord waarvoor leerlingen van Scala alle banners, flyers en foto’s 

gemaakt hebben. Daarnaast maken ze ook 3-D print-opdrachten, kunnen ze graveren en 

maken ze Sign-opdrachten. 

Voor sommige projecten binnen het leerbedrijf moeten leerlingen ook ‘solliciteren’ om 

aan het project te kunnen meewerken. In de toekomst is het de bedoeling dat leerlingen 

van Economie & Ondernemen zorg gaan dragen voor de administratieve ondersteuning 

van het leerbedrijf. Op deze manier komen leerlingen in aanraking met de wereld van 

arbeid en beroep en kunnen ze tevens ervaren wat dit voor hen betekent. Binnen de 

beroepsgerichte programma’s wordt hier steeds met de leerlingen op gereflecteerd. Het 

voeren van loopbaangesprekken is daarom natuurlijk in de opleiding verankerd. 

Meer informatie?

Harm van Kasteren (h.vankasteren@rocwb.nl)

49



8KERNKAARTJE KEUZEPROCESSEN

DE BEGELEIDER IN EEN
GOED LOOPBAANGESPREK

• Praat mét de student en niet over
 of tegen de student.
•  Helpt de student zich bewust te

worden van wat de opgedane werk- 
 ervaring voor hem of haar betekent.

•   Maakt de beleving en emotie van de 
student bespreekbaar.

•  Neemt de beleving en emotie van de 
student serieus.

•  Helpt de student een beeld van het 
beroep te vormen én van zichzelf
(in dat beroep).

KENMERKEN VAN EEN
GOED LOOPBAANGESPREK

• Goed luisteren.
•   Lastige vragen stellen.
•  Niet oordelen.
•  Aanzetten tot actie: wat ga je met

deze kennis van jezelf doen?
•   Aanzetten tot actie: hoe nu verder?
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Voor wie meer wil lezen …

Van standaard- naar keuzebiografie

Meijers, F. & Bois-Reymond M. du, red. (1987). Op zoek naar een moderne pedagogi-

sche norm. Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: het massajeugdonderzoek 

(1948-1952). Amersfoort/Leuven: ACCO.

Meijers, F. (1995). Arbeidsidentiteit. Studie- en beroepskeuze in de post-industriële 

samenleving. Alpen ad Rijn: Samson H.D. Tjenk Willink.

Kwaliteit bpv-gesprekken

Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M. & Baert, H. (2009). What are Vocational Training 

Conversations about? Analysis of Vocational Training Conversations in Dutch Vocational 

Education from a Career Learning Perspective. Journal of Vocational Education and 

Training, 61 (3), 247-266. 

Winters, A., Meijers, F., Harlaar, M., Strik, A., Kuijpers, M. & Baert, H. (2013). The nar-

rative quality of career conversations in vocational education. Journal of Constructivist 

Psychology, 26(2), 115-126.

Mittendorff, K. (2010). Career conversations in senior secondary vocational education.  

Proefschrift. Eindhoven: TU Eindhoven.

Winters, A (2012). Career learning in vocational education: guiding conversations for 

career development. Proefschrift. Leuven: KU Leuven.

Kwaliteit loopbaanreflectie

Mittendorff, K., Van der Donk, S. & Gellevij, M. (2012). Op zoek naar de kwaliteit van 

reflectieprocessen bij studenten. In: Meijers, F. (red.), Wiens verhaal telt? Naar een narra-

tieve en dialogische loopbaanbegeleiding. Apeldoorn: Garant.

Van Loon, F. (2010?). ‘Actions speak louder than words?’ Reflection in career conver-

sations at the AKA training: making the abstract concrete. Afstudeerscriptie. Londen: 

Roehampton University.

Den Boer, P. en Stukker, E. (2012). Diepte-analyse loopbaangesprekken: welk docentge-

drag helpt?. In: Meijers, F. (red.): Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische 
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loopbaanbegeleiding. Apeldoorn: Garant.

Den Boer, P. en Stukker, E. (2012). Leren kiezen voor je loopbaan. Etten-Leur: ROC 

West-Brabant.

Krachtige loopbaanleeromgeving in school

Meijers, F., Kuijpers, M. & Bakker, J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Loop-

baancompetenties in het (v)mbo. Driebergen: Het Platform BeroepsOnderwijs.

Kuijpers, M., Meijers, F. & Bakker, J. (2006). Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen 

in het (v)mbo: hoe werkt het? Driebergen: Het Platform BeroepsOnderwijs. 

Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship between learning environ-

ment and career competencies of students in vocational education. Journal of Vocational 

Behavior, 78, 21-30.  

Meijers, F., Kuijpers, M. & Gundy, C. (2013). The relation between career competencies, 

career identity, motivation and quality of choice. International Journal for Educational and 

Vocational Guidance, 13(1), 47-66.

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie). 

Heerlen: Open Universiteit.

Den Boer, P. en Stukker, E. (2012). Leren kiezen voor je loopbaan. Etten-Leur: ROC WB.

Vorming van een (arbeids)identiteit

Meijers, F. & Lengelle, R. (2012). Narratives at work: the development of career identity. 

British Journal of Guidance and Counselling, 40 (2), 157-177.

Den Boer, P., Jager, A. en Smulders, H. (2003). Beroepsdilemma’s als sleutel tot betekenis-

vol leren. Wageningen: Stoas Onderzoek. (downloadbaar op www.onderzoekend-leren.nl)

Onderzoek naar de effecten van de training

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2012). Leren luisteren en loopbaanleren. De effecten van een 

professionaliseringstraject voor mbo-docenten. Woerden: MBO Diensten.

Den Boer, P. & Kuijpers, M. (2014). Vijf jaar werken aan keuzeprocessen: opbrengsten en 

bottle necks. In: Meijers e.a. (red.): Het onzekere voor het zekere. Apeldoorn: Garant.
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… of liever surft

Een bak vol met hulpmiddelen, opdrachten, etc.

www.lob4mbo.nl 

Over de vernieuwde bovenbouw vmbo en de rol van LOB daarin 

www.vernieuwingvmbo.nl

Doen is de beste manier van denken 

https://www.youtube.com/watch?v=GUTM8xnh7DM

Golden circle

https://www.youtube.com/watch?v=4VdO7LuoBzM

Jij bent een schaap 

https://www.youtube.com/watch?v=ImCrPtt-rOA

Loopbaanleren 

https://www.youtube.com/watch?v=AfV8QOR9zEA 

Plank 

https://www.youtube.com/watch?v=yiVqaXIOThU

Schools kill creativity 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY

Sudbury Valley 

http://www.youtube.com/watch?v=91TfXsmW_aA&list=PL3A1B4617E38D3C37

What if money were no object?

https://www.youtube.com/watch?v=tZ7Y1-0bNeQ

The paradox of choice 

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice?language=nl
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Colofon
Deze publicatie is geschreven om te informeren en te 
inspireren: we kunnen met al deze ervaringen verder 
bouwen aan loopbaanleren in ons ROC. 

Voor het afnemen van de interviews en voor het 
samenstellen van deze publicatie is de ‘Denktank LOB’ 
verantwoordelijk, (tot dusver) bestaande uit: 
Anne-Karine Bakx, Peter den Boer, Mazze van Hoboken, 
Lilian Janzing en Leo Mouws. 

Redactie  Mazze van Hoboken
Vormgeving Team Vormgeving ROC West-Brabant
Oplage 1500

Oktober 2015
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