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Voorwoord

Keuzeprocessen zijn voor ROC West Brabant een belangrijk thema. De lopende innovatie-

arrangementen binnen het ROC (zie hoofdstuk 4) getuigen daarvan. Keuzeprocessen hebben 

te maken met een aantal ambities die hoog op de agenda staan, zoals het voorkómen 

van (schadelijk) voortijdig schoolverlaten, het faciliteren van de beroepskolom door 

de aansluiting tussen vmbo en mbo te ondersteunen binnen en buiten het ROC en de 

doorstroom vanuit het ROC naar het hbo te vergroten. Extra aandacht voor keuzeprocessen 

moet leiden tot beter gemotiveerd leerlingen, minder schadelijke schooluitval en betere 

aansluiting in de beroepskolom die leidt tot meer hoger opgeleiden. ROC West Brabant 

tracht de genoemde ambities te realiseren in haar eigen stijl: decentraal, dicht bij de mensen 

die het uiteindelijke werk moeten doen: de docenten, begeleiders en het management 

binnen elk van de colleges. De colleges volgen– binnen de kaders van het ROC – hun eigen 

lijn, het ROC stimuleert verscheidenheid. Met meer van hetzelfde is niemand gediend, zeker 

in een regio waarin het ROC een relatieve monopoliepositie heeft. Daarin wordt ook de 

verbinding gemaakt met de eigen identiteit van de scholen binnen het ROC. Als je jongeren 

wilt helpen te kiezen moeten ze ook iets te kiezen hebben!

Vanuit deze opvatting wil het ROC een bijdrage leveren aan deze ambities. Het lectoraat 

staat daarmee niet alleen ten dienste van het ROC, maar aan het regionale vmbo en mbo.

Ik ben er trots op dat ik binnen deze ambitie die rol als lector mag vervullen. In deze rede zal 

ik uiteenzetten hoe ik tegen die taak aankijk en vanuit welke vertrekpunten ik denk daar op 

een goede manier invulling aan te kunnen geven.

De rede is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 schets ik het belang en de context van (de 

aandacht voor) keuzeprocessen en geef ik een hele korte schets van de ontwikkelingen in 

de Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB) en een aantal misvattingen die ten grondslag 

liggen aan de (inmiddels drastisch veranderende) praktijk. In hoofdstuk 2 schets ik het op 

wetenschappelijk onderzoek gebaseerde denkkader van waaruit ik naar keuzeprocessen kijk. 

In hoofdstuk 3 werk ik uit wat dit kader betekent voor onderwijs. In hoofdstuk 4 tenslotte 

geef ik aan hoe ik denk vanuit het lectoraat aan de in hoofdstuk 3 geschetste ontwikkelingen 

te kunnen bijdragen.
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Inleiding1. 

De persoonlijke en maatschappelijke betekenis van keuzeprocessen1.1. 

Een veel gehoorde klacht is dat jongeren moeite hebben met kiezen. Die klacht wordt 

ernstiger omdat geconstateerd wordt dat jongeren steeds vaker moéten kiezen, zowel  op 

school als daar buiten en neuro-psychologisch onderzoek tegelijkertijd laat zien dat de 

menselijke soort pas vanaf het 22ste tot 25ste levensjaar neurologisch voldoende geëquipeerd 

is om te kiezen. Pas dan zijn die hersendelen die we daarvoor nodig hebben voldoende 

ontwikkeld om de lange termijneffecten van onze keuzes te overzien (De Jong, e.a., 2008; 

Westenberg, 2008).

Kiezen is de keerzijde van vrijheid. In een samenleving die geheel gereguleerd wordt door 

afkomst, traditie, politieke dictatuur of welk ander reguleringsmechanisme dan ook, valt 

er weinig te kiezen. Dat maakt het leven eenvoudiger en daarmee overigens niet altijd 

zonder meer slechter. In ons deel van de wereld, echter zijn we er trots op dat we ons 

daaraan in onze tijd voor een belangrijk deel ontworsteld hebben en dat de keuzevrijheid in 

maatschappelijk en persoonlijk opzicht enorm is toegenomen. Persoonlijke vrijheid is in onze 

samenleving een groot goed. Onze samenleving is gebaseerd op de veronderstelling dat 

vrijheid leidt tot de meest efficiënte benutting van bestaand potentieel. Die veronderstelling 

geldt ook voor menselijk talent. Daar zit een harde en zachte kant aan, zowel op persoonlijk 

als op maatschappelijk vlak. 

Een ‘verkeerde’ keus betekent verlies aan gewin. De collectieve kosten van 

opleidingswisselingen en alle gevolgen daarvan – becijferd op 7 miljard euro per jaar – 

haalden eind 2008 de voorpagina’s van de landelijke kranten. Op basis daarvan is de publieke 

aandacht nu gericht op Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). In zijn oratie waarschuwt 

Luken (2009) terecht voor overspannen verwachtingen1. Een ‘verkeerde’ keus wordt gezien 

als een van de belangrijke oorzaken van voortijdig schoolverlaten, een fenomeen dat meer 

dan ooit als maatschappelijke schadepost wordt beschouwd. Recent onderzoek (ROA, 

2009) laat opnieuw zien dat een belangrijk deel van dit probleem niets te maken heeft 

1  Het is een gebruikelijke reflex in onderwijsland (in Nederland) om bij gerezen problemen een panacee uit te kiezen waar-
aan vervolgens een aantal jaren hypeachtige aandacht wordt besteed met torenhoge verwachtingen, die vervolgens uiter-
aard niet kunnen worden waargemaakt, waarna de panacee wordt afgedankt, ongeacht de waarde ervan. Voorbeelden 
daarvan zijn modularisering en flexibilisering in de jaren ‘80 (recentelijk weer in opkomst), dualisering in de jaren ‘90 en 
het nieuwe leren in het eerste decennium van deze eeuw. Journalist Bouma (NRC, 28 februari 2009, wetenschapskatern, p. 
8 en 9) vraagt zich af of de evidence based practice (waarmee hij bedoelt: de op de nieuwe neuro-psychologische kennis 
gebaseerde inzichten van Jolles) de volgende in de rij is.

met voortijdig schoolverlaten, maar uitsluitend met opleidingkeuze. In een samenleving 

waarin studie- en beroepskeuze vrij is, is het keuzeproces ook van belang om er invloed op 

te kunnen uitoefenen om daarmee allocatieproblemen te bestrijden, zoals al enige jaren 

bestaan in de technische en de gezondheidssector. 

Verspild talent is ook verspild geluk. Gelukkig worden is een van de (impliciete) 

maatschappelijke doelen die in onze samenleving als nastrevenswaardig worden gezien. 

Mensen die op plekken komen waar ze hun talent niet kwijt kunnen raken gefrustreerd en 

worden daar ongelukkig van. Dat leidt op zijn beurt tot (harde) maatschappelijke schade: 

deze mensen leveren niet de bijdrage aan de samenleving die zij zouden kunnen leveren 

en zijn dus een verliespost; bovendien gaan zij verschijnselen vertonen die geld kosten, 

zoals burn out en ziekte. Maar het gaat ook om een waarde op zichzelf. Het SCP laat ons met 

regelmaat weten dat wij Nederlanders onszelf (ondanks alles) als gelukkig beschouwen, 

meer dan de bewoners van de ons omringende landen. We meten daar (ook) het succes 

van onze samenleving aan af. Dat geldt overigens sterker voor een welvarende (groepen in 

de) samenleving(en) dan voor minder welvarende (zie bijv. Sfard, 2003). In een welvarende 

omgeving zijn ouders eerder geneigd het geluk van hun kinderen als belangrijke waarde te 

zien dan in omgevingen waar onderwijs de toegang tot welvaart kan leveren voor het kind 

en zijn directe omgeving. 

Kiezen is belangrijk, zowel in persoonlijk als in maatschappelijk kader, zowel vanwege de 

harde als de zachte gevolgen ervan.

Kiezen in de context van het beroepsonderwijs en de (veranderende) 1.2. 
samenleving

Zeker in de context van het beroepsonderwijs werd en wordt het jongeren niet gemakkelijk 

gemaakt om te kiezen: het aantal keuzemogelijkheden voor een opleiding in met name het 

mbo en hbo is tot redelijk recent exponentieel toegenomen. De druk op (leerlingen in) het 

vmbo om het juiste opleidingsniveau en sector (voor de basis- en kader beroepsgerichte 

leerwegen) te kiezen neemt daardoor toe. In het laatste decennium is deze beweging 

weliswaar aan het kenteren onder andere met de introductie van de ‘opleidingsdomeinen’. 

Het aantal keuzemogelijkheden zou daarmee (naar Deens voorbeeld, zie Nieuwenhuis 

en Smulders, 2004) bij intree gereduceerd kunnen worden tot tussen 10 en 20. Dat is een 

aanzienlijke verbetering ten opzichte van bijvoorbeeld de oude Kwalificatiestructuur in het 

MBO met ruim 750 opleidingen en de huidige competentiegerichte Kwalificatiestructuur 

met ruim 350 opleidingen. Daar staat tegenover dat het aantal keuzeopties na intrede in 
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een domein nog steeds enorm is en dat met de constructie van versnelde opleidingen in 

de beroepskolom in feite de door de leerling te maken keuze eerder vervroegd is dan naar 

achteren verschoven. 

Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt drastisch aan het veranderen. Deze verandering wordt 

op verschillende manieren benoemd: de transitie van een industriële naar een diensten- 

of informatiesamenleving, van ‘life time employment’ naar ‘life time employability’, van 

stabiel en statisch naar turbulent en dynamisch. Deze verschuivingen zijn merkbaar aan 

een sterkere groei van werkgelegenheid in de dienstensector en een afnemende (groei 

van de) werkgelegenheid in de industriële sector en een grotere veranderlijkheid van 

functie-inhoud. De met deze verschijnselen gepaard gaande flexibiliteit van personen op 

de arbeidsmarkt laat zich zien in de sterke toename van het aantal z.z.p.-ers in het laatste 

decennium. In onderzoek naar baanwisselingen van personeel in loondienst echter wordt 

het effect van deze ontwikkeling pas recent en beperkt zichtbaar. Waar aan het begin van 

dit decennium in onderzoek nog geen toename in wisselingen van (inhoud van) banen 

gevonden werd (Jellema en Lokman, 2001; Brown & Keep, 2000), maakt het CWI in haar 

arbeidsmarktprognose voor 2008-2013 daar wel gewag van. 

Algemeen wordt aangenomen dat bedrijven opereren in een turbulente omgeving en 

te maken hebben met sterker wordende concurrentie op de afzetmarkt, voortdurend 

veranderende wensen van consumenten en een steeds hoger tempo van technologische 

ontwikkeling. Kennis heeft een kortere levensduur: de in een opleiding opgedane kennis 

gaat nu nog maar 5 jaar mee waar dat enige decennia geleden nog zo’n 20 jaar was. ‘Om bij 

de huidige werkgever te kunnen blijven werken, of elders werk te kunnen krijgen, moeten 

werknemers hun competenties op peil houden en ontwikkelen’ (Brouwer, Van Lin en 

Zwinkels, 2001). 

In de huidige economische crisis, zal ongetwijfeld de gedachtegang weer aan populariteit 

winnen dat jongeren meer moeten kiezen voor die sectoren waar behoefte aan geschoolde 

vakmensen is. Ook begin jaren ’80 klonken die geluiden, onder andere betreffende de 

inzet van middelen om werklozen door middel van scholing beter toe te rusten voor de 

arbeidsmarkt. Het begrip arbeidsmarktrelevantie is uit die tijd. In die tijd lieten Onstenk en 

Wilbrink (1992) al zien dat de meeste werkgevers niet verder vooruit (kunnen!) plannen dan 

een maand of 3. Een jaar is te ver vooruit, laat staan 3 of 4 jaar, de periode die nodig is om 

een vakvrouw of –man op te leiden, nog los van de periode die nodig is om hun keuzes te 

beïnvloeden, want dan hebben we het al gauw over 8 tot 10 jaar. Alleen al om die reden, 

laten de meeste jongeren (en hun ouders) zich meer leiden door de ambities en talenten die 

zij zelf denken te hebben dan door deze voorspellingen (Bloemen & Dellaert, 2001). Over de 

rationaliteit van die overweging is veel geschreven (zie bijv Meijers, 2008). Ik kom er verderop 

op terug.

Tegelijkertijd wordt arbeid voor jongeren in toenemende mate onzichtbaar: steeds meer 

ouders kunnen hun kinderen niet eenvoudig uitleggen wat zij de hele dag doen, laat 

staan dat ze hen dat kunnen laten zien. Georganiseerd onderwijs – en zeker georganiseerd 

onderwijs voor velen – is en fenomeen van de laatste eeuwen. In het leven van jonge mensen 

is in die periode onderwijs niet alleen steeds belangrijker geworden, het neemt het ook meer 

tijd van een mensenleven in beslag. De tegenhanger daarvan is dat arbeid steeds verder 

achter de horizon van jongeren verdwijnt. Zo ver dat de meeste jongeren zich daar niet zo 

veel meer bij kunnen voorstellen. Tegenover de gewonnen keuzevrijheid – het is niet meer 

vanzelfsprekend dat iemand timmerman wordt omdat zijn vader timmerman is – staat het 

ontbreken van binding: arbeid is in grote mate uit de leefwereld van jongeren verdwenen.

Conclusie1.3. 

Gezien het voorafgaande is het niet verbazingwekkend dat zelfs in het mbo nog veel 

jongeren nog helemaal niet helder hebben welke kant ze uit willen als ze aan hun 

beroepsopleiding beginnen en zelfs voor een belangrijk deel als ze al een flink eind 

onderweg zijn (Doets en Westerhuis, 2001; Neuvel, 2005; Voncken en Breemers, 2008), en dat 

geldt ook voor het hbo (Zijlstra & Meijers, 2006).

Gezien het voorafgaande is evenmin verwonderlijk dat een van de belangrijkste oorzaken 

van de wisseling van opleiding (en daarmee van voortijdig schoolverlaten) is dat men 

zich realiseert dat de beelden die men van het beroep had niet klopten. Vinken c.s (2003) 

constateren in hun onderzoek onder ca 240 jongeren dat zij een nog weinig expliciete visie 

hebben op wat arbeidsloopbanen hun kunnen gaan brengen.

In zijn algemeenheid kunnen we dus zeggen, dat jongeren na de basisschool niet weten 

waarvoor ze worden opgeleid of daar onjuiste ideeën over hebben. Tussen hen en de wereld 

van de arbeid bevindt zich een donkere wolk, waarin sommige jongeren verdwalen en velen 

alleen op de tast en met veel omzwervingen hun weg vinden (figuur 1).
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Figuur 1. Tussen jongere en arbeid bevindt zich een donkere wolk

In dit probleemveld zou Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB) een belangrijke 

rol moeten spelen. De LOB-praktijk is lang gedomineerd door de informatie- en de 

matchingsgedachte (Stufkens, 2008). Die praktijk is aan het veranderen (op. cit). De inzet van 

veel inspanning van beleidswege echter is er nog steeds op gericht te zorgen dat jongeren 

beter geïnformeerd zijn. De verwachting is dat zij daardoor veel vaker in één keer goed zullen 

kiezen en dat daarmee veel geld bespaard kan worden. Dat lijkt een illusie (Luken, 2009). 

Ik ga hieronder kort in op een aantal misvattingen die daaraan ten grondslag liggen en die 

ook met de feitelijke verandering van de uitvoeringspraktijk in LOB niet automatisch zijn 

verdwenen.

De belangrijkste misvatting achter de informatievoorzieningsgedachte is dat keuzeprocessen 

impliciet beschouwd worden als rationele processen die met informatie beïnvloed kunnen 

worden (Meijers & Reuling, 2002). Bij dat paradigma hoort de verbazing van onderzoekers 

(Dellaert, 2001) over hun bevinding dat 16-jarige middelbare scholieren hun studie- of 

beroepskeuze slechts in beperkte mate laten beïnvloeden door informatie over de vraag op 

de arbeidsmarkt (Bloemen & Dellaert, 2001). 

In een rationeel keuzeproces (zo is de veronderstelling) gaat het erom:

degene die moet kiezen zo volledig mogelijk te informeren opdat 1. 

hij op basis daarvan alle alternatieven kan afwegen en 2. 

daaruit de beste keuze kan maken. 3. 

Op deze vooronderstellingen is op 4 punten fundamentele kritiek te leveren:

bij het maken van rationele keuzes spelen irrationele processen een belangrijke rol;1. 

volledige geïnformeerdheid is een praktische illusie; het is bovendien inefficiënt; 2. 

de houdbaarheid van de beschikbare informatie is beperkt (zie paragraaf 1.23. 2);

opleidings- en beroepskeuze is niet een eenmalig maar een levenlang proces.4. 

Uit neurologisch onderzoek is al geruime tijd bekend dat voor het maken van weloverwogen 

keuzes niet (alleen) een goed functionerend rationeel apparaat nodig is3. Damasio (1999) 

veronderstelt dat zowel een te weinig als een teveel aan emoties leidt tot irrationeel 

keuzegedrag. Damasio veronderstelt balans tussen emotie en cognitie als voorwaarde voor 

een weloverwogen keuze. Het is dus zaak te achterhalen hoe de processen verlopen die tot 

zo’n staat zouden kunnen leiden. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

In de tweede plaats is de hoeveelheid informatie zo groot, dat de kans dat een jongeren die 

informatie kan beoordelen op zijn relevantie en betrouwbaarheid erg klein is. Daar komt 

bij dat de geleverde informatie niet gekoppeld kan worden aan al bestaande informatie en 

daardoor geen betekenis krijgt. Arbeid is voor een belangrijk deel uit de levens van jongeren 

verdwenen; informatie over arbeid ‘landt’ dus niet4. En bovendien wegen mensen bij het 

maken van rationele keuzes informatie af aan de mate waarin die iets toevoegt aan hun 

bestaande kennis. Als dat niet zo is beschouwen ze de verzamelde informatie als voldoende 

om een keuze te maken. Het verzamelen van meer informatie vraagt in verhouding erg veel 

inspanning die wegvalt tegen het gepercipieerde nut ervan (Klarus, 2002).

Tenslotte geldt dat in een samenleving in verandering school- en beroepskeuze niet een 

eenmalige proces is, maar om een continue proces vraagt waarin voortdurend keuzes 

worden gemaakt (zie ook Luken, 2009; Kuijpers, 2008; Vloet, 2008). Dat sluit aan bij de 

gedachtevorming rond een leven lang leren (Nieuwenhuis, Gielen en Nijman, 2008) de school 

als loopbaancentrum (Geurts, 2003). 

2  De veronderstelling dat jongeren op basis van informatie over beroepen en opleidingen in staat zouden moeten zijn een 
weloverwogen keuze te maken, zou in een stabiele (of verstarde) samenleving nog enigermate kunnen kloppen. In zo’n sa-
menleving liggen beroepen vast, zijn vereisten daarvoor welomschreven en de route erheen eveneens. In een samenleving 
in beweging is dat steeds minder het geval: beroepen veranderen van karakter, eisen veranderen (vakbekwaamheid is niet 
meer voldoende, communicatie wordt belangrijk, etc.).

3  Overbekend is het voorbeeld van een bij zijn directe omgeving als rationeel te boek staande proefpersoon die niet meer in 
staat was tot rationele keuzes nadat hij neurologische schade had opgelopen waardoor (de toegang tot) emoties verloren 
was gegaan (Damasio, 1999, p. 50 e.v.).

4  Uitzondering daarop vormen de weekend- en vakantiebaantjes. Voor jongeren die een opleiding willen volgen die hoger 
ligt dan niveau 2, liggen die baantjes echter eerder in de sfeer van geld verdienen om uit te kunnen gaan dan in de sfeer van 
arbeid. Voor de lagere opleidingsniveau zou hier een interessant aanknopingspunt met loopbaanoriëntatie kunnen liggen. 
Ik kom daar in hoofdstuk 3 op terug. 
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Keuzes uitstellen totdat ‘ze eraan toe zijn’

Op basis van de kennis over rijping van de hersenen (zie 2.1) bepleiten sommige neuro- en 

ontwikkelingspsychologen uitstel van keuzes ‘todat ze eraan toe zijn’ (Westenberg, 2008).. 

Deels is dat uiteraard terecht: we mogen van mensen niet verwachten dat ze dingen doen 

waar hun hersenen nog niet toe in staat zijn. Neurologisch onderzoek heeft echter ook laten 

zien dat neurale netwerken zich ontwikkelen onder invloed van actieve omgang met de 

omgeving. De rijkdom van die omgeving qua mogelijkheden om de wereld te verkennen, 

te experimenteren, etc., bepaalt al op jonge leeftijd de uitgebreidheid van het neurale 

netwerk die op zijn beurt de cognitieve mogelijkheden van een individu mede bepaalt 

(Bransford, Brown & Cocking, 2000). Het ligt dus voor de hand dat stimulering van die delen 

van de hersenen die nog in ontwikkeling zijn gunstig zal uitwerken op de rijkdom van het 

neurale netwerk in die hersendelen. Dat wil niet zeggen dat we jongeren moeten verplichten 

keuzes te maken waarvan ze de consequenties (neuraal) nog niet kunnen overzien. Het 

wil wel zeggen dat het geen kwaad kan hen vast vertrouwd te maken met een deel van de 

wereld waar ze in de loop van hun ontwikkeling keuzes in zullen moeten maken. We moeten 

jongeren dus enerzijds helpen met de dingen die ze nog niet kunnen, maar anderzijds ze niet 

weghouden van de ervaringen die ze straks goed kunnen gebruiken als kennisbasis om te 

kiezen.

Kennis blijft belangrijk

Als we accepteren dat kiezen geen eenvoudig rationeel proces is, moeten we ons verlaten op 

beschikbare modellen over de werking van attitude (Ajzen & Fishbein, 1980), het onbewuste 

(Dijksterhuis, 2007), intuïtie (Gladwell, 2005), emotionele intelligentie (Goleman, 1995) en 

zaken als toeval en serendipiditeit (Luken, 2009). Dat ligt voor de hand: mensen kiezen ‘op 

gevoel’. De aangehaalde literatuur laat zien dat kennis daarbij van grote invloed is. De expert 

kenmerkt zich door een snel goed oordeel, dat achteraf blijkt te kloppen met de beschikbare 

kennis. Accentuering van onbewuste en impliciete processen mag dus geen alibi zijn om te 

veronderstellen dat ‘we daar toch niets aan kunnen doen.’ De vraag rond keuzeprocessen 

vanuit dit perspectief is vooral: welke kennis is nodig om jongeren, die zich bij arbeid nog 

niet veel kunnen voorstellen, in staat te stellen tot (intuïtief of onbewust) kiezen.

Loopbaankeuzeprocessen – een overzicht van 2. 
benaderingen

Inleiding2.1. 

De vraag welke kennis jongeren nodig hebben om goed te kunnen kiezen benader ik van 

twee kanten: 1) de inhoud van de kennis zelf – wat weten zelfsturende volwassenen  

dat jongeren niet weten? – en 2) het proces van verwerving van die kennis – hoe kunnen ze 

die benodigde kennis verwerven?

Inhoud – wat weten zelfsturende volwassenen dat jongeren niet weten?2.2. 

De belangrijkste meerwaarde van het onderzoek onder werkenden is dat het laat zien dat 

werkenden keuzes gemaakt hebben, min of meer vast preferenties hebben ontwikkeld en 

over competenties beschikken die bij jongeren nog niet zijn uitgekristalliseerd. Zo vinden 

Vinken e.a. (2003) in onderzoek onder een voor Nederland representatieve steekproef 

van 960 personen vijf van de door Schein (op. cit. p. 26 e.v.) ontwikkelde ‘career anchors’, 

waarmee zij typologieën van geneigdheden van personen bedoelt om in loopbaansituaties 

bepaalde keuzen te prefereren boven andere5. Die preferentie wordt  volgens Schein 

ontwikkeld in de eerste jaren van de loopbaan en moet gezien worden als zelfperceptie 

behorend tot de persoonlijke waarden die het individu niet opgeeft in keuzesituaties. 

Door verschillende auteurs zijn typologieën van loopbaanpatronen gemaakt, gebaseerd op 

de bewegingen die mensen op de arbeidsmarkt maken (Dif, 2001; Brown, 2001).  

Vinken e.a. (2003) vinden voor de Nederlandse situatie vier typen loopbaanpratronen6 

(gebaseerd op Larsson e.a. en Brousseau & Driver, op. cit. p. 28 e.v.). De dimensies zijn 

5  Ze vinden:
•	 de	zelfstandige,	die	geneigd	is	te	kiezen	voor	zelfstandig	zijn,	eigen	baas	zijn	en	die	gevoelig	is	voor	status,
•	 de	strever	die	kiest	voor	situaties	waarin	hij	mensen	kan	leiden,	een	hoge	rang	kan	bereiken	en	problemen	kan	aanpakken	

die niemand anders aan kan,
•	 de	filantroop,	die	geneigd	is	te	kiezen	voor	het	goede	doel	en	op	zoek	is	naar	situaties	die	zijn	hulp	nodig	hebben,
•	 de	localist,	die	kiest	voor	het	handhaven	van	de	status	quo,	met	name	voor	de	keuze	van	de	eigen	woonplaats	maar	ook	

voor die van het huidige bedrijf,
•	 de	onafhankelijke	die	zich	zo	min	mogelijk	door	anderen	of	door	de	organisatie	wil	laten	beperken.

6  Ze vinden:
•	 De	expert-loopbaan,	geheel	gericht	op	vakexpertise;	baanwisseling	is	daarbij	irrelevant,	hiërarchische	groei	wordt	negatief	

gekarakteriseerd.
•	 De	lineaire	loopbaan	gaat	om	hiërarchische	groei	binnen	het	eigen	werkterrein	of	vakgebied;	wisselingen	daarvan	zijn	

ongewenst.
•	 De	spiraal-loopbaan	kent	regelmatige	wisselingen	waarbij	verbreding	boven	hiërarchische	groei	gaat
•	 De	transitoire	loopbaan	is	‘avontuurlijk’:	veel	verandering,	lateraal	en	ongerelateerd.
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hier: de mate waarin mensen van baan wisselen en de conceptuele continuïteit van de 

loopbaankeuzes (gericht is op hiërarchische groei of verbreding van vakgebied).

Beide (career anchors en loopbaanpatronen) zijn gerelateerd aan arbeidswaarden, zoals 

materiële (salaris, vakantieregeling), instrumentele (leuke collega’s, baanzekerheid) en 

expressieve (capaciteiten kunnen benutten) die op hun beurt ook weer samenhangen met 

sekse (vrouwen hebben voorkeur voor instrumentele waarden), opleidingsniveau (laag 

opgeleiden hebben voorkeur voor materiële waarden, hoog opgeleiden voor expressieve) en 

leeftijd (jongeren (dan 30 jaar) hebben voorkeur voor instrumentele waarden).

Kuijpers (2003) laat zien dat werkenden voor de succesvolle sturing van hun loopbaan 

gebruik maken van een aantal loopbaancompetenties die ze hebben ontwikkeld. In later 

werk (2007, Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006) vertaalt ze deze competenties naar door 

leerlingen te verwerven competenties om hun loopbaan te kunnen sturen en verbindt ze 

met de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit7. 

Dit en ander onderzoek laat dus zien dat werkenden iets hebben geleerd dat jongeren 

nog niet hebben geleerd en dat belangrijk is om hun leven richting te kunnen geven. Het 

kernelement daarin lijkt boven alles dat ze zichzelf hebben leren kennen (als een van de 

typen van Schein, of als iemand die geneigd is een van de loopbaanpatronen van Dif of 

anderen te volgen, of als iemand die bepaalde competenties mist om zijn loopbaan richting 

te kunnen geven). Vinken c.s. constateren dat jongeren een ‘opmerkelijk ongedifferentieerde 

voorstelling’ hebben van hun loopbaan en ‘alle mogelijke varianten van harte ondersteunen, 

ook onderling contrasterende’ (op. cit., p.110). De kernvraag is dan: hoe leren mensen 

deze kennis van zichzelf? Dat is de leidende vraag in onderzoek naar identiteit en 

identiteitsontwikkeling.

Proces – identiteitsontwikkeling2.3. 

Bosma e.a. (1994, p.169) geven aan dat ‘the concept of identity is used in a variety of ways (..), 

but that identy always refers to a relationschip between a core and a context.’ Identiteit 

betreft dus de kennis van het zelf in relatie tot de omgeving, in dit geval de kennis van het 

zelf in relatie tot arbeid. De centrale  vraag in deze is die naar de ontwikkeling van die kennis.

7  De term ‘loopbaancompententies’ herbergt in een onderwijscontext overigens het gevaar dat ze op klassieke wijze beoor-
deeld worden, namelijk of iemand ze al in voldoende mate beheerst en niet of iemand geleerd heeft van ervaringen te leren 
over zichzelf. Mittendorff (2008) laat zien dat juist deze benadering de effectiviteit van instrumenten die reflectie zouden 
moeten bevorderen blokkeert.

Meijers en Wardekker (2001) modelleren de ontwikkeling van deze relatie vanuit het 

begrip ‘grenservaring’. Dit begrip sluit direct aan bij het door Marcia (in Bosma, e.a. 1994) 

onderzochte begrip ‘exploratie’8. Marcia constateert op basis van empirisch onderzoek 

dat exploratie een van de twee drijvende krachten achter identiteitsontwikkeling is9. 

Grenservaringen zijn ervaringen waarin het individu geconfronteerd wordt met de grenzen 

die de buitenwereld aan hem stelt. Alleen als het individu met deze grenzen geconfronteerd 

wordt, wordt de leerervaring aan het ik gekoppeld. Die ervaringen (die het zelf ter discussie 

stellen) zijn serieuze ervaringen die de persoon raken. Dat kan positief zijn, maar meestal is 

het pijnlijk. Om het ontwikkelingsproces te beschrijven dat van grenservaring naar zelfkennis 

leidt, introduceren Meijers en Wardekker twee in elkaar grijpende cyclische processen, de 

‘interne’ en de ‘externe’ dialoog (zie figuur 2). 

Figuur 2: Van grenservaring naar zelfkennis (bron: Meijers en Wardekker, 2001)

De interne dialoog is het proces waarin het individu de emotie achter de grenservaring 

herkent, beleeft en aan de ervaring koppelt. Daarmee geeft hij10 de ervaring zin: hij ‘erkent’ 

8  Onder exploratie verstaat Marcia: ‘the extent to which an individual has genuinely looked at and experimented with 
alternative directions and beliefs’ (in: Bosma, 1994).

9  De andere is commitment. Commitment betreft het kiezen van een richting. Over de inhoud en betekenis daarvan 
verschillen de meningen. De kritiek op het model van Marcia is dat het model zich te veel tot een leeftijdsfase beperkt, de 
adolescentie, en (daarmee) te statisch is. Meijers en Wardekker gaan er vanuit dat de ontwikkeling van een arbeidsidenti-
teit een levenslang proces is. De kritiek op het begrip commitment is dat het proces van experimenteren en kiezen te veel 
als gescheiden elementen worden beschouwd – hoe is het mogelijk serieus te experimenteren zonder gecommiteerd te 
zijn – en het proces van kiezen te veel als een eenmalig gebeuren, waarna de identiteit vast ligt. Voor verdere toelichting 
zie Meijers en Wardekker (2001) en Den Boer, Jager en Smulders (2003). Interessant aan Marcia’s analyse is dat hij een 
vorm van identiteitsontwikkeling onderscheidt, gebaseerd op commitment zonder voorafgaande exploratie: foreclosure 
genaamd. Het betreft commitment aan rollen. Mensen in foreclosure kunnen verandering moeilijk hanteren, omdat de rol 
hun identiteit bepaalt in plaats van andersom. De onderhandeling zoals Holmes (2004) die voorstelt is met hen vrijwel niet 
te voeren.

10 Overal waar ‘hij’ of ‘hem’ staat kan ook ‘zij’ of ‘haar’ gelezen worden
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de ervaring en legt die niet terzijde. Om de ervaring en de daarmee gepaard gaande emotie 

betekenis te geven is externe dialoog nodig: in interactie kan (wederzijds) begrip ontstaan en 

kan de emotie aan concepten worden gekoppeld en daarmee betekenis krijgen. De interne 

dialoog kan, afhankelijk van de aard van de grenservaring korter of langer duren. Zeker als 

het om ingrijpende grenservaringen gaat vereist dit proces van de omgeving vooral ‘gekend 

worden’, geaccepteerd worden in de ervaring die zich laat omschrijven met ‘wat is me nú 

overkomen?’ of ‘waarom moet míj dit gebeuren?’. Interpretatie en betekenisverlening werkt 

in die situatie vooral remmend. Pas in tweede instantie kan de ervaring betekenis krijgen 

doordat er, in dialoog met de buitenwereld, begrippen aan gekoppeld kunnen worden (wat 

het individu van de ervaring heeft geleerd). De aldus verworven zelfkennis is sturend in de 

keuzes die een individu maakt voor het inrichten van zijn leven. 

In het geval van loopbaan- en beroepskeuzes geven de ervaringen die het individu opdoet in 

de beroepscontext informatie over wie hij daarin is en wat hij wil. Door de ervaring leert het 

individu wat voor hem betekenisvol is aan werk en wat past binnen de persoon die hij door 

middel van zijn werk wil zijn.

Uit het empirisch onderzoek (Den Boer, Jager en Smulders, 2003) blijkt alleen de interactie 

van het opdoen van ervaringen en de verwerking daarvan te leiden tot de ontwikkeling van 

een identiteit (door hen beroepsidentiteit genoemd, waarover verderop meer). Dat leidt op 

zijn beurt weer tot betere zelfsturing van de arbeidsloopbaan (zie figuur 3).

Figuur 3: Identiteitsontwikkeling (Den Boer, Jager en Smulders, 2003)11

De casuïstiek uit dit onderzoek (zie bijlage 1) laat zien dat de processen cyclisch verlopen: 

als een grenservaring via verwerking kennis van het zelf heeft opgeleverd kan dat leiden tot 

kennis over het zelf waardoor het individu kan kiezen en een beslissing kan nemen, het kan 

er ook toe leiden dat het individu in een nieuw dilemma terecht komt en meer kennis over 

zichzelf moet verwerven om te weten wat hij wil. De casuïstiek laat ook zien dat leerlingen 

11	 	De	getallen	in	de	figuur	zijn	Beta-gewichten	in	twee	lineaire	regressie-analyses;	n=15.

in eerste instantie de confrontatie helemaal niet aan willen. Ze moeten daarbij geholpen 

worden, soms moet hen zelfs een ervaring worden ‘aangedaan’. De geneigdheid om de 

confrontatie met zelfkennis te vermijden kan leiden tot  vluchtgedrag. De beschrijving van 

de laatste groep leerlingen laat zien dat in onderwijs blijven soms meer vluchtgedrag is dan 

voortijdig schoolverlaten.

In hun onderzoek naar leerloopbanen en loopbaanleren in het vmbo en mbo leggen 

Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) de verbinding tussen de inrichting van onderwijs, de 

loopbaancompetenties en de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit. Voor de ontwikkeling 

van de loopbaancompetenties, zo tonen zij aan is vooral de loopbaandialoog van 

doorslaggevend belang, niet het gebruik van middelen of technieken. Zij bevestigen 

tevens de bovengenoemde bevindingen van Den Boer c.s. dat het de interactie van 

het voeren van gesprekken met leerlingen (in dialoog dus) en stage lopen is die zorgt 

voor loopbaanreflectie, stage lopen alleen (zelfs als het vaker gebeurt dan wanneer 

gecombineerd met dialoog) heeft dit effect niet12. Naast praktijkgerichtheid en reflectie 

in dialoog laten Meijers c.s zien dat vraaggericht opleiden een belangrijke factor is in de 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties. Hun onderzoek toont aan dat de inverstering 

in de ontwikkeling van loopbaancompetenties, en daarmee de ontwikkeling van een 

arbeidsidentiteit, lonend is omdat zij leidt tot:

een betere leermotivatie,- 
een geringere neiging tot uitval (volgens de leerling zelf),  - 
betere keuzes (voor opdrachten, stages en opleidingsrichting) in die zin dat ze beter - 
passen bij de leerling. 

Arbeids- of beroepsidentiteit2.4. 

Ik heb tot dusver het begrip arbeidsidentiteit gebruikt, waar ik in eerder onderzoek het 

begrip groepsidentiteit gebruikte, zoals terecht opgemerkt door Stufkens (2008). Meijers 

(1995, 1998) heeft het begrip arbeidsidentiteit in Nederland geïntroduceerd en gedefinieerd 

als ‘een structuur of netwerk van betekenissen waarin het individu de eigen motivatie, 

12  Opmerkelijk is dat Meijers c.s. een negatieve relatie van loopbaanreflectie vinden met de ontwikkeling van een arbeids-
identiteit. Ze verklaren dat vanuit de redenering dat mensen met een sterke arbeidsidentiteit zo zeker zijn dat reflectie niet 
meer nodig is. Luken (2009) suggereert een andere verklaring: de operationalisatie van arbeidsidentiteit vraagt naar de 
zekerheid waarmee iemand weet bepaald werk te ambiëren. Dat kan ook opgevat worden als neiging tot wat Marcia ‘fore-
closure’ noemt. In eerder onderzoek gebruikten Den Boer en Smulders (2001) de wisseling van voorkeur juist als indicator 
voor de mate waarin leerlingen met grenservaringen zijn geconfronteerd en dus als voorspeller van de kans op het ontwik-
kelen van een arbeidsidentiteit.
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interesses en capaciteiten bewust verbindt met acceptabele werkrollen’. Kuijpers, Meijers en 

Bakker (2006) definiëren een beroepsidentiteit als de situatie waarin leerlingen zich (deels) 

herkennen in de bestaande beroepswaarden (die extern gegeven zijn) en zich daarmee 

gaan identificeren. Het nadeel daarvan, zo stellen zij, is dat dit verstarrend kan werken, wat 

gezien de dynamiek van de arbeidsmarkt nadelig kan zijn voor iemands employability. 

Doordat arbeidsidentiteit verbonden is aan de levensthema’s van een individu, maakt dit 

het individu wendbaarder. Het geeft het individu het vermogen om (onafhankelijk van 

de toevallige concrete constellatie van een specifiek beroep) na te gaan wat in arbeid dat 

individu zo aanspreekt en wat niet. Op die manier wordt een individu zelfsturend, omdat, 

op het moment dat het beroep verandert in een richting die niet past bij het individu, dat 

individu daar niet van in de war raakt, maar in staat is op zoek te gaan naar een omgeving 

waarin hij zijn eigen levensthema’s wel kan realiseren, nu dat in het betreffende beroep 

niet meer lukt. Vanuit de moderne beroepentheorie (Geurts, 2004; Mok, 2002) wordt daar 

tegenin gebracht dat beroepen veranderlijk zijn en dat van de responsieve, flexibele vakman 

verwacht wordt dat hij daarmee om kan gaan. Vanuit het door Wengers (1998) ontwikkelde 

concept van de community of practice (cop) is dat goed te verdedigen: vanaf het moment 

dat de leerling deel gaat uitmaken van de cop is hij een van de medebepalers van de (tacit) 

knowledge in die cop. Er wordt van hem verwacht dat hij bijdraagt aan de ontwikkeling van 

de kennis en kunde die de werkgemeenschap vooruit helpt, problemen helpt oplossen en 

espoused theories ontmantelen, kortom: dat hij kritisch reflectief is (Van Woerkom, 2003). 

Relevant aan dit dispuut lijkt mij in de allereerste plaats de tegenstelling tussen identificatie 

en identiteit. Het gaat erom de huidige leerling in staat te stellen zich wendbaar te gedragen 

op de toekomstige arbeidsmarkt, zodanig dat hij in staat is een plek te vinden of te maken 

die bij hem past. Dat vereist meer dan identificatie met specifieke beroepswaarden of 

–houdingen13. Het vereist kennis van het zelf die het individu helpt zichzelf te sturen in het 

maken van keuzes in arbeid en beroep. Het onderscheid tussen beroeps- en arbeidsidentiteit 

betreft de keuze van het perspectief van waaruit hiernaar wordt gekeken. Die wisselende 

perspectieven geven feitelijk de onderhandeling weer zoals door Holmes (2004) 

schematisch weergegeven (zie figuur 4), gebaseerd op de theorie van Wenger (1998). Holmes 

modelleert de ontwikkeling van een arbeids- of beroepsidentiteit op de werkplek vanuit 

de onderhandeling tussen het individu en de werkgemeenschap, als een afweging van 

13  In die zin kan ik me vinden in het commentaar van Kuijpers c.s.: het accent op beroepshouding binnen de gangbare 
definitie	van	competenties	houdt	het	gevaar	in	zich	dat	het	gaat	om	het	‘aanleren	van	de	juiste	beroepshouding’.	Indien	
opgevat als het kritiekloos internaliseren van die houdingen die van belang geacht worden voor de uitoefening van een 
beroep, dan kan dat, zeker vanuit het perspectief van kritisch reflectief werkgedrag, zelfs schadelijk zijn voor het bedrijf en 
het vakgebied.

individuele en collectieve belangen. In elke arbeidsrelatie14 mag verwacht worden dat er ten 

minste enige overlap bestaat tussen dat wat het individu tot zijn identiteit rekent en wat de 

werkgemeenschap daartoe rekent. In elke werkrelatie zullen ook delen van wat het individu 

tot zijn identiteit rekent door de werkgemeenschap als irrelevant worden beschouwd voor de 

functie of het beroep. Zo ook zullen in elke werkrelatie delen van wat de werkgemeenschap 

tot de identiteit van het beroep rekent door het individu worden ontkent (‘laat iemand 

anders dat maar doen, daar ben ik niet goed in’). Het gaat erom dat in de onderhandeling 

een zodanige balans tussen overeengekomen, afgewezen en opgelegde identiteit bestaat 

dat alle partijen daarmee kunnen leven en ervan kunnen groeien. Vanuit de beroepentheorie 

(waarin een beroep als iets flexibels wordt beschouwd, zie Geurts, op. cit. en Mok, op. cit.) 

zou de beroepsidentiteit de positie van de werkgemeenschap kunnen representeren en de 

arbeidsidentiteit de positie van het individu. 

De vraag is immers enerzijds of een individu zich een zodanige plek kan verwerven dat 

hij daarmee zichzelf optimaal kan verwerkelijken, en anderzijds een verplichting heeft of 

voelt tot verdere ontwikkeling van de samenleving (waaronder de arbeidsorganisatie, de 

werkgemeenschap, ‘het vak’). In dit stuk bekijk ik deze onderhandeling van de kant van 

het individu, de leerling, die nog moet uitvinden hoe elementen van de beroepsidentiteit 

van een of meerdere werkgemeenschappen hem raken. Ik gebruik daarom hier het begrip 

arbeidsidentiteit.

Figuur 4: Onderhandelde identiteit (bron: Holmes, 2004)

14  Ook die van de zelfstandige, want ook die moet met een opdrachtgever onderhandelen over de aard en inhoud van het uit 
te voeren werk.
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Hoe staat het ervoor in de onderwijspraktijk?2.5. 

Rond het organiseren van ervaring, de verwerking daarvan en het inrichten van een 

context waarin ruimte is voor zelfsturing, is onderzoek gedaan naar de wijze waarop daar 

in onderwijs vorm aan wordt gegeven en – voor zover dat het geval is – wat de effecten 

daarvan zijn. Ik vat die hieronder kort samen.

Ervaring

In onderzoek onder havo- en vwo-leerlingen constateren Kunnen, Holwerda en Bosma (2008) 

dat ‘gebrek aan vaardigheden in het exploreren een belangrijke factor in het keuzeprobleem 

[blijkt te zijn]’.

Reflectie

Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) laten zien dat onderwijsinrichting bijdraagt aan de 

ontwikkeling van de loopbaancompetenties. Zo dragen verschillende vormen van 

loopbaanoriëntatie en –begeleiding (gesprekken, methodes, e.d.) in verschillende mate bij 

aan de reflectieve competenties. Maar het zijn vooral de praktijkbegeleidingsgesprekken 

en de loopbaandialogen die ertoe doen bij alle loopbaancompetenties en de stages die de 

loopbaancompetenties netwerken en loopbaansturing beïnvloeden.

In onderzoek onder herontwerpscholen constateerden Den Boer, Mittendorff en 

Sjenitzer (2004) geen verschillen met traditionele scholen in de mate waarin leerlingen 

(grens)ervaringen opdeden, daarop reflecteerden, een begin van een arbeidsidentiteit 

ontwikkelden of zelfsturend waren. De belangrijkste oorzaak daarvan leek gelegen in de 

inrichting van de loopbaanbegeleiding, die in vrijwel alle gevallen uit hulp bij problemen 

bestond. Er was zelden sprake van regelmatige reflectie op ervaringen buiten school en de 

lering die leerlingen uit die ervaring trekken voor de inrichting van hun loopbaan.

In onderzoek naar de vraaggerichtheid in loopbaangesprekken constateert Winters (2008) 

dat daarvan vrijwel geen sprake is: leerlingen geven aan niet te mogen kiezen in het 

curriculum en niet aan eigen leervragen te kunnen werken. In de BPV-gesprekken komen 

de leerlingen zelf weinig aan het woord, domineert de onderwijsagenda (stagemap, 

vragenformulier) en  wordt er vooral tegen en over de leerlingen gesproken niet met hen. 

Het gesprek gaat over de schoolse invulling van vakmanschap in beoordelende zin, een 

enkele keer over de bedrijfsopvatting over vakmanschap in beoordelende zin, zelden of 

nooit over de beleving van vakmanschap door de leerling en de betekenis van vakmanschap 

voor praktijkbegeleider (bedrijf), docent (school) en leerling.

Als docenten instrumenten aangereikt krijgen zoals Pop en Portfolio, constateert Mittendorff 

(2008) dat deze door studenten en docenten als nuttig gezien worden. Als ze in individuele 

pop-gesprekken gebruikt worden leiden ze tot meer reflectie bij de studenten omdat ze 

bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid. Mittendorff constateert 

tegelijkertijd dat Pop en Portfolio vaak alleen instrumenteel worden gebruikt, namelijk voor  

beoordelingsdoeleinden. In dat geval leiden ze niet tot reflectie. Ze wijst in dat kader op de 

gevaren van het gebruik van deze en dergelijke instrumenten: het worden betekenisloos 

kunstjes, waar leerlingen met zo min mogelijk inspanning vanaf proberen te komen, zoals 

met alles op school. Ze haalt Hargreaves (1986, in Mittendorff, 2008, p. 173) aan die vooral 

wijst op het gebruik van deze instrumenten in beoordelende zin (observatie en controle) in 

plaats van om de student meer macht te geven over zijn eigen ontwikkeling.

Maatwerk/Zelfsturing

Kuijpers, Meijers & Bakker (2006) laten zien dat van tien door hen onderzochte scholen er 

vijf scholen individuele maatwerktrajecten organiseren en er vier iets doen aan zelfsturing 

van leren aan de hand van de uitkomst van reflectie. Aan het geleidelijk verschuiven van de 

verantwoordelijkheid voor het leren van de docent naar de leerling werkt één school.

In onderzoek in de provincie Zeeland stellen Bakker, Nijman en Den Boer (2006) vast dat de 

huidige stand van zaken rond LOB in vmbo-tl, mbo niveau 1 en 2 en delen van het mbo 3 

en 4 nog vooral ligt in de sfeer van hulp bij gerezen problemen. In het vmbo-k&b, delen van 

mbo niveau 3 en 4 en het hbo werkt men vanuit beroepscompetentieprofielen aan LOB en 

alleen in het vmbo-k&b komen vormen van praktijkgerichtheid en vraagsturing voor. De 

ambities zijn – zeker in het (voorbereidend) beroepsonderwijs – hoog, maar de realisatie 

daarvan wordt ingeschat als lastig. Vooral de vormgeving van maatwerk wordt daarbij als 

moeilijk ervaren. 

Conclusie2.6. 

Ik eindigde het vorige hoofdstuk met de vraag welke kennis jongeren nodig hebben om 

(inïtief of onbewust) te kunnen benutten om te (beter) te kiezen voor een opleiding of 

beroep.

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat het vooral gaat om kennis die zij hebben ontwikkeld 

over zichzelf in relatie tot arbeid. Die kennis kan uitgedrukt worden in termen van 

loopbaancompetenties (Kuijpers, 2003) die iemand helpen richting te geven aan zijn leven, in 

career anchors (zie Vinken, 2003) die de waarden aangeven die voor iemand belangrijk zijn in 

zijn (arbeidzame) leven en in de loopbaanpatronen (Vinken, 2003; Dif, 2001) waar iemand toe 
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geneigd is in zijn loopbaan. In het kader van dit lectoraat is het echter vooral van belang dat 

er enige kennis is hoe mensen deze kennis verwerven. Dat proces kan beschreven worden als 

de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit. In leertermen gaat het daarbij om ervaringsleren. 

De enige manier waarop van ervaringen geleerd kan worden is door erop terug te kijken: 

reflectie. Het proces waarlangs dat gaat – interne en externe dialoog – is gemodelleerd 

door Meijers en Wardekker (2001). Empirisch onderzoek heeft laten zien dat de interactie 

van ervaring en reflectie leidt tot (het begin van) de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit, 

die op zijn beurt weer leidt tot het geven van richting aan leren en werk. Het onderzoek 

naar de mate waarin dat in onderwijs wordt vormgegeven laat zien dat er hoopgevende 

voorbeelden te vinden zijn, maar dat er nog veel ontwikkeld en uitgeprobeerd moet worden. 

in het volgende hoofdstuk werk ik uit hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien.

Wat moet/kan onderwijs hiermee3. 

Inleiding3.1. 

Het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat onderwijs leerlingen kan helpen achter de zwarte 

wolk in figuur 1 te kijken door hen grenservaringen op te laten doen in de beroepspraktijk 

en die ervaringen goed te verwerken door middel van reflectie in dialoog. Daardoor 

ontwikkelen de leerlingen zelfkennis. Die zelfkennis behoeft vertaling in (herziening van) 

het te doorlopen curriculum. Door herhaling van dit proces krijgt de leerling steeds meer 

zicht op wie hij is in relatie tot arbeid, zijn arbeidsidentiteit. Dit hele proces is weergegeven in 

figuur 5.

In dit hoofdstuk werk ik verder uit wat onderwijs nu concreet met deze ideeën kan. In de 

laatste paragraaf ga ik na wanneer met dit soort activiteiten begonnen zou moeten worden. 

Figuur 5: De cyclus van ervaring, verwerking en geleide zelfsturing

Het opdoen van (grens)ervaringen3.2. 

Om serieus te experimenteren met richtingen en overtuigingen (Marcia) en/of kennis van 

het zelf op te doen door met grenzen geconfronteerd te worden op het terrein van arbeid 

kan niet worden volstaan met de overdracht van kennis die nodig is voor de uitoefening 

van dat beroep. Het gaat erom te begrijpen wat de kern van het beroep is, welke dilemma’s 

daarin een centrale rol vervullen, die aan den lijve te ervaren. Deze benadering sluit aan bij 
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wat Wenger (1998) ‘perifere participatie’ noemt, waarmee hij bedoelt dat het individu de 

tijd krijgt om in de praktijk te verkennen wat de gangbare gebruiken in de cop zijn in de 

omgang met collega’s15. Wenger beschouwt leren als participatie in een  werkgemeenschap 

(‘community of practice’, verder afgekort tot ‘cop’). Een cop heeft zijn eigen cultuur, 

gebruiken en kennis. Alleen door de gebruiken van de cop te leren kennen ontdekt het 

individu wat deze zijn en wat deze voor hem of haar betekenen. Ver doorgetrokken 

betekent deze opvatting dat elk leren van en over een beroep buiten de cop onmogelijk 

is. Dat zou betekenen dat aan de loopbaanoriëntatie altijd een keuze voor een sector, 

opleidingsrichting of beroepenveld vooraf gaat. Dat is nu juist wat ik hier niet wil bepleiten. 

De belangrijkste weg uit dit dilemma leidt langs het concept ‘beroepsdilemma’ (Mok, 

1973). Een beroepsdilemma is een in de dagelijkse praktijk van de beroepsbeoefenaar 

voorkomend rolconflict dat veroorzaakt wordt door het uiteenlopen van drie discoursen: 1) 

de economische discours, 2) de wetenschap-technische discours  en 3) de cultureel-politieke 

discours (Mok, 1973; Vrieze, Mok & Smit, 2003). Voorbeelden van vragen zijn: het kan, maar 

vind ik dat het ook mag (gentechnologie, nano-technologie, etc.)? wat wil de financier en 

vind ik dat acceptabel? Hoe verhouden zich eisen die ik vanuit mijn professionaliteit aan mijn 

product stel ten opzichte van wat ervoor betaald wordt?

Dat soort vragen gaat veel dieper dan zien wat 

iemand doet (een stuk metaal bewerken op 

een werkbank), de handelingen (buitenkant) 

observeren of zelfs dat soort handelingen 

verrichten (zelf een werkstukje maken op een 

werkbank)16.

Vaak blijft beroepenoriëntatie beperkt tot 

oriëntatie op onderwijs (keuze vervolgopleiding of 

differentiatie) of op de buitenkant van het beroep 

(handelingen, producten, toepassingen). De kunst 

is om bij de kern te komen (zie figuur 6). Het gaat 

dus om een ervaring in de kern van het beroep.

15  Van Woerkom (2003) merkt op dat dit model conserverende trekjes in zich herbergt: de gangbare praktijk in de cop is 
leidend in het model en staat in feite niet ter discussie.

16  Een voorbeeld daarvan werd me tijdens een workshop verteld door een docent. Een mbo-leerling bejaardenverzorging 
(voltijd)	besloot	na	het	zien	van	een	film	waarin	een	bejaarde	gewassen	werd	met	de	opleiding	te	stoppen,	zo	confronte-
rend	vond	ze	de	film,	Door	vrijwilligerswerk	kwam	ze	8	jaar	later	in	een	situatie	waarin	ze	iemand	moest	wassen.	De	reële	
ervaring	was	zo	anders	dan	de	op	film	beleefde	(o.a.	het	feit	dat	de	gêne	nu	van	twee	kanten	kwam)	dat	ze	alsnog	besloot	
de (deeltijd) opleiding bejaardenverzorging te gaan doen.

Meijers (2004) heeft het begrip beroepsdilemma’s uitgewerkt in een drietal vragen aan de 

leerling:

ga aan een beroepsbeoefenaar vragen welke beroepsdilemma’s hij tegenkomt1. 

schrijf die dilemma’s op en vraag je af welke keuze jij zou maken – schrijf die ook op2. 

ga aan de beroepsbeoefenaar vragen welke keuzes hij gemaakt heeft en of de keuzes die 3. 

je zelf hebt gemaakt überhaupt kúnnen.

Deze drie vragen brengen de leerling direct in gesprek met een beroepsbeoefenaar over de 

kern van het beroep. 

Deze werkwijze zal echter vooral werken bij leerlingen die zich verbaal gemakkelijk 

uiten. Leerlingen die dat minder gemakkelijk doen, hebben praktische ervaringen nodig, 

gekoppeld aan een gesprek met een beroepsbeoefenaar om uit te vinden wat voor de 

beroepsbeoefenaar de kern van het beroep is. In simpele woorden: waarom hij daar iedere 

morgen zijn bed voor uit komt (afgezien van het feit dat hij er zijn brood mee verdient).

Beroepsdilemma’s zijn persoonlijk en individueel, ze zullen dus verschillende kanten van het 

beroep betreffen, maar wel van de kern van het beroep. Een metaalbewerker die geen gevoel 

heeft voor het materiaal en hoe hij ervoor kan zorgen dat hij het zodanig kan bewerken dat 

het er precies zo uitziet als de klant het wil hebben, zit niet in de kern van het beroep. Door 

dit soort dilemma’s met de beroepsbeoefenaar te bespreken krijgt de leerling zicht op de 

kern van het vak en de trots of de liefde van de vakman voor zijn vak (Pirsig, 1976). Deze 

confrontatie leidt de leerling naar de vraag of dit is wat hij wil met zijn arbeidzame leven.

Verwerking3.3. 

Bij de verwerking van de opgedane grenservaring gaat het erom dat er echt naar de leerling 

geluisterd wordt: wat heeft die meegemaakt en wat kan hij daarvan leren. Het door Meijers 

en Wardekker (2001) gemaakte onderscheid tussen de interne dialoog en de externe dialoog 

is daarbij nuttig. Het is zaak in de dialoog de leerling de kans te geven stil te staan bij de 

opgedane ervaringen en zich af te vragen of en hoe die hem hebben geraakt. Dat vraagt 

een open geest in het gesprek, geen didactische agenda en zeker geen beoordelingsagenda 

(zie ook De Bruijn, 2002). Als de leerling de ervaring kan plaatsen gaat het erom dat hij zich 

afvraag wat de emotie heeft opgeroepen. Ook dat vraag tijd en ruimte: maar al te vaak 

worden we gevraagd een reden aan te voeren voor ons gedrag of gevoel. Op elke vraag 

naar een reden zijn 1000 goede antwoorden, die ons niets vertellen. Ze laten alleen zien hoe 

handig de antwoorder is in het verzinnen van een redenering. Als het gaat om wat er echt 

geraakt heeft, gaat het niet om redenen of redeneringen, maar om feiten: een gebeurtenis 
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en het gevoel dat die gebeurtenis opriep. Pas daarna is er tijd voor de leerling met hulp van 

een begeleider om daar (heel voorzichtig) conclusies aan te verbinden. Ook dan gaat het om 

de constatering van feiten die iets zeggen over de waarde die aspecten van arbeid voor die 

leerling blijken te hebben.

Door Meijers, Kuijpers en Bakker (2006) en Kuijpers (2003) worden in dit verband 

respectievelijk reflectie in dialoog als methode van werken en capaciteiten- en 

motievenreflectie als opbrengst van loopbaanleren genoemd. Reflectie wordt in de praktijk 

vaak te pas en te onpas van leerlingen gevraagd. De risico’s daarvan zijn bekend: het wordt 

een kunstje (Meijers, 2008; Mittendorff, 2008), studenten hebben er een hekel aan en het kan 

leiden tot piekeren (Luken, 2009). Het is dus zaak na te gaan wanneer reflectie effectief kan zijn 

en wanneer niet. 

Mensen leren door ervaring op te doen. De enige manier om zicht te krijgen op wat we door 

ervaring hebben geleerd is door onszelf de vraag te stellen wat we van iets weten en hoe we 

dat weten. Dat wil zeggen dat reflectie hoort bij ervaringsleren. Ervaringsleren is nodig in 

contexten waarin we niet weten welke oplossing nodig is, waarin meerdere oplossingen goed 

zijn, of waarin we zelfs niet weten wat het probleem is. Geerligs, Mittendorff en Nieuwenhuis 

(2004) noemen die situatie een context van onzekerheid. Daar staat een context van zekerheid 

tegenover. Dat zijn situaties waarin het probleem bekend is en de oplossing ook. Aansluitend 

bij het onderscheid tussen contexten van zekerheid en onzekerheid onderscheiden Den Boer, 

Geerligs en Nieuwenhuis (2004) serieel en parallel leren. Een serieel leerproces bestaat uit het 

leren uit een boek, waarna de kennis wordt toegepast. Een parallel leerproces is al doende 

leren. Serieel leren leent zich voor contexten van zekerheid, parallel leren voor contexten van 

onzekerheid. In de praktijk wordt parallel (of ervarings-) leren ook toegepast in contexten 

van zekerheid, dat noemen we dan meestal ‘(zelf)ontdekkend’ leren. Deze vorm van leren is 

tijdrovend en de leerresultaten zijn aanzienlijk minder goed dan bij serieel (expliciet) leren (De 

Jong e.a., 2008). Het is dus van belang reflectie te bewaren voor de contexten waarvoor het 

geschikt is, namelijk die van onzekerheid. 

In veel onderwijssituaties wordt reflectie gebruikt om te beoordelen (zie Mittendorff, 2008 

en Winters, 2008). In een context van onzekerheid is er meer dan één  goede oplossing of 

is de goede oplossing onbekend. Het is buitengewoon waardevol om aan het eind van het 

parallelle leren te evalueren of de gekozen of gevonden oplossing werkt. Alleen op die manier 

kan uit die situatie worden geleerd. Daarbij geldt echter dat alle resultaten goed zijn. De 

oplossing was immers onbekend of er waren er meer dan één. De opbrengst van het leren in 

deze situaties is dat we na afloop van één oplossing (de gekozen oplossing) weten of hij wel 

of niet werkt. Meer mag in deze situatie niet verwacht worden. Er is een directe parallel met 

onderzoek in experimenteersituaties: de neiging bestaat om die experimenten die tot een 

negatief resultaat hebben geleid als mislukt te beschouwen. Dat is onterecht: ook weten wat 

niet werkt leidt tot kennis. In een context van onzekerheid is het de enige manier om kennis te 

ontwikkelen.

Zelfsturing / flexibilisering van onderwijs3.4. 

In het onderzoek van Den Boer, Jager en Smulders (2003) naar de ontwikkeling van een 

beroepsidentiteit hebben we het begrip zelfsturing gebruikt in de betekenis dat een leerling 

een weloverwogen keuze maakt in zijn opleiding of richting een beroepenveld of een 

invulling daarvan. Zo duidden we de keuze van de leerling-bloemist (zie bijlage 1) om zich te 

bekwamen in de richting van de kunst als een belangrijke keuze binnen zijn opleiding. Het feit 

dat hij er nog niet zeker was wat hij er daarna mee wilde, duidden we als een nog beperkte 

zelfsturing richting arbeidsmarkt. In deze invulling is zelfsturing hetzelfde als weloverwogen 

kiezen en daar consequenties aan verbinden.

Dat is voor onderwijs relevant. Immers, de leerling die meer zicht op een beroepsperspectief 

heeft gekregen, wil zich een bepaalde kant uit ontwikkelen en gaat vragen stellen. In 

onderwijssituaties in het beroepsonderwijs is dat een bekend fenomeen na stages. 

Leerlingen komen vaak als veranderde mensen uit stages terug. In de periode dat de 

stage in het technisch onderwijs het volledige derde leerjaar in beslag na was sprake van 

aanzienlijke uitval in het vierde leerjaar. Het bleek moeilijk voor deze leerlingen de motivatie 

op te brengen om kennis op te nemen waarvan de betekenis voor het arbeidsproces dat 

ze inmiddels kenden hen onduidelijk was (Nieuwenhuis, 1991; De Vries, 1988; Frietman, 

1990). Ook Kuijpers (2003) wijst op het gevaar van de herhaalde reflectie op capaciteiten en 

motieven zonder de verbinding daarvan aan actie. Reflectie (zo zagen we ook al in het vorige 

hoofdstuk) wordt betekenisloos als het geen consequenties heeft. 

Kuijpers, Meijers en Bakker (2006) verbinden hier het criterium ‘vraaggerichtheid’ aan voor 

loopbaangerichte leeromgevingen. Die vraaggerichtheid heeft te maken met de mate waarin 

de opleiding in staat is om te gaan met de wensen en behoeften van een leerling, maatwerk 

te leveren. 
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De twee leidende vragen in onderwijs zouden moeten zijn:

wat wil je hier halen1. 

hoe kunnen we je daar zo goed mogelijk bij helpen2. 

De eerste vraag kunnen de meeste leerlingen niet beantwoorden (zie hoofdstuk 1). Het 

gevolg is meestal dat bij het uitblijven van een antwoord verder wordt gegaan bij vraag 

2. Het onderwijscurriculum is daar ook op gebaseerd. Het is ontwikkeld, uitgaande van de 

veronderstelling dat leerlingen ofwel precies weten wat ze komen halen ofwel daar totaal 

geen zicht op hebben en het voor hen moet worden vastgesteld, ze mogen dan alleen 

kiezen uit wat er is. 

Zelfsturing moet dus niet opgevat worden als ‘zoek het zelf maar uit’, maar als 1) steun aan 

leerlingen om zicht te krijgen op hun wensen en ambities en 2) daaraan ruimte bieden in 

het curriculum. Dat vereist flexibiliteit van opleidingen, waarbij enerzijds ruimte gemaakt 

moet worden voor die wensen en ambities en anderzijds gezorgd moet worden dat de 

leerlingen gekwalificeerd vertrekken. Het zou zeer onwenselijk zijn als leerlingen met een 

pakket aan competenties de arbeidsmarkt betreden waar geen enkele samenhang in zit of 

dat elke erkenning op de arbeidsmarkt mist. In principe zou het zo moeten zijn dat als de 

leerling zich serieus verdiept heeft in de beroepsdilemma’s en daardoor weet wat hij wil, hij 

in samenspraak met zijn docent en de werkplekbegeleider een samenhangende leeragenda 

ontwikkelt. Een belangrijk deel daarvan is bij voorbaat al te voorzien en zal bestaan uit het 

huidige curriculum.

De mate waarin het nodig is onderwijs zodanig te flexibiliseren dat met de overige 

leervragen van leerlingen kan worden omgegaan is op het moment in de uitvoeringspraktijk 

nadrukkelijk aan de orde en onderwerp van onderzoek (zie bv. Bakker, Den Boer & 

Nieuwenhuis, 2008)

Begin vroeg3.5. 

Idealiter zou het zo moeten zijn dat leerlingen zo vroeg mogelijk in de beroepskolom, dus 

aan het eind van de basisvorming, in tenminste twee of drie bedrijfstakken geconfronteerd 

worden met wat die bedrijfstak inhoudt. Door daar met de beroepsdilemma’s 

geconfronteerd te worden, worden leerlingen in contact gebracht met de vraag: wat zou ik 

willen als ik bloemist, scheepbouwer of kok was. Hoe zou ik dan de problemen oplossen of 

de centrale keuzes maken? Pas dan kan een leerling de vraag serieus beantwoorden of het 

betreffende beroep of de betreffende sector wat voor hem is. De strekking van het verhaal 

is dus dat hiervoor een curriculum nodig is dat dit mogelijk maakt. In verschillende Europese 

landen bestaan mogelijkheden voor dergelijke oriëntatiemogelijkheden (Nieuwenhuis en 

Smulders, 2004; Den Boer, Mittendorff & Sjenitzer, 2004).

Deze processen kosten tijd, echter, doordat de leerling zichzelf daarna aanzienlijk 

doelgerichter stuurt, wordt die tijd weer teruggewonnen en waarschijnlijk meer dan dat 

(Kunnen, 2008). Bedrijfsbezoeken kunnen een plek krijgen in de sectororiëntatie (pso) in het 

vmbo. Leerlingen hebben zo de kans de ‘liefde die de vakman heeft voor zijn vak’ te leren 

kennen. In het eerste jaar van het mbo en het hbo zijn de keuzes al gemaakt. De processen 

krijgen daardoor een ander karakter: het gaat dan om herziening of verfijning van keuzes. In 

het geval van herziening van keuzes is het zaak te voorkomen dat leerlingen in den blinde 

maar een andere opleiding kiezen omdat ze denken dat die wel biedt wat ze zoeken. Ook 

dan kan kennis van het zelf helpen. De leerling heeft die kennis ontwikkeld en heeft het 

proces doorgemaakt. Het lijkt aannemelijk te verwachten dat de leerling die ontdekt dat 

deze kennis desalniettemin tot een ‘verkeerde’ keuze heeft geleid, bereid en in staat is 

daarvan (meer) te leren (over zichzelf) mits afdoende ondersteund. Hier geldt dus opnieuw 

een cyclus van verwerking van de opgedane ervaring (‘fout’ gekozen! Klopte de kennis over 

mezelf niet? Dat zijn ingrijpende ervaringen, die even tijd nodig hebben om een plek te 

krijgen zodat ervan geleerd kan worden) naar het verwerven van nieuwe kennis van het zelf 

(die uiteen kan lopen van: ik weet het niet meer, laten we maar weer even tijd nemen om te 

verkennen; tot: ik begrijp nu waar de verkeerde verwachting zat, heb op basis daarvan wat 

geleerd en weet wat ik wel wil.)

In het geval van de verfijning van de keuzes gaat het erom dat de leerling steeds beter zicht 

krijgt op het werkveld en de ontwikkelingen daarin en zich kan verbinden aan elementen 

daarvan: de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit stopt niet bij de keuze van de opleiding, 

sterker nog: het is al heel mooi als er dan een begin mee wordt gemaakt.
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Lectoraat4. 

Inleiding4.1. 

Centraal in het lectoraat staat de vraag hoe keuzeprocessen voor opleiding en beroep 

bij jongeren verlopen en hoe die processen in en buiten onderwijs ondersteund kunnen 

worden.

Deze vraag wordt primair benaderd vanuit het denkkader dat ik in hoofdstuk 3 heb 

geschetst. 

Daarbij gaat het om:

Inrichtingsvraagstukken: kunnen contexten voor ervaring, verwerking en (geleide) - 
zelfsturing vorm gegeven worden en zo ja, hoe?

Effectiviteitsvraagstukken: leiden de interventies die vormgegeven worden ertoe - 
dat jongeren een arbeidsidentiteit ontwikkelen, leidt dat ertoe dat ze in staat zijn 

(beter) richting te geven aan hun loopbaan en leidt dat alles tot:

Beter gemotiveerde leerlingeno 

Minder (schadelijke) uitvalo 

Minder (schadelijk) switchgedrag?o 

Achterliggende vragen over de generaliseerbaarheid van het model voor  - 
indentiteitsontwikkeling, het verloop van identiteitsontwikkeling tussen onderwijs 

en bedrijf, ook vanuit het perspectief van een leven lang leren: hoe gaan bedrijven 

om met keuzeprocessen en arbeidsidentiteitsontwikkeling van hun personeel en 

hoe sluit dat aan bij wat we nu aan het doen zijn bij ROC West Brabant?

De eerste twee vragen zijn gekoppeld aan een aantal projecten binnen ROC West Brabant die 

te maken hebben met de vraag wat onderwijs en bedrijfsleven kunnen doen om jongeren te 

helpen ‘op hun plek te komen’. De kernverwachting is dat daarmee een bijdrage kan worden 

geleverd aantal maatschappelijke problemen: het bestrijden van (schadelijk) voortijdig 

schoolverlaten, de bevordering van doorstroom naar hbo, verdere verbetering van de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeid, beter omgaan van werknemers met flexibiliteitseisen 

van de werkplek. Deze projecten zijn het project Keuzeprocessen vmbo-mbo in de regio 

West Brabant en het project Loopbaangerichte leeromgeving17. In elk van deze projecten 

17  Een derde is het project Excellent Training Centre, waar het lectoraat meer zijdelings aan is gekoppeld Dit project betreft 
de versterking van de sector van het technisch onderhoud in de regio (in de luchtvaart, procesindustrie, energieproduc-
tie en –voorziening, maritieme industrie en infrastructuur). Het doel is meer jongeren te interesseren voor arbeid in de 

zal vanuit het lectoraat met name het onderzoek worden ondersteund en deels uitgevoerd 

naar de inrichting en effecten ervan. Ik geef een korte beschrijving van deze projecten om op 

basis daarvan in te kunnen gaan op de plek van het lectoraat binnen het ROC.

Project Keuzeprocessen4.2. 

Het doel van het project keuzeprocessen is om leerlingen zich er bewust van te maken dat 

zij uiteindelijk degenen zijn die sturing geven aan hun eigen (levens)loopbaan. Voor zover 

dat mogelijk is, want de ontwikkeling van een loopbaan is een parallel proces: we leren al 

doende en leren dus van het maken van fouten. Fouten zijn dus niet erg, maar noodzakelijk. 

De kunst is vooral ervan te leren. Anderen kunnen daar alleen bij behulpzaam zijn, de leerling 

bepaalt uiteindelijk zelf (in het vmbo waarschijnlijk vooral in samenspraak met zijn of haar 

ouders) waar het heen gaat.

Het doel van het project is leerlingen daar in de loop van hun loopbaan beter voor te 

equiperen, hen te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes (in neurologische termen: 

af en toe tijdelijk de rol van hun zich ontwikkelende prefrontale cortex over te nemen, omdat 

ze dat zelf nog niet kunnen). Dat kan door hen te ondersteunen bij het opdoen van ervaring 

(context voor hen te organiseren), hen te helpen die ervaring te verwerken (dialogen met hen 

te voeren) en de kennis die ze op basis daarvan opdoen te benutten in het onderwijsproces 

(enige vorm van vraagsturing).

Binnen het project worden op dit moment uitwerkingsvormen ontwikkeld (deels bestaande, 

deels verdere uitwerkingen van bestaande en deels nieuwe) voor elk van de in het vorige 

hoofdstuk beschreven elementen van arbeidsidentiteitsontwikkeling. Een aantal zijn in het 

vorige hoofdstuk al opgenomen. Er worden experimenten ontwikkeld voor:

het creëren van context voor het opdoen van ervaringen die leerlingen in contact - 
brengen met de kern van het beroep, 

het benoemen en organiseren van activiteiten die het verwerkingsproces van - 
deze ervaringen bij de leerlingen bevorderen (o.a. door middel van reflectie op de 

opgedane ervaring),

het beschrijven van vrijheidsgraden binnen onderwijs die het mogelijk maken om - 
ofwel extra-curriculair, ofwel binnen de bestaande vrije ruimte in het curriculum, 

onderhoudstechniek	en	te	voorzien	in	beter	gekwalificeerde	professionals,	beide	om	de	sector	in	de	regio	sterk	te	houden.	
In het project zijn een aantal activiteiten beoogd die te maken hebben met het verkennen van de wereld van het werk (in de 
onderhoudstechniek), ontwikkelen van een beroepsperspectief (bij jongeren) en het verbinden daarvan aan loopbaanac-
tiviteiten. Bij de uitwerking daarvan en het onderzoek daarnaar is het lectoraat tenminste in afstemmende zin betrokken 
(voorkómen van dubbel werk).
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ofwel door oprekking van de ruimte binnen het voorgeschreven curriculum ruimte 

te maken voor activiteiten die passen bij de wensen en ambities van de leerlingen 

(geleide zelfsturing).

Deze uitwerkingsvormen zullen in de vorm van experimenten in de participerende scholen 

worden uitgeprobeerd en op hun merites worden beoordeeld, onder andere door te 

onderzoeken of leerlingen daardoor een arbeidsidentiteit ontwikkelen en op basis daarvan 

in staat zijn keuzes te maken en die in de (onderwijs)praktijk ten uitvoer te brengen.

Project Loopbaangerichte leeromgeving4.3. 

In dit project leren leerlingen in een binnen de school vormgegeven op een werkplek 

gelijkende omgeving aan de hand van feitelijke opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Het 

gaat daarbij om economische administratieve opleidingen. De mate waarin deze vorm van 

leren het curriculum ‘vervangt’ verschilt tussen de opleidingen. Vervangen staat tussen 

aanhalingstekens omdat de werkplek zodanig is ingericht dat docenten en leerlingen het 

arbeidsproces in deze situaties tijdelijk stil kunnen zetten. De aldus gecreëerde ‘leerstilte’ 

kan benut worden om voor de opdracht relevante theorie aan te bieden of op te zoeken, 

een proces te analyseren, bijvoorbeeld om na te gaan wat er waarom niet goed verloopt of 

beter kan, etc. Op de locatie waar het werken aan de opdrachten het curriculum vervangt 

is het curriculum dus niet overboord gezet, maar worden de onderdelen daarvan just 

in time aangeboden naar aanleiding van het uit te voeren werk. De veronderstelling 

daarachter is meervoudig. Een van de veronderstellingen is dat leerlingen daardoor dieper 

leren, omdat de theorie voor hen direct betekenis krijgt in de praktijksituatie. Een andere 

veronderstelling is dat de leerlingen, doordat zij in deze setting aan verschillende typen 

opdrachten werken, ze de aldus opgedane (theoretische) kennis gemakkelijker zullen 

decontextualiseren (als abstracte kennis opslaan) en daardoor gemakkelijker zullen kunnen 

transfereren (toepassen in andere situaties). In andere opleidingsrichtingen zal het werken 

aan opdrachten van bedrijven meer een plek krijgen naast de gangbare theorielessen. Het 

werken aan opdrachten van bedrijven in een door de school gecreëerde context wordt 

gecombineerd met BPV (stage) waarin de productie het primaat heeft. De leerlingen worden 

aldus geacht the best of both worlds te krijgen: toegang tot de impliciete kennis van de 

werkgemeenschap op de werkplek (tacit knowledge) en toegang tot de theoretische kennis 

die dat vakmanschap kan ondersteunen. De toegang tot de werkgemeenschap helpt hen 

tevens een arbeidsidentiteit te ontwikkelen.

Bijdrage lectoraat en brug naar eigen onderzoek4.4. 

De projecten liggen in elkaars verlengde. Het project keuzeprocessen heeft vooral te 

maken met het doen ontluiken van een arbeidsidentiteit bij jongeren op het moment 

dat zij (in ons onderwijssysteem) moeten kiezen voor een sector of opleiding. Het project 

loopbaangerichte leeromgevingen beoogt de verdere ontwikkeling van die identiteit in 

de richting van (flexibel) vakmanschap. De verbindende schakel ligt in het spanningsveld 

tussen arbeidsidentiteit en beroepsidentiteit, zoals in paragraaf 2.4 geschetst en de volgorde 

die we gebruikelijk vinden in keuzeprocessen. In de fase waarin jongeren beginnen te 

ontdekken waar hun talenten liggen (niet noodzakerlijkerwijs arbeidsgerelateerd) en waar 

hun affiniteit met de wereld van de arbeid wel en niet ligt, ligt het – vanuit het paradigma 

van de vrijheid van keuze, dat inherent is aan de verdergaande individualisering van onze 

samenleving – voor de hand niet te snel uit te komen bij specifieke beroepen, maar meer 

bij arbeid in het algemeen. Arbeid in het algemeen heeft echter geen praktische waarde: 

we kunnen jongeren niet confronteren met arbeid in het algemeen, wel met concrete 

beroepen. Dat lijkt erg op het spanningsveld tussen breed en smal opleiden. Elders (Den 

Boer, Mittendorff en Sjenitzer, 2004) heb ik al een keer betoogd dat die tegenstelling voor 

een belangrijk deel een schijntegenstelling, waarmee ik overigens geenszins een pleidooi 

wil houden voor opleidingen die het karakter hebben van functietraining, in tegendeel. Alle 

ervaringen die jongeren opdoen in de beroepspraktijk zijn smal: het betreft immers altijd 

een specifieke context die specifieke eisen aan het vakmanschap van de beroepsbeoefenaar 

stelt. Dat geldt voor ervaringen in stages. Vandaar het aloude pleidooi van o.a. De Vries 

(1988) en vele anderen om jongeren op meerdere plekken stage te laten lopen. Dat pleidooi 

kan rechtstreeks overgenomen worden naar de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit: er 

zijn meerdere confrontaties met verschillende beroepspraktijken nodig voor een leerling 

om erachter te komen waar zijn affiniteiten en ambities liggen. Het wordt echter spannend 

op het moment dat een jongere de overstap maakt van de (brede) opleiding (die mogelijk 

ook passend is gemaakt op zijn eigen affiniteiten en ambities) naar een arbeidssituatie die 

eisen stelt, zie het schema van Holmes in paragraaf 2.4. Een belangrijke vraag is dus wat 

er zich in de overgang van oriëntatie en beroepskeuze in de voorbereidende sfeer (vmbo, 

begin mbo) naar de feitelijke beroepsopleiding en in de overgang van de beroepsopleiding 

naar feitelijke arbeid in de hoofden van leerlingen afspeelt en of en hoe dat uiteindelijk 

allemaal leidt tot iets als beroepstrots en liefde voor het vak, in enge zin (beroepsidentiteit 

volgens Kuijpers e.a, 2006) of in brede zin (arbeidsidentiteit volgens Kuijpers c.s.). In de 

tweede plaats gaan we er vanuit dat in de eerste overgang leerlingen eerst kiezen voor 

een sector (de inhoudelijke problemen die daar spelen) en pas daarna voor de koppeling 
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van de inhoudelijke problemen in die sectoren aan competentie, c.q. gedrag. Wijers, Luken 

en Bom (zie Kuijpers, Meijers en Bakker, 2006, p. 86) onderscheiden 14 van dergelijke 

arbeidsgebieden. Als we talentontwikkeling als vertrekpunt nemen gaat het veeleer om 

de ontdekking van  eigen talenten (problemen oplossen van problemen; dienstbaar zijn; 

creatief zijn) in relatie tot arbeidsomgevingen en de waarde die het eigen talent heeft 

in die arbeidsomgeving. De kernvraag is dus: waar verbinden leerlingen zich aan? In de 

overgang van beroepsopleiding naar arbeid wordt die vraag nog pregnanter. Zijn leerlingen 

dan in staat in de onderhandeling met een cop (in een sollicitatiegesprek dus) zich de 

vraag te stellen of deze cop bij hen past en in hoeverre de beroeps- en bedrijfstrots van de 

medewerkers in het bedrijf ruimte laat voor hun eigen wensen en ambities. Tenslotte is ook 

de omgekeerde vraag relevant: in welke mate en hoe bedrijven omgaan met de wensen en 

ambities van hun medewerkers.

Vanuit de inhoudelijke en onderzoeksmatige ondersteuning van de ontwikkelingprojecten 

binnen het ROC is het mijn ambitie om binnen het lectoraat deze vragen mee te nemen. Dat 

sluit aan bij een gedachte die ook al binnen het ROC leeft, namelijk om iets te ontwikkelen 

als een groeimonitor, die tot doel heeft na te gaan of en hoe leerlingen groeien tijdens hun 

verblijf op het ROC? Daarbij gaat het om persoonlijke groei – beter weten wie je bent en wat 

je wilt (=identiteit) –,  kunnen kiezen en daarmee richting kunnen geven aan het leven.
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Bijlage 1. Casusbeschrijvingen uit Den Boer, Jager en 
Smulders (2003).

We gaan hier op kwalitatief biografische wijze na hoe het proces van identiteitsvorming en 

zelfsturing bij de 15 onderzochte leerlingen verloopt. Voor deze beschrijving hebben we de 

leerlingen in 5 groepen ingedeeld naar de mate waarin hun beroepsidentiteit en zelfsturing 

aansluiten.

De doelgerichte leerlingen die een ontwikkelde beroepsidentiteit hebben en weten wat 1. 

zij willen;

Leerlingen die weten wat ze willen, maar zich nu in een grenservaring bevinden;2. 

Leerlingen die op korte termijn weten wat ze willen, maar nog twijfelen over hun 3. 

toekomst op wat langere termijn;

Leerlingen waarvoor de keuze nog erg open is;4. 

Leerlingen zonder beroepsidentiteit.5. 

Elk van deze groepen wordt hieronder beschreven

Groep 1. Doelgerichte leerlingen met een ontwikkelde beroepsidentiteit (leerling B)

Drie leerlingen weten precies wat ze willen en zijn bezig of gaan deze plannen ook uitvoeren. 

Dit onderscheidt hen van de andere leerlingen. Zij kunnen alle drie een groot persoonlijk  

beroepsdilemma benoemen, dat ze hebben meegemaakt en waarin ze een keuze hebben 

gemaakt. Ze hebben alle drie veel geëxploreerd: één van hen is opgegroeid op een 

veehouderijbedrijf en heeft tijdens de opleiding bijbaantjes gehad, zowel in de veehouderij 

als daarbuiten. De andere twee hebben deeltijd-opleiding bloemschikken gedaan. Zij zijn 

allebei wat ouder en hebben uitgebreide werkervaring in andere sectoren. De exploratie 

heeft voor 2 van de 3 leerlingen tot veel grenservaringen geleid, voor één van hen niet. De 

verwerking is navenant: de leerlingen die veel grenservaringen hebben opgedaan hebben 

veel verwerkt, de andere niet. 

Groep 2. Leerlingen die weten wat ze willen, maar nu in een grenservaring zitten (leerling E)

Deze groep bestaat uit twee leerlingen die beroepsdilemma’s kunnen benoemen, deze 

hebben meegemaakt en bezig zijn een keuze te maken hoe ermee om te gaan. Ze moeten 

zich daarin nog ontwikkelen.

Beide leerlingen volgen een voltijds-opleiding en hebben tussentijds niet gewerkt. 

Eén van de leerlingen is afkomstig uit een veehouderijbedrijf en volgt de veehouderij 

opleiding. De andere doet de opleiding bloemschikken. Beide leerlingen hebben redelijk 

Woerkom, M. van (2003). Critical reflection at work. Bridging individual and organisational 

learning. Proefschrift UT Twente. Enschede: University Press Twente.

Zijlstra en F. Meijers (2008). Hoe spannend is het hoger beroepsonderwijs? TH&MA – Tijdschrift 

voor Hoger Onderwijs & Management, 13, 2, 53-60.
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niet over het werk, maar wel over het bedrijf waar 

ze nu werkt: ze leert niet veel meer bij. Alle drie 

zitten de leerlingen nu in een grenservaring. Het 

verschil met de tweede beschreven groep zit in 

de diepgang van de ervaringen. Die is bij deze 

leerlingen veel minder. Bovendien speelt de 

grenservaring meer op het vlak van de studie dan 

van het werk. Deze leerlingen praten wel over hun 

ervaringen: er wordt met medeleerlingen over 

gesproken en thuis. Eén leerling geeft aan dat ze 

er daarnaast ook in de les er over praten. 

De beroepsdilemma’s die de leerlingen 

benoemen zijn naast het feit dat ze twijfelen 

over hun toekomst: ‘het feit dat ze op school veel 

creatiever kunnen zijn dan in werk’, ‘dat je meer 

tijd of geld in een boeket steekt dan afgesproken’. 

De bbl-leerling geeft aan freelancer te willen 

worden. Ze heeft daar geen enkele ervaring mee. 

Een van de bol-leerlingen weet vooral wat ze niet 

wil, en geeft aan dat ze behoefte heeft er met 

iemand over te praten. De andere bol-leerling 

benoemt veel verschillende mogelijkheden, maar 

weet niet wat ze daarvan moet kiezen.

Groep 5. Leerlingen zonder beroepsidentiteit 

De laatste groep leerlingen (4) is divers, maar 

heeft als gemeenschappelijk kenmerk een weinig ontwikkelde beroepsidentiteit. Ze kunnen 

geen dilemma’s benoemen die ze in de stages of werk zijn tegengekomen. In de mate van 

zelfsturing lopen de leerlingen uiteen: twee van de vier leerlingen uit deze groep geven aan 

verder te willen in onderwijs vooral omdat ze niet weten wat ze anders zouden willen en 

omdat ze het werk niet leuk vinden. Een derde leerling vindt zijn werk steeds leuker en wil 

er wel in verder. De vierde leerling weet zich wel te redden; deze pakt aan wat er op zijn pad 

komt en is minder gebonden aan specifiek werk of sector. Opmerkelijk is dat deze leerlingen 

meer hebben geëxploreerd dan groep 4. Daarbij hebben ze alle vier grenservaringen 

opgedaan. Deze (grens)ervaringen hebben ze nauwelijks besproken met anderen en niet 

naar zichzelf vertaald - de grenservaringen zijn ‘ontweken’. Eén leerling vindt het werk niet 

Leerling E heeft een ‘slechte’ ervaring 

opgedaan tijdens de stage in het eerste 

jaar van zijn opleiding bloemschikken. 

Hij heeft over die ervaring niet zozeer op 

school gesproken, maar met anderen in 

zijn omgeving en er vooral zelf veel over 

nagedacht. Hij is een half jaar van slag 

geweest van de ervaring. Toen was hem 

duidelijk dat hij eigenlijk niet met klanten 

wil werken. Hij is heel expliciet in dat hij 

de creatief/artistieke kant van het vak op 

wil. De leerling zoekt daarin, ook zelf zijn 

weg door de opdrachten van school een 

invulling te geven die passen in zijn eigen 

ontwikkellijn. Ook zoekt hij zelf contacten 

in de kunstwereld. Het lukt hem via die 

mensen zijn werk op tentoonstellingen 

te krijgen. Deze leerling zit nu in de fase 

dat hij weet wat hij wil, maar om dat te 

bereiken nog een weg te gaan heeft. Dit 

blijkt bijvoorbeeld uit het dilemma dat hij 

benoemt: het werken in opdracht van een 

opdrachtgever vindt hij nu nog makkelijker 

omdat hem dat iets meer richting geeft, 

terwijl de vrijheid van kunstenaarschap 

hem aanspreekt maar hij daar (nog) niet 

aan toe is.

veel geëxploreerd en veel grenservaringen 

opgedaan. De veehouderij leerling heeft zijn 

(grens)ervaringen met veel anderen besproken, 

de bloemleerling veel minder. Hij geeft wel aan 

behoefte te hebben aan individuele gesprekken 

over zijn keuzes. 

Deze twee leerlingen illustreren het cyclische 

karakter van het proces van identiteitsvorming 

goed. Na de grenservaringen en betekenis 

verlening zitten ze nu opnieuw in een fase van 

grenservaringen die verwerking behoeven. 

Bij de ene leerling vervult de school een 

belangrijke rol in het opdoen en verwerken van 

grenservaringen, bij de andere niet.

Groep 3. Leerlingen die op korte termijn weten 

wat ze willen, maar nog twijfelen over hun 

toekomst op wat langere termijn (leerling F)

De mate waarin deze 3 leerlingen 

beroepsdilemma’s kunnen benoemen loopt niet 

ver uiteen. Voor alle drie geldt dat ze het werk in 

de laatste stage erg leuk vonden, dat ze best die 

kant op willen, maar tegelijkertijd beseffen ze 

dat er voor hen meer mogelijkheden zijn. Dit brengt hen aan het twijfelen: is het beter door 

te studeren om hogerop te komen, zijn er mogelijkheden om in het werk hogerop te komen, 

is het mogelijk werk te vinden in de richting die ze zelf willen of is het mogelijk op termijn in 

dit werk een eigen bedrijf op te starten? De leerlingen in deze groep hebben uiteenlopende 

scores op de variabelen exploratie, grenservaringen en verwerking.

Groep 4. Leerlingen waarvoor de keuze nog erg open is

Deze drie leerlingen hebben niet veel serieuze exploratie achter de rug. Ze hebben met 

name geëxploreerd via stages of het werk in de deeltijd-opleiding. Ze benoemen een klein 

aantal grenservaringen die niet heel diep lijken te gaan. De belangrijkste grenservaring 

die twee van hen kunnen benoemen gaat over het werk dat ze in de toekomst uit willen 

uitoefenen. Door de laatste stages hebben de leerlingen beseft dat ze het werk redelijk saai 

vinden en vragen ze zich af of ze dit werk wel willen blijven doen. De derde leerling twijfelt 

Leerling B is afkomstig van een veehouderij-

bedrijf. Hij heeft binnen de sector en 

daarbuiten, veel ervaring opgedaan. De 

leerling exploreert veel onder andere via 

bijbaantjes. Hij neemt regelmatig waar 

op bedrijven (als de boer met vakantie is 

bijvoorbeel). Een bijbaantje of stage in een 

andere of aanverwante sector beviel hem 

allerminst, terwijl de ervaringen in de sector 

zijn keuze voor de sector versterken. Deze 

grenservaringen zijn voor hem des te meer 

reden zijn droom, zelf een veehouderijbedrijf 

runnen, na te streven. Hij is goed op de 

hoogte van de problemen die dat met zich 

mee kan brengen en beseft dat het best 

lastig kan worden het bedrijf draaiende te 

houden. Over de ervaringen en dilemma’s in 

zijn vak praat hij veel, zowel met docenten, 

medeleerlingen, stagebegeleiders (werk), 

leveranciers en afnemers die het bedrijf 

van zijn ouders aandoen. De leerling is zeer 

doelgericht en beseft tegelijkertijd dat het in 

de toekomst lastig kan worden.
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leuk. Ze gaat de keuze rond het soort werk dat 

ze zoekt en wat ze er in zoekt uit de weg door te 

kiezen voor doorstuderen. Een andere leerling 

is met een hbo-opleiding is gestopt, maar er 

desondanks overtuigd dat hij nu ver beneden 

zijn niveau functioneert. Hij is niet bezig met de 

vraag wat hij met het beroep wil waar hij nu een 

opleiding voor volgt, maar vooral met de vraag 

hoe hij het kan organiseren om op ‘zijn niveau’ te 

functioneren. Een derde leerling heeft een tijdje 

thuis gezeten vanwege conflicten met de baas en 

zegt dat hij blijft zolang het hem uitkomt, zo niet 

dan gaat hij wat anders doen. Deze leerling lijkt 

zich daar overigens prima mee te redden (extreem 

flexibel). Slechts een van deze groep leerlingen 

weet redelijk wat hij wil in de toekomst.

Leerling F doet de voltijds-opleiding 

bloemsierkunst, heeft veel geëxploreerd 

zowel binnen als buiten de bloemensector, 

zowel in bijbaantjes als  stages. Ook 

heeft ze daar diverse grenservaringen 

opgedaan. Het viel haar op hoe zwaar het 

is om een eigen zaak draaiende te houden, 

wat haar ook aan het twijfelen heeft 

gebracht of ze wel een eigen zaak wil. Daar 

is in de lessen wel aandacht aan besteed. 

Vooral het creatieve in het werk spreekt 

haar	erg	aan;	daar	praat	ze	vooral	thuis	

over. Ze twijfelt nu over haar toekomst. 

Ze wil wel verder in de sector, maar hoe 

precies weet ze niet. Ze beseft wel dat 

veel werk minder creatief is dan gedacht 

mede omdat mensen niet zoveel geld aan 

bloemen willen uitgeven. Naar school 

gaan wil ze niet meer. Voorlopig gaat ze in 

de bloemensector een baan zoeken.
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