
Loopbaangespreksvoering	  



Loopbaan(reflec2e)gesprek	  

•  Doel	  
•  Vorm	  
•  Inhoud	  



Doel	  

(Arbeids)Ervaringen 

Verwerking 

Arbeids- 
identiteit 

Geleide 
Zelfsturing 

.71	   .65	  



2	  soorten	  leren	  
Kennisoverdracht	   Ervaringsleren	  

Eerst	  leren	  dan	  toepassen	  
Kennis	  aanbieden	  –	  kennis	  verwerken	  –	  
overhoren	  	  
In	  context	  van	  zekerheid:	  
-‐  Probleem	  bekend	  
-‐  Oplossingen	  bekend	  
-‐  Reden/mo2va2e	  om	  oplossing	  te	  

kennen	  aanwezig	  

Leren	  en	  toepassen	  tegelijker2jd	  
Leren	  door	  reflec2e	  
In	  context	  van	  onzekerheid:	  
-‐  Meerdere	  oplossingen	  goed	  
-‐  Oplossing	  onbekend	  
-‐  Probleem	  onbekend	  

Loopbaanleren	  is	  ervaringsleren	  



Reflec2e	  

Reflec2e	  is	  op	  je	  eigen	  handelen	  met	  de	  
bedoeling	  daar	  iets	  van	  te	  leren.	  



Soorten	  feedback	  à	  soorten	  reflec2e	  

•  Taakfeedback	  àtaakreflec2e	  
– Wat	  ging	  er	  goed,	  wat	  niet?	  	  
– Gericht	  op	  voortgang	  naar	  diploma,	  examen,	  
vakmanschap	  

– Oordeel	  begeleider	  belangrijk!	  
•  Persoonsfeedback	  à	  persoonsreflec2e	  

– Wat	  is	  voor	  jou	  als	  persoon	  belangrijk?	  
– Wat	  voelt	  goed?	  Wat	  past	  bij	  je?	  
–  Zit	  je	  hier	  goed?	  Wat	  bevalt	  er	  wel	  en	  wat	  niet?	  Wat	  
zorgt	  daarvoor?	  



Persoonsreflec2e	  2	  

•  Het	  gaat	  over	  een	  betekenisvolle	  ervaring	  =	  
ervaring	  waar	  emo2e	  mee	  gepaard	  gaat	  

•  Leidt	  tot	  inzicht	  =	  bewuste	  kennis	  van	  zelf:	  
mo2even,	  drijfveren,	  iden2teit,	  betrokkenheid	  

•  Leidt	  tot	  ac0e	  =	  vervolgstap	  in	  loopbaanleren	  
of	  in	  beroepsopleiding	  



Niveaus	  	  van	  inzicht	  



Effec2eve	  gespreksvormen	  
Onderzoek	  Den	  Boer	  &	  Stukker	  (2012):	  
Gevonden:	  
•  Oorzaak	  –	  gevolg-‐	  vraag	  (OGV)	  
•  Doorvragen	  tot	  inzicht	  (DV	  tot	  I)	  
Gemist:	  
•  Het	  inzicht	  benoemen	  en	  vragen	  of	  dat	  klopt	  –	  
uitnodigen	  uit	  te	  zoeken	  of	  het	  inzicht	  klopt	  

•  Nagaan	  wat	  inzicht	  betekent:	  ‘zou	  het	  zo	  kunnen	  
zijn	  dat?’	  –	  uitnodigen	  tot	  verder	  uitzoeken	  

•  Aanzeden	  tot	  vervolgac2e	  



Voorbeelden	  OGV	  
D:	  Wat	  maakt	  voor	  jou	  contact	  met	  mensen	  zo	  belangrijk?	  
L:	  Ik	  kan	  goed	  met	  mensen	  praten,	  dat	  is	  iets	  wat	  ik	  al	  best	  wel	  

goed	  kan	  (inzicht	  competen2es)	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  
D:	  Waar	  ik	  nou	  zo	  benieuwd	  naar	  ben,	  wat	  maakt	  nou	  dat	  jij	  zo	  

graag	  mensen	  wilt	  helpen?	  
L:	  Ik	  zou	  het	  echt	  niet	  weten,	  ik	  heb	  dat	  eigenlijk	  al	  mijn	  hele	  

leven	  dat	  ik	  gewoon	  mensen	  help…	  (inzicht	  iden2teit)	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  
D:	  Want	  wat	  maakt	  dat	  zo	  speciaal	  mensen	  helpen,	  want	  er	  zijn	  

mensen	  die	  vinden	  er	  niks	  aan,	  wat	  maakt	  dat	  voor	  jou	  zo	  
speciaal?	  

L:	  Euhm…ja…	  je	  hebt	  ook	  als	  je	  met	  mensen	  praat,	  dan	  heb	  je	  
meer	  contact	  met	  iemand.	  Je	  praat	  over	  dingen	  en	  daar	  kun	  
je	  zelf	  ook	  van	  leren	  (inzicht	  betrokkenheid)	  

	  



Onderzoek	  Winters	  2012	  

Ik-‐posi2e	  
Meta-‐posi2e	  

Promotor-‐posi2e	  
“Ik	  help	  graag	  mensen.”	  

“Mensen	  helpen	  is	  al0jd	  belangrijk	  
voor	  me	  geweest.”	  

“Ik	  wil	  erachter	  komen	  of	  professionals	  hetzelfde	  
denken	  over	  mensen	  helpen	  als	  ik.”	  



Voorbeelden	  DV	  tot	  I	  

D:	  Ja	  ja	  wat	  maakt	  contact	  met	  mensen	  zo	  belangrijk	  voor	  jou?	  

L:	  Dat	  je	  toch	  veel	  met	  mensen	  praat	  dat	  je	  dan..	  ja..	  ik	  weet	  niet	  
hoe	  ik	  het	  moet	  uitleggen,	  maar	  gewoon	  dat	  je	  dan	  ..	  ja	  met	  
mensen	  praat	  is	  gewoon	  veel	  leuker	  	  

D:	  Ja....	  je	  hebt	  daarstraks	  gezegd:	  de	  zorg	  is	  niets	  voor	  mij	  maar	  
als	  je	  mensen	  helpt	  en	  …	  

L:	  Ja	  maar	  dan	  help	  je	  diegene	  in	  de	  economische	  rich2ng	  en	  ik	  
ben	  niet	  iemand	  bijvoorbeeld	  die	  echt	  wil	  verzorgen 



Gemiste	  kansen	  1	  
Werken met gehandicapten 
St: Je moet er gewoon de hele tijd op letten. Je kan ze niet 

even gewoon rustig laten gaan. Je moet heel de tijd 
bezig zijn. 

D:  Dus je voelde die verantwoording wel heel erg? Dat 
hoor ik wel aan jou. 

St: Ja.  
D:  Ja dat vind je moeilijk, maar van de andere kant ook 

weer heel… 
St: Leuk. 
D:  Leuk. Ja dat is mooi, ik denk dat dat ook wel een van de 

dingen is van een fysiotherapeut: de verantwoording 
hebben	  



2	  

St: Het is wel leerzaam, maar op het laatste was 
het een beetje saai om elke keer hetzelfde uit te 
leggen.  

D:  Waarom vond je dat saai? 
St: Omdat je dan iedere keer hetzelfde moet 

vertellen.  
D:  Zijn klanten niet allemaal weer anders? 
St: Jawel, maar sommigen kunnen nog helemaal 

niet met een computer omgaan en dan moet je 
ze dat ook eerst nog uitleggen. 



3	  
St: De horeca lijkt mij ook erg leuk. 
D: Dat is wel anders dan hier hè? Wat is het grootste verschil? 
St: Je moet denk ik harder werken in de horeca… 
D:  Heb je wel eens gewerkt in de horeca? Wat deed je daar 

dan? 
St: Schoonmaken en friet bakken en zo. Maar ik wil wel meer 

gaan werken in de horeca. 
D:  Je hebt dan al wel een beetje ervaring om met mensen om te 

gaan. Ik pak even de beoordelingen. Die kan je dan even 
inzien. Dat hou je wel goed bij? 

St: Ja 



4	  
Leerling (14 jr) wil docent Engels worden 
St: Dat was iets met techniek.. met besturing dingen of zo. 
D:  En sprak jou dat aan of dacht je meteen? 
St: Nee ik dacht echt zo van nee dit is niet echt. (..) Het 

was meer van wat ze daar doen. Het was een beetje.. 
D: Eenzijdig misschien? 
St: Ja een beetje saai, het sprak me niet echt aan nee. 
D: Nee dan heb je dat ook geleerd toch.  
St: Ja  
D:  Dat dat het niet is. Mocht je geen docent kunnen 

worden weet je dat je niet die kant op wilt.	  



Niet	  effec2ef	  begeleidersgedrag	  

•  Negeren	  
– Niet	  op	  Emo2e	  ingaan	  
– Niet	  op	  Inzicht,	  Opvaing	  of	  Wens	  ingaan	  
– Door	  naar	  de	  volgende	  vraag	  

•  Onvoldoende	  doorvragen	  
•  Invullen	  
•  ‘Dan	  weet	  je	  dat	  je	  dat	  niet	  wilt.’	  



Inhoud	  reflec2e:	  loopbaancompeten2es	  
(Kuijpers,	  2003)	  
•  Capaciteitenreflec2e	  –	  waar	  ben	  je	  goed	  in?	  
•  Mo2evenreflec2e	  –	  waar	  wil	  je	  je	  best	  voor	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  doen?	  

•  Werkexplora2e	  –	  waarden	  op	  de	  werkplek	  
•  Loopbaansturing	  –	  welke	  volgende	  stap?	  
•  Netwerken	  –	  wie	  kan	  je	  daarbij	  helpen?	  



Kuijpers,	  2003;	  Meijers,	  Kuijpers	  &	  Bakker,	  2006;	  
Kuijpers,	  Vogels,	  Kronenberg,	  Hoboken	  en	  Kerkhofs,	  2011	  	  



Voorbeeldcasus	  1	  

Studente	  secretariële	  beroepen	  heem	  al2jd	  al	  
kraamverzorgster	  willen	  worden	  maar	  dat	  is	  
haar	  door	  haar	  omgeving	  al2jd	  afgeraden.	  Ze	  zit	  
nu	  op	  de	  secretariële	  opleiding	  maar	  heem	  het	  
niet	  naar	  haar	  zin.	  Ze	  wil	  de	  opleiding	  
gehandicaptenzorg	  of	  verpleging	  gaan	  doen.	  



Voorbeeldcasus	  2	  
Student	  juridisch	  (economisch	  administra2eve	  
opleidingen).	  Kennismakingsgesprek.	  Student	  
vertelt	  naar	  groene	  vmbo	  school	  te	  zijn	  gegaan	  
omdat	  het	  een	  kleine	  school	  was	  met	  kleine,	  
‘veilige’	  groepen.	  Dat	  beviel	  niet	  omdat	  ze	  niks	  met	  
beesten	  en	  planten	  heem.	  Overgestapt	  naar	  andere	  
vmbo-‐school,	  omdat	  die	  lekker	  dichtbij	  was.	  Daar	  
heem	  ze	  de	  rich2ng	  Dienstverlening	  en	  Techniek	  
gedaan.	  Dat	  vond	  ze	  leuk,	  behalve	  dan	  de	  Techniek.	  
Op	  de	  vraag	  van	  de	  begeleider	  wat	  haar	  
wensberoep	  is	  zegt	  ze:	  ‘ik	  wil	  advocaat	  worden’.	  	  



Voorbeeldcasus	  3	  

Vmbo-‐leerling	  heem	  ziekenhuis	  bezocht.	  Heem	  
gezien	  dat	  er	  niet	  alleen	  zorg	  wordt	  verleend	  
maar	  ook	  administra2eve	  dingen	  gebeuren.	  
Haar	  sprak	  het	  secretaresse-‐werk	  aan.	  Op	  vraag	  
van	  de	  docent	  geem	  ze	  aan	  dat	  ze	  die	  vorm	  van	  
zorg	  leuker	  vindt	  dan	  het	  echt	  voor	  iemand	  
zorgen,	  dat	  je	  mensen	  helpt	  op	  een	  
administra2eve	  manier.	  Het	  eind	  van	  een	  
gesprek	  nadert.	  	  



Voorbeeldcasus	  4	  

Docent	  bespreekt	  met	  mbo-‐niveau-‐2-‐groep	  de	  
stages.	  Studente	  vertelt	  wat	  ze	  heem	  gedaan.	  
Docent:	  ‘Ze	  waren	  heel	  erg	  te	  spreken	  over	  jou.’	  
Docent	  vraagt	  wat	  de	  studente	  gaat	  doen	  als	  ze	  
klaar	  is.	  Studente	  wil	  een	  hele	  andere	  opleiding	  
gaan	  doen,	  omdat	  ze	  het	  soort	  werk	  niet	  leuk	  
vindt.	  Docent	  vraagt	  of	  de	  stage	  bijgedragen	  
heem	  aan	  het	  beeld	  van	  wat	  ze	  wil	  doen.	  De	  
student	  geem	  aan	  dat	  ze	  daar	  veel	  aan	  heem	  
gehad.	  



Voorbeeldcasus	  5	  

Vmbo-‐leerjaar	  4	  leerling	  komt	  op	  gesprek	  bij	  
decaan	  met	  de	  volgende	  vraag:	  Ik	  wil	  wel	  iets	  
met	  mensen	  helpen.	  Wat	  voor	  opleiding	  moet	  ik	  
daar	  dan	  voor	  doen?	  


