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Hoofdstuk 1  Interventievoorstel bij het ontwerponderzoek 

 

1.1  Aanleiding /context 

 

Een goed ontwikkelde beroepsidentiteit speelt een belangrijke rol in de voortgang van de 

studie en zal leiden tot minder schooluitval en een verhoogde motivatie van de leerling voor 

de opleiding. De brede kantooropleiding van het Regio College in Zaandam heeft te kampen 

met leerlingen die minder gemotiveerd zijn voor de opleiding. Het is niet alleen een 

probleem voor de docenten van de opleiding, maar ook een maatschappelijk probleem als 

het leidt tot voortijdig schoolverlaten. De verwachting is dat indien er voldoende aandacht 

wordt besteed aan de ontwikkeling van de beroepsidentiteit dit zal leiden tot een verhoogde 

motivatie voor de opleiding en minder schooluitval.  

In de analysefase van mijn onderzoek heb ik getracht het verband tussen de ontwikkeling 

van beroepsidentiteit en de ervaringen van de leerlingen tijdens de opleiding in kaart te 

brengen. Ik ben op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag welke aanpassingen binnen 

de loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod mogelijk zijn om de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit van de leerlingen voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 

2 te bevorderen.  

Wat weten leerlingen van het beroep en wat vinden ze daarvan? is de centrale vraag in de 
analysefase geweest. 
Er zijn interviews afgenomen onder leerlingen uit het eerste leerjaar (schooljaar 2011), uit de 

versnelde opleiding en de reguliere tweejarige opleiding en leerlingen uit het tweede 

leerjaar van de opleiding. Vervolgens is er een focusgesprek geweest met collega docenten 

van de opleiding. Leerlingen die deel hebben genomen aan het onderzoek zijn niet de 

leerlingen waarbij de interventie gaat plaatsvinden. 

Op basis van de interviews in de analysefase, kan geconcludeerd worden dat leerlingen over 

het algemeen wel een beeld kunnen schetsen van de beroepswaarden en normen 

behorende bij het beroep waarvoor ze worden opgeleid. Verschillende taken, 

werkzaamheden, houdingsaspecten en kwaliteiten die passen bij het beroep kunnen worden 

benoemd. Vooral het exploreren van arbeidsmogelijkheden op de stage hebben bijgedragen 

aan de herkenning van beroepswaarden en normen. Slechts een kleine groep leerlingen 

identificeert zich met de beroepswaarden en normen. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek lijkt het erop dat aanpassingen binnen 

loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod mogelijk zijn om de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit van de leerling voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 2 

te bevorderen. Er wordt aandacht besteed aan het opdoen van ervaringen, maar er is weinig 

aandacht voor de verwerking van deze ervaringen. Bij het opstellen van een interventie is 

hier rekening mee  gehouden. 
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Mijn aanbevelingen aan de school zijn gericht op loopbaanbegeleiding. Docenten en met 

name loopbaancoaches doen er verstandig aan voldoende aandacht te besteden aan de 

ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de leerlingen, met name het proces van 

identificeren. In het aanbod van de opleiding wordt  middels de lessen kantoorsimulatie, 

office en de BPV voor een deel gewerkt aan het opdoen van ervaringen, maar nog niet 

toereikend. Deze onderdelen van de opleiding zijn van invloed op de ontwikkeling van de 

beroepsidentiteit.  Colley, James, Tedder en Diment (2003) zien de ontwikkeling van een 

beroepsidentiteit als een participatief en actief proces. Meer aandacht voor de verwerkingen 

van de opgedane ervaringen, voor het voeren van dialogen met leerlingen, waar de 

ervaringen vanuit de BPV en lesonderdelen  besproken worden is aan te bevelen. Met  name 

tijdens de BPV doet een leerling betekenisvolle ervaring op, waar emotie mee gepaard gaat. 

Het is volgens den Boer (2003) een gemiste kans als de docent niets doet met de 

betekenisvolle ervaring van de leerling. Dit kan leiden tot het niet verkrijgen van inzicht bij 

de leerling.  

Om de verwerking van de ervaringen mogelijk te maken is het volgens den Boer effectief 

indien een docent met name ingaat op de emotie, de opvatting en de wens van de leerling 

op basis van de betekenisvolle ervaring. Doorvragen is hierbij belangrijk. Het is niet effectief 

indien er onvoldoende wordt doorgevraagd, een docent zich laat verleiden tot de inhoud in 

plaats van de emotie en als hij gaat invullen voor de leerling. 

Terugkijkend op de vraagstelling en vooruitkijkend naar implementatie. Er is in de opleiding 

door kantoorsimulatie, maar met name BPV, aanbod die de leerlingen de gelegenheid geeft 

om te exploreren. Er is echter weinig aandacht voor de verwerking van de ervaringen die zijn 

opgedaan en voor interne en externe dialogen waarin leerlingen de gelegenheid krijgen de 

ervaringen te bespreken. Dit zou kunnen bijdragen aan een hogere identificatie met 

beroepswaarden en normen van de leerling. Het kan leiden tot inzicht tot vervolgstappen in 

de loopbaan of in de beroepsopleiding. 

 

1.2 Interventie 

 

Leerlingen in het eerste leerjaar van de Brede kantooropleiding, de MBO opleiding tot 

administratief medewerker niveau 2, starten op maandag 11 februari 2013 met hun 

stageperiode. De leerlingen zijn de opleiding in september 2012 gestart. Het is een 

tweejarige opleiding. De stage die in februari begint, loopt door tot en met 21 juni 2013 en is 

voor drie dagen per week. De andere twee dagen hebben de leerlingen gewoon les op 

school. De eerste week is een blokstageweek, waarbij de leerlingen iedere dag naar hun 

stage gaan. De opleiding heeft vier eerstejaars klassen. Leerlingen die de opleiding versneld 

doen, in 1 jaar, zijn met hun stage al begonnen op maandag 20 november 2012. Deze groep 

leerlingen doen ook mee aan dit project. De overige drie klassen bestaan uit 50 leerlingen, 
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waarvan 22 jongens en 28 meisjes. De geboorte data variëren van 1988 tot 1996. De 

grootste groep is echter geboren in 1995.  

Kort na aanvang van de stage worden  middels het spel ‘SHARE’ concrete situaties en 

ervaringen die leerlingen in de praktijk hebben opgedaan besproken. Leerlingen praten over 

wat deze ervaringen voor hen betekenen. Het doel van de interventie is dat de verwerking 

van de stage ervaringen de leerling kennis oplevert die hen helpt zichzelf te sturen in het 

maken van keuzes in arbeid en beroep en leidt tot hogere identificatie met beroepswaarden 

en normen. Door middel van het spel krijgen de leerlingen de mogelijkheid geboden om hun 

ervaringen te bespreken en uit te wisselen met behulp van vragen, beweringen, opdrachten 

en stellingen die op de kaarten vermeld staan. De docent heeft een begeleidende rol in het 

spel en zal regelmatig op emotie, opvattingen en wensen doorvragen. 
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Hoofdstuk 2  Het theoretisch kader 

2.1. Reflecteren 

 

Leerlingen moeten de gelegenheid krijgen zichzelf te leren kennen in relatie tot de wereld 

om zich heen. 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. Dit vereist volgens Den Boer (2003)  naast  identificatie met 

specifieke beroepswaarden- of houdingen, kennis die het individu helpt zichzelf te sturen in 

het maken van keuzes in arbeid en beroep. 

Je weet pas wat je denkt, doet , voelt en wilt als een situatie zich heeft voorgedaan. Bij het 

bespreken van ervaringen  is het volgens Korthagen en Vasalos (2001)  belangrijk om als 

docent steeds concreet te vragen naar wat de leerling voelde, dacht, wilde en deed in de 

situatie die zich heeft voorgedaan. Op basis hiervan kun je als docent samen met de leerling 

op zoek gaan naar wat de leerling belangrijk vindt (verbondenheid), waar hij goed in is 

(kwaliteiten) en wat hij nodig heeft (behoeften).  Bij de verwerking van de opgedane 

ervaring gaat het erom dat er tijdens een dialoog echt naar de leerling geluisterd wordt: wat 

heeft die meegemaakt en wat kan hij daarvan leren. Het is volgens Luken (2011) 

noodzakelijk eerst te werken aan de basisvoorwaarden voor een goede dialoog: het wekken 

van vertrouwen, het kweken van zelfvertrouwen en (intrinsieke) motivatie en het dragen 

van verantwoordelijkheid. 

Als de basisvoorwaarden zijn gecreëerd is het mogelijk te reflecteren.  Het ‘spiraalmodel 

voor reflectie ’ van Korthagen (2002) figuur 1, beschrijft een beoogd proces voor reflecteren 

op praktijkervaringen. Het reflectieproces bestaat uit vijf fasen. 

 
Figuur 1: Het spiraalmodel voor reflectie van Korthagen (2002)   
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Effectieve interventies in fase 2 van het spiraalmodel (waar de interventie zich vooral op 

richt) zijn gekoppeld aan belangrijke coachingsvaardigheden die door Korthagen en Vasalos 

(2001) in theorie en in praktijk in kaart gebracht zijn: acceptatie; empathie; echtheid en 

concreetheid. Concreetheid betekent bijvoorbeeld dat wordt doorgevraagd over 

verschillende aspecten in de situatie en daarbij in ieder geval de dimensies van willen, 

voelen, denken en doen betrekt. Empathie betekent het je inleven in de ander en diens 

ervaring, en het benoemen van diens gevoel, alsmede het benoemen van datgene waardoor 

het gevoel opgeroepen werd of wordt. 

 
Deze fasen worden over het algemeen aangestuurd door een aantal factoren. Deze factoren 

heeft Korthagen in figuur 2 ‘het UI-model’ inzichtelijk gemaakt. 

 

 
Figuur 2: ‘Het Ui-model’ van Korthagen (2004) 
 

Het model maakt duidelijk dat er verschillende niveaus zijn die een rol kunnen spelen in het 

functioneren. De buitenste niveaus zijn voor anderen waarneembaar (omgeving, gedrag), de 

niveaus die meer naar binnen liggen, raken meer de kern van de persoon (kernkwaliteiten). 

De gedachte achter het model is dat de meer naar binnen gelegen niveaus het functioneren 

in de meer naar buiten gelegen niveaus bepalen, maar ook dat er een omgekeerde invloed is 

van buiten naar binnen. Aan de niveaus omgeving, gedrag, bekwaamheden en overtuigingen 

worden in dit model van niveaus van verandering nog twee niveaus toegevoegd: het niveau 

van identiteit en het niveau van betrokkenheid. Reflectie op dit niveau betekent dat men 

zich vragen stelt zoals ‘wat drijft me?’ ‘wat is de zin van…?’. 
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Voor reflecteren in het onderwijs wordt door Luken (2011) geconcludeerd dat het minder 

kan en beter moet. Minder kan, volgens Luken omdat leerlingen vrijwel vanaf de eerste dag 

van een opleiding op veel manieren verplicht zijn tot reflectie. Reflectie speelt een 

belangrijke rol bij de competentieontwikkeling in het algemeen, maar ook specifiek bij de 

studieloopbaanontwikkeling. Bij twee van de vijf loopbaancompetenties (kwaliteitenreflectie 

en motievenreflectie) van Kuijpers (Meijers, Kuijpers en Winter, 2010) gaat het om 

zelfreflectie. Uit onderzoek van Meijers (2008) blijkt dat lerende over het algemeen een 

hekel hebben aan reflectie. Reflectie levert leerlingen geen resultaten op die voor hen 

interessant zijn. 

Beter moet, wil in dit geval vooral zeggen dat er een stapsgewijze didactiek gehanteerd moet 

worden, afgestemd op de ontwikkeling van de individuele leerling. Waarschijnlijk betekent 

dit dat de ambities moeten worden teruggeschroefd. ‘Double-loop learning’ en ‘triple-loop 

learning’ zullen vooralsnog buiten het bereik van grote groepen leerlingen liggen. Eerst zal 

gewerkt moeten worden aan een goede basis voor het later ontwikkelen van hun reflectieve 

vermogens. Eerst leren goed waar te nemen en te beschrijven is de basis. Dan evalueren en 

het onderscheiden van eigen en andermans rol en van feiten en interpretatie. En pas daarna 

zaken als verschillende perspectieven hanteren, cognitie en affect integreren en 

onderliggende aannames herkennen en herzien. Denken is hierbij belangrijk, maar even 

belangrijk zijn functies als waarnemen, voelen, voorstellen, willen en doen.  

Het doel van het spel is om op een leuke, ontspannen en prikkelende manier met elkaar in 

gesprek te raken over de belangrijke ervaringen (fase 2, het terugblikken) die zijn opgedaan 

tijdens de stage en bewustwording te creëren van essentiële aspecten (fase 3). Er wordt 

aandacht besteed aan de verschillende niveaus die een rol kunnen spelen in het 

functioneren (´Ui model). De verwachting is dat het spel niet op alle lagen van reflectie even 

effectief zal zijn.  
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2.2  Conceptueel model bij de interventie 
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Hoofdstuk 3  Interventievoorstel 

3.1  Interventievoorstel volgens CIMO 

 

Context 
 

Uit het onderzoek “Juf het is school!”- Ontwikkeling van beroepsidentiteit; sleutel tot verhoging van de motivatie?, waarbij de vraag ‘welke 
aanpassingen binnen de loopbaanbegeleiding en het onderwijsaanbod zijn mogelijk om de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de 
leerlingen voor de opleiding tot administratief medewerker niveau 2 te bevorderen?’ is onderzocht, kwamen de onderstaande punten naar 
voren: 
 

 Interventie Mogelijke mechanismen Beoogd resultaat 
 

 Er is onvoldoende aandacht voor 
de verwerking van de ervaringen 
die zijn opgedaan tijdens de stage. 
Noodzakelijk om de ontwikkeling 
van beroepsidentiteit bevorderen. 
 

Het spelen van het spel  
‘SHARE’ na aanvang van de 
stage. 

 Ervaringen worden 
uitgewisseld. 

 Het zet aan tot denken. 

 Emoties worden 
bespreekbaar gemaakt. 

 Aandacht voor wat leerlingen 
willen. 

 Aandacht voor wat leerlingen 
doen. 

 Aandacht voor gedrag, 
bekwaamheden en 
overtuigingen. 

 Er komt een discussie op 
gang. 

 De leerlingen krijgen inzicht in 

 Leerlingen spreken over wat ze 
voelen, denken, willen, doen en 
kunnen. 

 Emoties worden besproken. 

 Discussies komen op gang. 

 De zelfreflectie van leerlingen is 
bevorderd. 

 Leerlingen reflecteren op eigen 
gedrag. 

 Leerlingen weten wat hun 
kwaliteiten zijn. 

 Leerlingen kennen hun eigen 
overtuigingen. 

 Leerlingen hebben inzicht in 
eigen functioneren. 
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eigen functioneren. 

 Kennis die de leerling helpt 
zichzelf te sturen in het 
maken van keuzes in arbeid 
en beroep. 

 Leerlingen maken op basis van 
ervaringen keuzes in arbeid en 
beroep. 
 

 Docenten bieden niet 
gestructureerd of georganiseerd 
de gelegenheid om ervaringen 
vanuit de stage bespreekbaar te 
maken. 

Na aanvang van de stage 
wordt met iedere leerling 
in elk leerjaar het spel 
‘SHARE’ gespeeld, waarbij 
de gelegenheid wordt 
geboden ervaringen te 
bespreken en uit te 
wisselen. 
 
Het spel kan meerdere 
keren in een schooljaar 
worden gespeeld en in 
wisselende 
groepssamenstelling. 

 Docenten worden 
gestimuleerd om uitwisseling 
van ervaringen gestructureerd 
en georganiseerd te 
bespreken. 

 Collega’s ondersteunen elkaar 
hierbij. 

 Docenten zijn betrokken in de 
begeleiding van dialogen en 
het doorvragen op emoties, 
opvattingen en wensen van 
de leerlingen. 

 Docenten kunnen hierbij  
worden ondersteund door 
collega’s. 

 

 Docenten bieden 
gestructureerd en 
georganiseerd de gelegenheid 
om ervaringen vanuit de stage 
te bespreken. 

 Docenten zijn in staat dit 
proces te begeleiden en goed 
door te vragen op emoties, 
opvattingen en wensen. 
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3.2  Het variabelenschema bij de interventie 

 

Kernbegrip Indicator Item 

Aanpassingen binnen de 
loopbaanbegeleiding en het 
onderwijsaanbod om de 
ontwikkeling van de 
beroepsidentiteit van de 
leerlingen voor de opleiding 
tot administratief 
medewerker niveau 2 te 
bevorderen. 

Spel ‘SHARE’ om stage 
ervaringen van leerlingen 
bespreekbaar te maken. 

 Ervaringen bespreekbaar 
maken en uitwisselen, waarbij 
aandacht is voor voelen, 
denken, willen, doen en 
kunnen. 

 Betrokkenen leren van elkaar 

 Bewuster en gerichter kijken 
naar eigen gedrag, 
bekwaamheden, 
overtuigingen en 
functioneren. 

Na aanvang van iedere 
stageperiode in elk leerjaar, 
met alle leerlingen, begeleid 
door een docent. 
 

 Er wordt effectief 
gereflecteerd  op 
betekenisvolle ervaring. 
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Hoofdstuk 4  Methodische verantwoording 

 

4.1  Opzet van de interventie 

 

Er wordt gewerkt met een interventiegroep en een controlegroep. Bij alle leerlingen uit het 

eerste leerjaar wordt een vragenlijst afgenomen. Deze vragenlijst wordt gebruikt als nul 

meting.  

Het spel ‘SHARE’  is een middel om in gesprek te gaan en de reflectie te bevorderen. Het spel 

wordt gespeeld met één gehele klas. Na 2 tot 3 weken worden aan deze leerlingen opnieuw 

dezelfde vragen gesteld. De uitkomsten van de vragenlijsten worden met elkaar vergeleken. 

Na het invullen van deze vragenlijst wordt met een groepje van 4 leerlingen een 

groepsinterview gedaan om dieper in te kunnen gaan op wat leerlingen voelen, denken, 

willen, doen en kunnen. De vragenlijst wordt hierbij gebruikt als een topiclijst. 

De uitkomsten van de vragenlijsten en het groepsinterview bepalen het effect van de 

interventie. De onderstaande ‘gedragingen’ worden gemeten: 

- Praten over wat leerlingen voelen, denken, willen en doen; 

- Emoties bespreken; 

- Op gang gekomen discussies; 

- Bevorderen van zelfreflectie; 

- Reflecteren op eigen gedrag; 

- Eigen kwaliteiten kennen; 

- Eigen overtuigingen kennen; 

- Inzicht in eigen functioneren hebben; 

- Op basis van ervaringen keuzes gemaakt in arbeid en beroep. 

 

Begeleiding van docenten bij het spel  
Na het spelen van het spel één gehele klas, waarbij ervaringen zijn besproken, worden 

andere docenten uitgenodigd voor een uitleg omtrent het spelen en effectief begeleiden van 

het spel. In het nieuwe schooljaar wordt het spelen van ‘SHARE’ opgenomen in het 

programma voor loopbaanbegeleiding. Docenten kunnen dit schooljaar oefenen met 

leerlingen uit het eerste en/of tweede leerjaar. Het volgend schooljaar zal in ieder geval met 

alle leerlingen na aanvang van de stage het spel worden gespeeld. Het spel wordt  begeleid 

door een loopbaancoach of andere docent. Het spel kan meerdere keren per jaar worden 

gespeeld en in wisselende samenstelling. Wellicht zelfs op de stage met de begeleider van 

de stage. 
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Bijlage 1 

Vragenlijst 

 

Open vragen 

1. Wat is je leeftijd? 

2. Wat is je geslacht? 

3. Waar loop je stage? 

4. Ik heb meegedaan aan het spel 'SHARE' 

 

Te beantwoorden met: Helemaal oneens, oneens, niet oneens, eens, helemaal eens. 

5. De stage ervaar ik als positief 

6. Ik heb de mogelijkheid mijn stage ervaringen te verwerken 

7. Ik deel mijn ervaringen met anderen 

8. Ik bespreek mijn stage ervaringen met de begeleider van het bedrijf 

9. Ik bespreek mijn stage ervaringen met mijn begeleidend docent 

10. Ik bespreek mijn stage ervaringen met andere docenten 

11. Ik bespreek mijn stage ervaringen met mijn ouders/verzorgers 

12. Ik bespreek mijn ervaringen in de klas 

13. Ik bespreek mijn stage ervaringen niet met klasgenoten 

14. Ik bespreek mijn stage ervaringen met vrienden 

15. Ik bespreek hoe ik me voel 

16. Ik bespreek wat ik wil 

17. Ik bespreek wat ik kan 

18. Ik bespreek waar ik over nadenk 

19. Ik bespreek wat ik doe op mijn stage 

20. Ik bespreek hoe ik iets doe op mijn stage 

21. Ik bespreek wat mij interesseert 

22. Ik bespreek waarom mij iets interesseert 
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23. Het bespreken van mijn stage ervaringen is voor mij niet belangrijk 

24. Ik bespreek lastige situaties op mijn stage 

25. Ik bespreek leuke situaties 

26. Ik bespreek mijn gedrag op de stage 

27. Mijn functioneren wordt besproken 

28. Ik weet wat mijn sterke punten zijn in de stage 

29. Ik weet niet wat mijn zwakke punten zijn in de stage 

30. Mijn verhaal kan ik altijd kwijt 

31. Iedere stage dag heb ik een gesprekje over mijn functioneren 

32. Iedere week heb ik een gesprekje over mijn functioneren 

33. Er is een vaste tijd voor een gesprek 

34. Ik neem initiatief voor een gesprek 

35. Mijn begeleider neemt initiatief voor een gesprek 

36. Het is prettig om mijn ervaringen te kunnen bespreken 

37. Ik wordt serieus genomen 

 

 


