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Inleiding 
In 1995 publiceerde Frans Meijers (Meijers, 1995) al over loopbaan begeleiding (LOB), 
maar vanaf 2002 raakte dit onderwerp in een stroomversnelling. De EU norm ‘schooluitval’ 
die in dat jaar werd vastgesteld zal daar een belangrijk aandeel in hebben gehad. 
Loopbaanbegeleiding wordt als belangrijk wapen gezien om de uitval van studenten te 
verminderen. Het is daardoor prominent op de agenda van scholen komen te staan. Via 
Andre -gezien als een potentieel student elektrotechniek- beschrijf ik het LOB proces zoals 
hij dat nu zou doorlopen in de unit techniek bij het NovaCollege1. Daarnaast spiegel ik uit 
nieuwsgierigheid de LOB situatie aan de krachtige loopbaangerichte leeromgeving via de 
ontwikkelde vragenlijst van Kuijpers, Meijers, & Bakker (2006). Daarvoor vergelijk ik twee 
momenten op de tijdlijn. Het jaar 2006, twee jaar na de invoering van MTS+ (Stichting 
Mtsplus, 2002) en 2013, waarin het modulesysteem van kracht wordt in de onderbouw. 
 
De studieloopbaan 
Een beroepsloopbaan beschrijft het proces waarop een individu groeit in vaardigheid, 
verantwoording en zeggenschap, kortom zich in een beroepstaak ontwikkelt. In de westerse 
maatschappij wordt de beroepsloopbaan voorafgegaan door studie. Als de studie gericht is 
op het beroep, is de studie een onderdeel van de loopbaan te noemen. Het studiedeel van de 
loopbaan heeft tot doel dat de student een arbeidsidentiteit kan ontwikkelen (Kuijpers, 
Meijers, & Bakker, 2006). De Boer( 2009) ziet het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit als 
een fase waarin de student onderzoekt hoe elementen van de beroepsidentiteit van één of 
meerdere werkgemeenschappen hem raken.  
De studieloopbaan voor onze studenten start formeel op het moment van aanmelden op het 
ROC. Uit gegevens van de MBO raad (Tabel 1), blijkt dat dit schooljaar ruim een half 
miljoen studenten actief met een mbo studieloopbaan bezig zijn, verdeeld over zeventig 
instellingen. Al die studenten zetten in op een studieloopbaan die leidt tot een 
beroepskwalificatie.  
Tabel 1: Gegevens onderwijsinstellingen 2011-2012 
Aantal mbo-instellingen   70 
Aantal mbo-locaties  613 
Aantal mbo-studenten    539.300 
Aantal mbo-opleidingen   1.278 
Gemiddeld aantal studenten per instelling   7.704 
Gemiddeld aantal studenten per locatie   880 
Gemiddeld aantal deelnemers per opleiding  422 
bron: MBO raad: http://www.mboraad.nl/?page/1640252/Onderwijsinstellingen.aspx  
 
De hoeveelheid opleidingen (1278) gekoppeld aan de gerede twijfel of jongeren voldoende 
neurologisch geëquipeerd zijn om dergelijke keuzes te maken (De Jong, Westenberg in Den 
Boer, 2009), maakt dat studieloopbaanbegeleiding in het MBO misschien wel net zo 
belangrijk is als de leerstof. Goede begeleiding leidt tot gemotiveerde studenten die daardoor 
meer willen leren en beter het vak uit kunnen oefenen. Goede begeleiding zorgt voor minder 
uitval dat bijdraagt aan een kortere opleidingsduur en daardoor lagere opleidingskosten 
(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006). Een effectief ondersteuningsproces om de jongeren te 
                                                
1 Een Nova is een (snel) opkomende ster, vandaar de naam Andre als ode aan Andre Kuiper 
de succesvolle Nederlandse astronaut. 
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helpen om te komen tot een bevredigende beroepskeuze is voor iedereen die er bij betrokken 
is van groot belang. De jongere zelf is betrokken en zich zelfbewust aan het ontwikkelen, 
ouders genieten van een kind dat lekker in zijn vel zit, docenten krijgen studenten die willen 
leren, bedrijven krijgen leergierige studenten en bedrijven goed opgeleide medewerkers. Dat 
een juiste keuze de schatkist ontziet is van secundair belang in mijn ogen. 

Studieloopbaan begeleiding in school: 
Voor 2000 speelde LOB met één decaan op vijftienhonderd studenten vrijwel geen rol. 
Onderzoek wijst uit dat de onderwijsinrichting invloed heeft op de ontwikkeling van 
loopbaancompetenties (Meijers, Kuijpers en Bakker, 2006). Vooral de dialoog na de 
grenservaring speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit. Dat 
bevestigt eerder onderzoek van Den Boer, Jager en Smulders (2003) die door empirisch 
onderzoek ontdekten dat de interactie van het opdoen van de ervaring en de verwerking 
daarvan leidt tot de zelfkennis die nodig is voor de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit, 
zie ook Winters, Kuijpers, & Meijers (2008).  
De studieloopbaanbegeleidingspraktijk worden door Kuijpers, Meijers, & Bakker(2006) in 
vier elementen verdeeld te weten: praktijknabijheid (T1), vraaggerichtheid (T2), wijze van 
loopbaanbegeleiding (T3) en de inhoud van de loopbaanbegeleiding (T4) Zij onderzochten 
langs die vier elementen de LOB praktijk in de school (vmbo en mbo) op zoek naar de 
krachtige leerloopbaangerichte leeromgeving. De inhoud van deze elementen komt naar 
voren uit de bijlage bij dit stuk. De bijlage bestaat uit de vragenlijst uit het onderzoek 
waarmee ik de huidige LOB situatie van de unit techniek (elektrotechniek) in kaart breng ten 
opzichte van de situatie in 2006, het jaar van het onderzoek. Uit het onderzoek in 2006 bleek 
dat de loopbaan gerichte leeromgeving maar weinig voor kwam. Dat is vreemd gezien de 
eerder genoemde voordelen van goede loopbaanbegeleiding zoals kostenbesparing en 
verhoogde studiemotivatie waardoor de kans op uitvallen kleiner wordt.  
 
LOB voor Andre 
Vanuit de historie is het idee geweest dat je vooral goede voorlichting moet geven over de 
beroepen en wat je in de school allemaal gaat leren. Ondertussen is vast komen te staan dat 
dergelijke informatie niet landt omdat de gegeven informatie door de studenten niet 
gekoppeld kan worden aan eerdere informatie (Den Boer, 2009; Den Boer, 2012). Toch, als 
het aankomt op voorlichting, is er bij het NovaCollege een ruime keus voorhanden.  
Andre zit op het vmbo in klas 2, hij kan deelnemen aan Future For You (F4U), een 
evenement georganiseerd door het NovaCollege op basis van de drie beroepsdomeinen: 
techniek, zorg en welzijn en economie. Andre kan daar, hands on, kennis maken met de 
verschillende beroepstaken. Daarna zijn er voor hem de jaarlijkse voorlichtings- 
bijeenkomsten op zijn eigen school.  
In jaar 3 & 4 van het vmbo zijn er ‘doe activiteiten’ op het NovaCollege, later gevolgd door 
projecten op woensdagmiddag, in samenwerking met de studenten uit klas 1/2 (bol). Een 
spontane uitspraak van een deelnemer die samengewerkt heeft met een eerstejaars, “ wat 
hebben ze al veel geleerd in een half jaar” geeft het belang van deze activiteit aan. Voor de 
ouders is er dit jaar een bijeenkomst om hun kind te helpen bij het kiezen (24 januari 2013, 
in samenwerking met een studiekeuze adviseur Carine Vos, schrijfster van het boek: De rest 
van je leven). Op de website van het NovaCollege staan, om een beeld te krijgen van het 
beroep, korte filmpjes met linkjes naar de verschillende opleidingen.  
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In de mbo opleiding. Als Andre zich inschrijft, wordt hij opgeroepen voor een intake 
gesprek. In dat gesprek komen naast administratieve zaken ook de wederzijdse 
verwachtingen aan bod en de motivatie om de opleiding te volgen. Eenmaal in de opleiding 
krijgt Andre het vak Leren Loopbaan en Burgerschap (LLB) waarin hij onder andere 
sollicitatiebrieven leert schrijven, aan beroepenveldverkenning doet aan de hand van 
advertenties, excursies en opdrachten uit het ‘LLB boek’ en de beroepspraktijkvorming. Dat 
‘LLB boek’ bouwt zich gedurende de opleiding op tot een portfolio. Tijdens dit proces is 
maar incidenteel sprake van een dialoog. Een dialoog zou het loopbaan keuze proces pas 
echt waardevol maken (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006; Den Boer, 
www.keuzeprocessen.nl, 2009). Uit onderzoek van Den Boer, Mittendorf en Sjenitzer 
(2004) blijkt dat individuele LOB voor studenten op ‘traditionele scholen’ pas op gang komt 
in probleemsituaties. Zoals uit het stroomdiagram begeleiding in afbeelding 1 blijkt wijkt het 
beleid van het NovaCollege daar niet vanaf. Dat is een gemiste kans! LOB zou die 
probleemsituatie juist moeten voorkomen. De opdrachten uit het LLB boek vormen 
opzich een uitstekende basis om de dialoog over de loopbaan op gang te brengen. De factor 
tijd (nodig voor de individuele gesprekken) zou ondergeschikt moeten worden gemaakt aan 
het hogere LOB-doel en daarmee meer recht doen aan het strategisch beleidsplan 
(NovaCollege, 2012) dat rept over jezelf ontplooien en betrokkenheid. Die actie zou het 

LOB peil dat, zoals uit mijn onderzoekje blijkt, na 2006 gedaald is weer kunnen doen 
stijgen.  
Andre gaat aan het eind van het eerste semester zijn bpv plek kiezen voor de laatste zes 
weken van het tweede semester. Terug van bpv gaat hij op vakantie om later in het derde 
semester lint-bpv te gaan doen in een ander soort bedrijf, zodat hij voldoende ervaringen 
heeft opgedaan om in het vierde semester een afstudeerrichting te kiezen waarin hij zijn ei 
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kwijt kan. Als Andre in deze fase aangeeft dat hij problemen heeft bij het kiezen (maar ook 
in andere soorten van hulpvragen) wordt (pas)gerichte ondersteuning geboden. De 
procedures daaromheen zijn beschreven in het handboek begeleiding (Van Roon-Rijns, 
2011). In Afbeelding 1 is de procedure schematisch weergegeven, zie voor het hele 
stroomschema de bijlage. De eerst aangesproken persoon is zijn studieloopbaanbegeleider 
(SLB een soort mentor) als de problemen groter zijn is er een trajectbegeleider, mocht die er 
niet uitkomen dan komt Andre via de casemanager bij b.v. de studie-& loopbaanadviseur of 
het Zorg Advies Team (ZAT).  
 
Zo’n vaart loopt het niet met Andre, installatieontwerp en aanleg (EI) of installatie 
optimalisatie en beheer (AT) heeft hij in de verschillende vakken of projecten op school en 
in zijn bpv ervaren en hij kan zich zelfstandig een redelijk beeld vormen met welke 
opleiding hij zijn talenten tevreden kan stellen. Daarnaast is het zo dat hij een keuze maakt 
binnen hetzelfde kwalificatiedossier. Andre zou door zijn bpv-opdrachten zijn portfolio 
gemakkelijk aan de ontwerpkant2 vorm kunnen geven terwijl hij op school optimalisatie & 
beheer volgt, waardoor een ‘verkeerde keuze’ tussen deze twee perspectieven op de 
elektrotechniek eigenlijk niet mogelijk is. 
 
Conclusies uit de vragenlijst: 
Uit de scores vragenlijst valt op te maken dat de opleiding er ten opzichte van 2006 in LOB 
opzicht op achteruit is gegaan. De praktijknabijheid is licht gedaald en de vraaggerichtheid 
is echt minder geworden. Dit punt is al onderkend maar kan pas in een latere fase structureel 
worden aangepakt. De wijze van loopbaanbegeleiding is niet wezenlijk veranderd ten 
opzichte van 2006 maar bevat nog duidelijke groeielementen zoals de dialoog en de 
intensieve persoonlijke betrokken begeleiding. Wat betreft de inhoud van de 
loopbaanbegeleiding moet ik vaststellen dat dit in 2006 al geen sterke indruk kon maken en 
dat het in de jaren er na niet is verbeterd. De inhoud van de LOB zou sterker scoren als de 
dialoog over LOB in de LLB een belangrijkere plaats zou krijgen. Nu is de student van zijn 
of haar eigen keuze competenties afhankelijk. Ik zie op dit vlak veel werk aan de winkel en 
zie dat zelf ook als uitdaging om het te verbeteren. 
 
 
 
Literatuur 
De Bruin, E., Overmaat, M., Glaudé, M., Heemskerk, I., Leeman, Y., Roeleveld, J., et al. 
(2005). Krachtige leeromgevingen in het middelbaar beroepsonderwijs: Vormgeving en 
effecten. Pedagogische studien (82), 77-95. 
Den Boer, P. (2012). Leren kiezen. Van ervaring naar zelfsturing. Hoorcollege CNA. 
Amsterdam. 
Den Boer, P. (2009). www.keuzeprocessen.nl. Opgeroepen op 10 2, 2012, van 
http://www.keuzeprocessen.nl/images/bestanden/IntrederedePeter_den_Boer.pdf 
Den Boer, P., Jager, A., & Smulders, H. (2003). Beroepsdilemma's als sleutel tot 
betekenisvol leren. Wageningen: Stoas Onderzoek. 

                                                
2 Het betreft dan industriele regel, besturings en aandrijf installaties in plaats van de huis en 
utiliteits installaties. 
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Bijlagen vragenlijsten T1 t/m T4: 
 
Toelichting op de vragenlijsten: 
De vragenlijsten zijn tot stand gekomen aan de hand van labels uit de op tien instellingen gehouden 
intervieuws. Aan de hand van de gevonden labels zijn de vier vragenlijsten samengesteld waarlangs 
een instelling zichzelf een spiegel kan voorhouden of zichzelf kan beoordelen. Ik heb dat voor mijn 
opleiding gedaan aan de hand van de door mij ervaren situatie’s in 2006 en 2013 en de 
beschrijvingen van de items in het onderzoek. In 2006 was ik als docent betrokken bij alle 
jaargangen elektrotechniek en studieloopbaanbegeleider van klas drie, in 2013 was ik betrokken als 
docent bij alle jaargangen, maar niet formeel als studieloopbaanbegeleider van een klas wel als 
‘coach’ van een collega die de studieloopbaanbegeleiding van een vierde klas voor het eerste deed. 
 
De lijst is ingevuld met de volgende codes: 
 

o  Geeft aan: onvoldoende gewaarborgd 
ü Geeft aan:  ja wordt gedaan, is voldoende 

     Nee   wordt niet gedaan 
 
Tabel T1 gaat over praktijknabijheid van de leeromgeving of ‘krachtige’ leeromgeving (De Bruin, et 
al., 2005), deze factor wordt belangrijk geacht om bij de studenten de transfer tussen theorie en 
praktijk mogelijk te maken (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006). 
 
Tabellen bijlagen naar de vragenlijst uit (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006) 

T1 Praktijknabijheid 2006 Toelichting 2013 
1 Theorie aan de hand van praktijkervaringen ü  Theorie gestuurd door 

prestaties 
o  

2 Praktijkstages in een vroeg stadium van de 
opleiding: kijken en meedoen 

ü  J1 6 wkn, J2 8 wkn 
J 3 & 4, 3dgn BPV 2 dgn 
ROC  

ü  

3 Begeleiders op school investeren in contacten 
met werkbegeleiders in praktijk(meso) 

ü  T.b.v.: clib 
competentieleren in 
bedrijven 

o  

4 Organisatie van variëteit in praktijkervaringen ü  Via de prestaties ü  
5 Structuur van praktijkoriëntatie in 

vervolgopleiding 
Nee Niet aanwezig Nee 

6 Structuur van levensechte keuzeopdrachten of -
prestaties 

ü  Getrapte keuze vrijheid Nee 

7 Structuur van samenwerken met leerlingen 
verschillend niveau (of disciplines) 

ü  Beperkt in school, tussen 
klas 1,2,3. In de BPV 
waar mogelijk 

Combinatie 
klassen 3/4 

8 (Leer)werkplaats inrichten voor ervaren en 
kiezen 

Nee Niet aanwezig Nee 

9 Praktijkervaringen zijn kritische 
beroepssituaties en uitdaging voor leerling 

ü   ü  

10 Werken aan gedeelde verantwoordelijkheid 
voor opleiden met de praktijk (meso) 

ü  Via CLIB ü  

11 Werken aan aansluiting binnen de 
beroepskolom(meso) 

ü   ü  
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Tabel T2 gaat over vraaggerichtheid, de onderzoekers menen dat in een loopbaangerichte 
leeromgeving sprake moet zijn van een participatieve of vraaggerichte leeromgeving. Actieve 
participatie aan of mede zeggenschap over het eigen leerproces is belangrijk om weerstand van 
jongeren tegen reflecties te overwinnen. 
 

T2 Vraaggerichtheid 2006 opmerking 2013 

1 Er is een variëteit aan keuzeopdrachten ü    o  
2 Inbrengmogelijk van leerlingen over lesinhoud ü   o  

3 
Verantwoordelijkheid voor leren geleidelijk van docent naar 
leerling o   o  

4 Leerlingen zorgen voor eigen stageplaats ü    ü  

5 Ruimte voor inbreng over onderwijsprogramma 
ü    

Bovenbouw 
beperkt 

6 
Systeem voor erkennen van praktijkervaringen buiten school 
of EVC ü  EVC o  

7 Individuele maatwerktrajecten ü    Bol =nee 

8 
Structuur van kiezen van leerinhoud per leerling op basis 
van eigen kunnen en vereiste beroepscompetenties nee   Nee 

9 Portfolio voor vervolg van studie ü    ü  

10 
Organiseren van opbouwen van een CV of portfolio voor de 
verdere loopbaan_ ü    ü  

11 
Structuur van zelfsturing van leren aan de hand van 
uitkomsten van reflectie ü    

o  
in BPV 

12 Structuur van organiseren eigen begeleiding door leerlingen Nee   Nee 
13 Structuur van stage keuze op basis van reflectie-uitkomsten Nee   Nee 

 
 

o  :Geeft aan onvoldoende gewaarborgd 
ü :Geeft aan ja wordt gedaan, is voldoende 

     Nee   :wordt niet gedaan 
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Tabel T3 betreft de ‘wijze van loopbaanbegeleiding’ en tabel T4 ‘de inhoud van 
loopbaanbegeleiding’ onderzoeken de ‘dialogische’ leeromgeving. In zo’n dialogische leeromgeving 
moeten reflectieve leerprocessen opgang komen, gericht op identiteitsvorming.  
Daarin zijn twee dialogen van belang: een dialoog met zichzelf waarin ervaringen en keuzes 
verbonden worden met de eigen kwaliteiten en motieven en een dialoog met de omgeving waarin de 
ervaringen en keuzes verbonden worden met waarden en mogelijkheden die voorkomen in werk en 
leren. Deze dialogen komen slechts op gang bij voldoende vertrouwen van studenten en wanneer de 
gedachten en gevoelens van de student over ervaringen en keuzes centraal staan in gesprekken 
(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006, Den Boer, 2009). 
 

T3 Wijze van Loopbaanbegeleiding 2006 opmerking 2012 

1 Tijd ingeruimd voor begeleiding ü A  o 

2 
Intensieve, persoonlijke betrokken 
begeleiding Nee  Alleen bij rugzak Nee 

3 
Gesprekken met leerling en 
werkbegeleider ü   ü  

4 Begeleider is vakbekwaam ü    ü  

5 
Afstemming begeleider en andere 
docenten ü    ü  

6 Gesprekken begeleider, leerling, ouders 
ü  

(alleen bij problemen of 
op aanvraag ouders) ü  

7 
Begeleider heeft contacten met externe 
instanties ü   ü  

8 Vaste mentor gedurende opleiding Nee  Wisselt per jaar Nee 

9 
Begeleiding school en vervolgopleiding 
werken samen (meso) Nee  Nee 

10 
Dialoog/gelijkwaardigheid in 
gesprekken_ o  Situatie afhankelijk o  

11 
Coach heeft specifieke competenties, 
anders dan inhoudelijk expert ü  

Gesprekstraining/ 
coaching ü  

12 
Kleine teams van samenwerkende 
begeleiders ü  Het team is klein ü  

13 
Coach opgeleid voor 
begeleidingsgesprekken ü    ü  

14 
Cultuur van consistentie in attitude op alle 
niveaus in school ü   o  

15 
Begeleiding school en stage delen 
verantwoordelijkheid voor leren (meso) ü  Onder regie van student. ü  

 
 

o  :Geeft aan onvoldoende gewaarborgd 
ü :Geeft aan ja wordt gedaan, is voldoende 

     Nee   :wordt niet gedaan 
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T4 Inhoud van Loopbaanbegeleiding 2006 opmerking 2012 
1 Herkennen en benoemen van capaciteiten o Docent afhankelijk o 
2 Waarden van leren en werk bijbrengen ü   ü  
3 Praten over interesses of ambities ü   Docent afhankelijk o  
4 Praten over praktijkervaringen ü  Docent afhankelijk o  

5 

Beeld vormen van leerling op basis van 
testen, geschiedenis van leerling en gesprek 
ouders Nee  Nee 

6 Nagaan of realistisch beroepsbeeld bestaat Nee  Nee 
7 Nagaan of realistisch zelfbeeld bestaat Nee   Nee 
8 Aandacht voor leer- werk en privé-situatie ü    ü  
9 Gebruik van lesmateriaal voor reflectie Nee Sinds kort  ü  

10 Gebruik van reflectieverslag o    ü  
11 Ondersteunen bij reflecteren op kwaliteiten Nee  Nee 

12 
Helpen verbinden van eigen competenties 
werk Nee   Nee 

13 Vragen naar leerwensen ü    Nee 

14 
Keuzes voor vervolgopleiding overwegen en 
kunnen verantwoorden ü    ü  

15 
Aanzetten tot opdoen van ervaringen buiten 
school voor persoonlijke ontwikkeling ü    ü  

16 
Ervaringen vergelijken met verwachtingen 
vooraf o   Docent afhankelijk o  

17 
Privé-ervaringen gebruiken voor 
bewustwording competenties ü    Nee 

18 Bewust maken van eigen ontwikkeling ü    o  

19 
Bewust maken van verschillen tussen eigen 
waarden en beroepscultuur Nee   Nee 

20 
Ondersteunen bij keuzes en stappen nemen op 
basis van zelfkennis van leerling Nee   Nee 

21 
Leerlingen eigen leervragen of leerlijn leren 
formuleren Nee   Nee 

22 Leerlingen uitdagen grenzen te verleggen ü    ü  
23 Helpen bij bewust worden van een droom Nee   Nee 

24 
Ondersteunen bij reflectie van drijfveren in 
werk; waar de leerling ‘pijn voor wil lijden’ Nee   Nee 

25 Verbinden van eigen motieven en werk Nee   Nee 
26 Verbinden van verleden, heden en toekomst Nee   Nee 
27 Leren gericht op verwezenlijking van droom Nee   Nee 
28 Zichzelf leren promoten op de arbeidsmarkt_ ü    ü  
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Volledig stroomdiagram uit het handboek begeleiding (Van Roon-Rijns, 2011) 


