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Loopbaanleren in het vmbo en mbo 

M.Kuijpers & F. Meijers   

 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is relevant omdat het zowel individuele als maatschappelijke 

doeleinden dient. Het ondersteunt individuen in het leren over zichzelf en werk, het bevordert 

efficiënte aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het draagt bij aan economische 

ontwikkeling door gebruik van ‘human resources’ en bevordert sociale gelijkheid omdat de 

aansluiting op werk is gebaseerd op ambities en waarden in plaats van geslacht, etniciteit of sociale 

klasse (Savickas, 2010). Daarom is er de laatste jaren veel aandacht voor LOB, niet alleen in het 

onderwijs maar ook in de wetenschap. 

 

Hedendaagse theorieën over loopbaanontwikkeling benadrukken vier elementen: complexiteit, 

dynamiek, constructie (ervaringen betekenis geven om zichzelf te begrijpen) en kans (ongeplande 

gebeurtenissen die het loopbaanverhaal bepalen) (Mc Kay, Bright & Pryor, 2005). Omdat de 

samenleving en de arbeidsmarkt voortdurend complexer en daardoor onvoorspelbaarder worden, 

wordt in toenemende mate gepleit voor een benadering waarin de leerling niet als een passief 

(informatieverwerkend) maar als actief (lerend en betekenisgevend) subject centraal staat (Blustein, 

2006; Baert, Dekeyser & Sterck, 2002). Loopbaantheorieën die hierop gebaseerd zijn gaan uit van 

het actief en bewust ontwikkelen van de persoonlijke loopbaan en worden onder de noemer van 

‘loopbaanleren’ verder ontwikkeld. Loopbaanleren krijgt in eerste instantie vorm vanuit een meer 

cognitieve benadering ; voorbeelden zijn de Career Learning Theory van Law (1996) en de 

Intentional Change Theory van Boyatzis (2006). Daarna worden theorieën ontwikkeld vanuit een 

sociaal-constructivistisch perspectief , zoals de Theory of Career Construction van Savickas (2001) en 

het Life-design paradigma van Savickas et al. (2009).  

 

Het zelf vorm en inhoud moeten geven aan de eigen loopbaan vindt plaats in zeer complexe 

omstandigheden. De Chaos Theory of Career van Pryor & Bright (2011) gaat ervan uit dat mensen 

voortdurend met niet voorziene veranderingen te maken hebben waardoor plannen weinig zin 

heeft. Het is veel beter dat mensen fouten gebruiken om mogelijkheden te exploreren voor 

persoonlijke ontwikkeling. De chaostheorie kan zowel leiden tot het standpunt dat het toeval 

(‘serendipity’) de loopbaan bepaalt (zie bijvoorbeeld Betsworth & Hansen, 1996; Krumboltz, 1998), 

als tot de opvatting dat reflectieve zelfsturing (Sultana, 2004) noodzakelijk is om kansen te kunnen 

zien en benutten. Er wordt ook wel gesproken over ‘luck readiness’: het herkennen, creëren, 

benutten van en omgaan met mogelijkheden (Neault, 2002; Krumboltz & Levin, 2004; Pryor & 

Bright, 2011).  

 

Het inzicht is gegroeid dat een goede keuze niet gelijk staat aan een geïnformeerde keuze, maar dat 

keuzes maken een ‘totaal-hersen-ontwerp’ is, waarin zowel cognitie als intuïtie en emotie een rol 

spelen. Intuïtie en emoties (Krieshok, 1998) krijgen meer aandacht omdat deze een uitdrukking zijn 

van wat iemand – vaak nog niet bewust – belangrijk vindt. Loopbaanleren kan dan worden begrepen 

als een proces van voortdurend actief en bewust werken aan een zelfbeeld en zelfontwikkeling om 

‘klaar’ te zijn op het moment van loopbaankeuzes. Transitie naar vervolgopleiding of (ander) werk is 

hierin een proces van flexibiliteit in de besluitvorming, bereidwilligheid voor continue verandering, 

balans tussen persoonlijke doelen en werk/opleiding, aan eigen doelen werken maar opties open 

houden (Stokes & Wijn, 2007). 
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Loopbaanleren als het inzetten van loop van loopbaancompetenties 

 

Omdat in deze postmoderne tijd het proces van de loopbaankeuze gedeeltelijk onvoorspelbaar is, 

moeten jongeren niet zozeer informatie krijgen, maar moeten ze leren omgaan met onzekerheid. De 

begeleiding moet zich dus minder richten op het maken van de ‘goede’ keuze voor de toekomst, 

maar veel meer op het leren hoe de eigen (leer)loopbaan vorm te geven. Vormgeven aan de 

persoonlijke loopbaan kan door het inzetten van verschillende loopbaancompetenties. Kuijpers 

(Kuijpers, 2003; Kuijpers & Scheerens, 2006; Kuijpers, Scheerens & Schijns, 2006) onderscheidt vijf 

loopbaancompetenties: reflectie op kwaliteiten, reflectie op motieven, werkexploratie, 

loopbaansturing en netwerken.  

 

Loopbaanreflectie op kwaliteiten en motieven begint met betekenis te geven aan een bijzondere 

ervaring (emotie/intuïtie) om daarna deze betekenis te vertalen naar een kwaliteit of motief in de 

situatie van de ervaring. Vervolgens wordt de benoemde kwaliteit of het motief in deze specifieke 

situatie gerelateerd aan eerdere en elders geprofileerde kwaliteiten of motieven. Het reflectieproces 

wordt afgesloten met richting geven: hoe het verworven begrip over de kwaliteit of het motief in 

een vervolgactiviteit/keuze te gebruiken, bijvoorbeeld als referentiepunt bij het onderzoeken van 

werk, leeractiviteiten, prestaties of profilering? Voor jongeren kan het reflecteren nog lastig zijn. De 

eerste stap is dan op zoek te gaan naar mensen die zicht hebben op de kwaliteiten van de jongere. 

De focus ligt op wat iemand goed kan (in plaats van wat hij niet goed doet) en wat iemand graag zelf 

wil leren en laten zien (in plaats van hij nog moet doen voor de studie). Dit geeft zelfvertrouwen en 

vertrouwen in de toekomst (Diemer & Blustein, 2007). 

 

Loopbaanleren bestaat niet alleen uit een reflectiecomponent maar ook uit een zelfsturings-

component: het ondernemen van richtinggevende activiteiten. Dit kan door het onderzoeken van 

werk, werkplek en werkveld (werkexploratie). Eisen en leefregels die gelden binnen een beroep, 

organisatie of project komen tot uiting in gestelde  doelen, in de wijze waarop mensen met elkaar 

omgaan en hoe problemen in het werk worden aangepakt. Werkexploratie is het onderzoeken van 

werk bij het aangaan van een nieuw project, stage of baan, maar ook het bijhouden van 

ontwikkelingen op wetenschappelijk (wat wordt mogelijk), politiek (wat wordt belangrijk) en 

economisch (wat wordt betaalbaar) gebied om uitdagingen te kunnen herkennen. 

Werkexploratie richt zich op het ontdekken van kansen; loopbaansturing gaat over richting geven 

door concrete actie. Loopbaansturing heeft vier aspecten: 

1. Leren: leerervaringen opdoen waar iemand zelf nieuwsgierig naar is en/of die nieuwe 

mogelijkheden bieden voor de toekomst 

2. Experimenteren: nieuwe werkervaringen opdoen om na te gaan of deze passen 

3. Organiseren: leren en experimenteren mogelijk maken door begeleiding te regelen en te 

onderhandelen met relevante anderen over loopbaanmogelijkheden 

4. Profileren: bewijzen verzamelen van kwaliteiten om nu of later werk te kunnen doen dat (beter) 

past. 

Een loopbaanactie moet haalbaar en voldoende uitdagend zijn. Het gaat om stappen die ‘morgen’ 

gezet kunnen worden, in plaats van het plannen van doelen die na jaren moet worden bereikt. 

Voor loopbaansturing kan gebruik worden gemaakt van anderen, van een netwerk. 
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Netwerken heeft betrekking op het opbouwen, gebruiken en onderhouden van netwerkcontacten 

die van belang zijn voor de ontwikkeling van de loopbaan. In hoeverre een netwerk geschikt is voor 

een loopbaanprobleem of -vraag, heeft te maken met de kwantiteit van de netwerkcontacten (zijn 

er genoeg) en de kwaliteit ervan (verscheidenheid, beslissingsbevoegdheid, relevantie). 

 

In figuur 1 is weergegeven hoe loopbaanleren vorm kan krijgen. Een concrete ervaring die ertoe doet 

(kleine cirkel) wordt gebruikt om (één of meer) loopbaancompetenties in te zetten. Het inzetten van 

loopbaancompetenties wordt hier loopbaanleren genoemd. Door loopbaanleren vindt opbouw 

plaats van het zelf- en werkbeeld, prestatiebewijzen en/of netwerk. Deze opbouw (stippellijnen) 

noemen we hier loopbaanontwikkeling. Het opgebouwde zelf- en werkbeeld, de prestatiebewijzen 

en het netwerk kunnen worden ingezet op het moment van keuze (groene pijl). Loopbaancompe-

tenties worden ingezet bij ervaringen en keuzes gedurende de gehele leer- en arbeidsloopbaan. 

 

De leeromgeving voor loopbaanleren 

Kuijpers & Meijers (onder andere Kuijpers, Meijers & Gundy, 2011; Kuijpers, 2011; Kuijpers & 

Meijers, 2011; Kuijpers & Meijers, 2012) laten zien dat een krachtige loopbaangerichte leeromgeving  

praktijk- en vraaggericht is in combinatie met begeleiding in de vorm van een dialoog die gaat over 

betekenisvolle ervaringen en gericht is loopbaankeuzes. Een loopbaandialoog is nodig om 

toekomstdromen en –doelen te (her)formuleren (Pizzolato, 2007), om ‘vocational hope’ –het gevoel 

dat een loopbaan mogelijke is- te creëren (Diemer & Blustein, 2007) en om leerlingen een 

persoonlijk ‘loopbaanverhaal’ te ontwikkelen (Meijers & Lengelle, 2012). Volgens Savickas (2011) 

worden bij de ontwikkeling van een loopbaanverhaal drie stappen gezet. Allereerst worden ‘kleine 

verhalen’ geconstrueerd door aan concrete ervaringen betekenis te geven. Daarna komt in een 

tweede stap door het verbinden van ‘kleine verhalen’ en door de daaruit resulterende 

herinterpretatie een groter verhaal tot stand. Op basis van dit ‘grotere verhaal’ kan dan in een derde 

stap een concrete actie geformuleerd worden. Een dergelijke aanpak vertoont veel overeenkomsten 

met het stages of change model van Prochaska, Diclemente & Norcross (1992), met het career 

learning model van Law (1996, 2010) en met het dialoog-model van Hermans (Hermans & Hermans-

Konopka, 2010).  

Een loopbaangerichte dialoog die bijdraagt aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties is 

waarderend, reflectief en activerend van vorm en de inhoud betreft het zelfbeeld, werk en 

loopbaanacties. In een dialoog werken student en begeleider samen om de ervaringen van de 

student betekenis te geven en te relateren aan werk en werken. In deze samenwerking wordt, 

uitgaande van aandachttrekkende gebeurtenissen en met respect voor de gevoelens die deze 

gebeurtenissen bij de student oproepen, de student gestimuleerd een loopbaanverhaal te 

construeren waarbij afwisselend naar de toekomst en naar het verleden gekeken (zie ook Meijers & 

Lengelle, 2012). 

 

Een loopbaandialoog wordt productief in  een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving. 

Praktijkgerichtheid is nodig om werkomstandigheden, problemen en leefregels in werk aan den lijve 

te ondervinden, te ontdekken in wat voor soort werkomgeving kwaliteiten en waarden het beste tot 

hun recht komen en om te kunnen experimenteren in de praktijk. Praktijkgerichtheid is niet alleen 

van toepassing in de beroepspraktijk, maar ook binnen de school door bijvoorbeeld het maken van 

leeropdrachten die in de beroepspraktijk voorkomen, het erkennen en stimuleren van ervaringen 

buiten school. 
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Vraaggerichtheid is nodig om zelfsturing mogelijk te maken, waarin leerlingen keuzes kunnen maken 

gedurende hun leerloopbaan. Het loopbaangesprek geeft richting: het helpt je terug te kijken op een 

ervaring en vooruit te kijken naar een volgende stap in de loopbaan. Zo kan iemand stap voor stap 

keuzes leren maken. De afgelopen jaren is behoorlijk wat georganiseerd en ontwikkeld in het 

onderwijs om de studie- en beroepskeuzes te verbeteren. Denk aan Praktische Sector Oriëntatie, 

portfolio, snuffel-, lint- en blokstages, talentenmappen, kwaliteiten/waarden spelen, etc. Echter het 

ontbreekt veelal nog aan een visie die loopbaanactiviteiten met elkaar, het onderwijs en de praktijk 

verbindt.  

 

LOB zal meer coherent, progressief en opbrengstgericht moeten worden vormgegeven. Coherent 

omdat activiteiten moeten samenhangen en zijn ingebed in het dagelijkse leren. Progressief omdat 

het zelf- en werkbeeld zich ontwikkelt, en prestatiebewijzen en netwerkcontacten in kwantiteit en 

kwaliteit toenemen. Opbrengstgericht, omdat activiteiten gericht zijn op het kunnen maken van een 

aankomende loopbaankeuze (sector, stage, project, vervolgopleiding, arbeidsplaats). LOB moet een 

verbinding vormen tussen het leren op school, in de beroepspraktijk en in de privésituatie en kan zo 

een fundament zijn om een loopbaan op te bouwen. Door op deze manier LOB vorm te geven, start 

de loopbaanontwikkeling van de leerlingen voor ze de arbeidsmarkt betreden en zijn ze beter 

toegerust als ze op de arbeidsmarkt zelfstandig hun loopbaan moeten gaan vormgeven. 

 

‘Foute’ opleidingskeuzes zijn – als er sprake is van een goede loopbaanbegeleiding - leerervaringen 

die bijdragen aan de loopbaanontwikkeling en ‘falen’ in het onderwijs voorkomen. Het blijft 

onwaarschijnlijk dat alle leerlingen ‘goede’ keuzes maken in termen van optimale doorstroom, 

gecertificeerde uitstroom en talentontwikkeling. Loopbanen van mensen ontwikkelen zich tenslotte 

tijdens en niet voorafgaande aan het arbeidsproces. Het is echter geen vanzelfsprekendheid dat alle 

leerlingen hun loopbaan kunnen vormgeven. In het vmbo gaat het om jonge leerlingen waarvan een 

groot deel een laag cognitief vermogen heeft. Loopbaanleren kan slechts op langere termijn effecten 

sorteren als er gedurende langere periode in het leerproces aandacht voor is.  

 

Flexibele organisaties en cooperatie met de praktijk om loopbaanleren mogelijk te maken 

 

Voor loopbaanleren moeten onderwijsorganisaties veranderen van lesgevende naar ‘lerende’ 

organisaties; van de focus op lesgeven moet het onderwijs zich meer richten op het mogelijk maken 

van leren van leerlingen en docenten. Het gaat om het leren onderzoekend te zijn en sociale 

netwerken op te bouwen om kennis te kunnen verkrijgen en te gebruiken. Dit betekent dat het 

streven om zoveel mogelijk leerlingen aan het vastgestelde minimum te laten voldoen (waarbij de 

aandacht ligt op wat ze niet kunnen), moet worden aangevuld met het uitdagen van leerlingen om 

tot de grenzen van hun kunnen te presteren (aandacht voor wat ze wel kunnen) op een wijze die 

aansluit bij de leefwereld van leerlingen. 

  

Om leerlingen in staat te stellen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten en om 

zich emotioneel te verbinden met bepaald werk, is flexibiliteit van het onderwijs binnen vastgestelde 

structuren nodig. In plaats van hetzelfde lesaanbod voor iedereen, moeten leerlingen leren kiezen. 

Nieuwenhuis (2012) noemt dit ‘forward mapping’:  leerlingen leren hun eigen ontwikkeling te sturen 

in het licht van veranderingen in werk. Onderzoek laat zien dat zelfs bij laagopgeleide werknemers 

meer zelfsturing in leren en loopbaan samenhangt met verticale mobiliteit: dus meer kans op banen 
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op een hoger niveau (Raemdonck et al., 2012). Op dit moment krijgen leerlingen nauwelijks de kans 

om keuzes maken in hun leerproces en worden de feitelijke loopbaankeuzes vooral aan de leerlingen 

zelf overgelaten (Meijers et al, 2006). Het gevolg is dat er veel ‘verkeerde’ keuzes gemaakt worden. 

Dit is niet alleen problematisch voor het onderwijs (in termen van minder motivatie, switchen en 

uitval; zie Neuvel & Van Esch, 2006), maar ook voor de samenleving omdat veel leerlingen kiezen 

voor richtingen waar weinig werk in is.  

 

Om werk te maken van loopbaanleren, is leren in een werksituatie onmisbaar. In het 

beroepsonderwijs vindt al ruim een eeuw samenwerking plaats met het bedrijfsleven via het 

leerlingstelsel (duale opleidingen), maar deze samenwerking is er altijd een geweest van ‘verdeelde 

in plaats van gedeelde verantwoordelijkheid’ (Meijers, 2004; Hövels, Den Boer & Klaeijsen, 2007). 

Het probleem is dat school en praktijk een eigen focus hebben in het opleiden van leerlingen die 

slecht op elkaar zijn afgestemd, dat docenten weinig weten over het werk in de praktijk (Dieleman & 

Meijers, 2005), leerlingbegeleiders in de praktijk nauwelijks weten  hoe ze leerlingen kunnen laten 

leren, en de leerling zelf niet in staat is om zelfstandig de theorie en de praktijk te verbinden. De 

continuïteit van leren in school en praktijk zal door school en beroepspraktijk samen moeten worden 

georganiseerd. Hiervoor moeten onderwijs en praktijk samen werken en dat betekent méér dan in 

onderling overleg werken. De ‘trialoog’ tussen de docent van de school, de begeleider uit de praktijk 

en de leerling speelt hierin een cruciale rol. Onderzoek laat echter zien dat in gesprekken tussen 

docent, praktijkbegeleider en leerling maar liefst 75% van wat wordt gezegd, beantwoordt aan de 

agenda van docenten/school, terwijl de inbreng van praktijkopleiders en leerlingen beperkt blijft tot 

respectievelijk 11% en 5% (Winters, Meijers, Kuijpers & Baert, 2009). De loopbaan van de leerling is 

nauwelijks onderwerp van gesprek (zie ook Mittendorff, den Brok & Beijaard, 2010). Verder wordt 

uit verschillende onderzoeken naar loopbaanleren in het beroepsonderwijs duidelijk dat er volgens 

de begeleiders nog geen sprake is van ‘samen begeleiden’, laat staan van ‘samen ontwikkelen’ en 

‘samen vernieuwen’ (Van Dam, Meijers & Hövels, 2007).  
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