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‘Wat wil je later worden?’ Het begeleidingsgesprek 

voor beslissing of ontwikkeling

Marinka Kuijpers en Marielle Rutten

Het stimuleren van actieve loopbaanontwikkeling is nodig om studenten voor te bereiden op 
modern vakmanschap en voor het oplossen van problemen in het huidige beroepsonderwijs 
zoals niet-optimale studiekeuzes en onnodig grote studie-uitval (Kuijpers, 2007). Het voeren 
van begeleidingsgesprekken waarin met en niet tegen de student wordt gesproken over sterke 
kanten, waarden en toekomstbeeld, draagt bij aan een actieve loopbaanontwikkeling, een 
betere leermotivatie en meer passende keuzes van de studenten (Meijers, Kuijpers & Bak-
ker, 2006; Kuijpers & Meijers, 2009). Echter, het begeleidingsgesprek in het onderwijs gaat 
vooral over studievordering en –problemen (Winters et al., 2009). Contact met studenten 
over hun studie is van belang om uitval te voorkomen (Anderson et al., 2004), maar is onvol-
doende om studenten voor te bereiden op de eisen die aan de moderne werknemer worden 
gesteld, namelijk het vormgeven van de eigen loopbaan. Om studenten te begeleiden bij hun 
loopbaanontwikkeling hebben studenten een gesprekspartner nodig die hen aan het denken 
en ondernemen zet (Pizzolato, 2007). Door een groot deel van de docenten wordt beperkte 
draagkracht (deskundigheid) en draagvlak (steun) ervaren om deze begeleiding te realiseren 
(Kuijpers & Meijers, 2009). 

Professionalisering van docenten wordt genoemd als oplossing voor problemen in het huidige 
onderwijs, zoals onderbenutting van de capaciteiten van leerlingen, onvoldoende aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt en een gebrek aan mogelijkheden voor scholen om in 
te spelen op maatschappelijke veranderingen (De Nationale Denktank, 2007). Voor docenten 
is professionalisering tijdens de loopbaan geen vanzelfsprekende zaak (Van Driel, 2008). Het 
overgrote deel van de docenten heeft een opleiding gevolgd die voorbereid op lesgeven in het 
traditionele onderwijs. Doordat het onderwijs voortdurend in beweging is, veroudert kennis. 
De afronding van een lerarenopleiding is niet langer voldoende om de veranderingen in het 
onderwijs het hoofd te bieden; continue professionalisering tijdens de loopbaan is essentieel. 

In 2010 is een professionaliseringstraject ontwikkeld voor docenten in het beroepsonderwijs 
voor wat betreft het voeren van loopbaanreflectiegesprekken (Kuijpers et al., 2011). In deze 
bijdrage gaan we in op de vraag hoe studenten in begeleidingsgesprekken kunnen worden 
aangezet tot –loopbaanontwikkeling. We beschrijven de inhoud en effecten van het professio-
naliseringstraject en vergelijken de ‘loopbaangesprekscyclus’ die in het traject centraal staat 
met het ‘career-style’ interview van Savickas (2011), een topexpert op het gebied van loop-
baanbegeleidingsgesprekken. We bespreken eerst de theoretische perspectieven op loopbaan-
ontwikkeling en –begeleiding die variëren van beslissingsgericht op keuzemomenten tot een 
‘levenslange’ vormgeving van de persoonlijke loopbaan. Vervolgens wordt nader ingegaan op 
de inhoud van begeleidingsgesprekken vanuit een narratieve benadering gericht op een beslis-
sing en vanuit een perspectief van ontwikkeling van loopbaancompetenties. Enkele resultaten 
van een onderzoek naar de effecten van professionalisering op de vorm en inhoud van bege-
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leidingsgesprekken worden weergegeven. Tot slot reflecteren we op de twee verschillende 
benaderingen in het voeren van loopbaangerichte begeleidingsgesprekken.

Van beslissing tot ontwikkeling 

Traditionele begeleiding die zich richt op de loopbaan van de student, bestond vooral uit stu-
dieadvies en uit het verstrekken van informatie over werk (Erickson & Schults, 1982). 
Een goede studie- en/ of beroepskeuze wordt daarmee gelijk gesteld aan ‘het nemen van een 
geïnformeerde beslissing’ (Watts & Fretwell, 2004). Keuzetheorieën gaan impliciet uit van 
een min of meer stabiele samenleving, gekenmerkt door statische beroepen (met duidelijke 
beroepseisen) en voorspelbaarheid in loopbanen (bij instromen op de arbeidsmarkt ligt de 
actieve loopbaan in belangrijke mate vast). In zijn matchingsmodel vat Holland (1982) per-
soonskenmerken als statisch op, waarbij hij bovendien een een-op-een-relatie veronderstelt 
tussen beroepen en personen (matching). Een beroepskeuze is in die opvatting uitdrukking 
van iemands persoonlijkheid, maar er wordt nergens geëxpliciteerd via welk proces dit ver-
loopt. Theorieën over het rationele-actormodel en de besliskunde beschrijven wel de proces-
kant, namelijk als een logisch-consistente keuze gebaseerd op rationaliteit. Met betrouwbare 
informatie over zichzelf en werk kan een individu een goede beroepskeuze maken. Voor een 
dergelijke rationele keuze moeten de alternatieven en de consequenties van de keuze bekend 
zijn, de kiezer moet over een methode beschikken om de voor- en nadelen van de keuze af te 
wegen en de kiezer moet een duidelijk doel voor ogen hebben om te kunnen bepalen kan wat 
het beste alternatief is (Watts & Fretwell, 2004). In de praktijk zijn deze voorwaarden echter 
niet te realiseren als het gaat om studie- en beroepskeuzes. Weliswaar kunnen via websites 
alle onderwijs- en beroepsmogelijkheden toegankelijk worden gemaakt, maar de geboden 
informatie is kwalitatief onvoldoende, kwantitatief te omvangrijk en te veranderlijk om een 
goed beeld te krijgen (Dols, 2008). Jongeren blijken maar beperkt in staat zijn om keuzes te 
maken voor op langere termijn (Dijksterhuis & Meurs, 2006). De onvoorspelbaarheid van de 
toekomst als gevolg van moderniserings- en globaliseringsprocessen maakt dat het weinig zin 
heeft een gedetailleerd plan te maken van de gewenste loopbaan (Mitchell, Levin & Krum-
boltz, 1999). De afgelopen vijftien jaar is rationele beslissingsbenadering daarom steeds meer 
ter discussie komen te staan. In toenemende mate wordt gepleit voor een benadering waarin 
de student niet als een passief (informatieverwerkend) maar als actief (lerend) subject cen-
traal staat (Blustein, 2006). 

We zien dat als reactie op de rationele modellen die ervan uitgaan dat beslissingen “metho-
disch, systematisch en niet impulsief tot stand komen” (Phillips, 1997, p. 276), de laatste jaren 
verschillende auteurs ‘non-rationele’ modellen hebben geïntroduceerd. Deze theoretische 
modellen stellen de onvoorspelbaarheid van loopbaanontwikkeling centraal, zoals het ‘posi-
tive uncertainty’ model van Gelatt (1989), de ‘planned happenstance’ theorie van Mitchell, 
Levin en Krumboltz (1999) en de theorie over ‘emergent qualities’ en ‘non-linear change’ van 
Leong (1996). Als we erkennen dat in deze postmoderne tijd het proces van de loopbaankeuze 
voor het individu gedeeltelijk onvoorspelbaar is en daardoor individuen geheel verschillende 
opvattingen hebben over wat een ‘goede keuze’ is, moeten we zowel vanuit een behavioris-
tisch als een constructivistisch perspectief individuen niet zozeer informatie geven, maar hen 
helpen om onzekerheid op een positieve wijze te accepteren en hen leren omgaan met ambi-
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guïteit in beslissingen. De begeleiding zou zich dus minder moeten richten op het maken van 
de ‘goede’ keuze voor de toekomst, maar veel meer op het leren om de eigen (leer)loopbaan 
vorm te geven. Loopbaanontwikkeling wordt dan gezien als een levenslang proces waarin 
leren, werk en transities worden gemanaged om een persoonlijk bepaald en zich ontwikkelend 
toekomstbeeld te realiseren (Hiebert, 2006). Als mensen een visie hebben over wat ze willen 
met hun leven, zijn ze meer gefocust, kunnen ze beter kansen herkennen en zijn ze meer vast-
houdend in het nastreven van deze mogelijkheden. 

Individuele loopbaanbegeleiding kan veel verschillende vormen aannemen zoals ook blijkt 
uit vele publicaties op dit gebied. We onderscheiden de verschillende vormen van individuele 
begeleiding aan de hand van drie doelstellingen die we met name terugvinden in de litera-
tuur:
•	 individuele begeleiding gericht op het vergroten van mogelijkheden door bewustwording 

van belemmeringen; 
•	 individuele begeleiding gericht op het oriënteren op mogelijkheden; 
•	 individuele begeleiding gericht op het benutten van mogelijkheden (ook wel loopbaanstu-

ring of loopbaanzelfmanagement genoemd). 
Aan de hand hiervan wordt niet alleen inzichtelijk waarop individuele begeleiding gericht 
moet zijn, maar ook dat er de vorm van de individuele begeleiding medeafhankelijk is van het 
doel dat men nastreeft. Dit zal in het vervolg van dit hoofdstuk nader worden uitgewerkt aan 
de hand van twee benaderingswijzen in individuele begeleiding. We lichten hier eerst kort 
elke doelstelling toe. 

Mogelijkheden vergroten door het ingaan op belemmeringen 
Er is een aanzienlijke groep bij wie het ‘niet kunnen kiezen’ niet wordt veroorzaakt door 
een gebrek aan vaardigheid zich te oriënteren op mogelijkheden, maar door andere belem-
meringen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat jongeren en jongvolwassenen 
verschillende loopbaanbarrières ervaren, zoals etnische of genderdiscriminatie, financiële pro-
blemen, houding van familie, gebrek aan capaciteiten of scholingsmogelijkheden (Luzzo, 1995; 
McWhirter, 1997; Swanson, Daniels & Tokar, 1996). Dit heeft invloed op hun toekomstwensen 
en hun uiteindelijke loopbaanprestaties. Om toekomstmogelijkheden voor studenten te ver-
groten, is het volgens de Social Cognitive Career Theory (Lent, Brown en Hackett, 1994) van 
belang om zelfvertrouwen van de studenten te vergroten en belemmeringen en sociale druk 
van de omgeving bespreekbaar te maken. 
 
Benutten van mogelijkheden 
Studenten geven aan dat vooral ervaringen in werk bepalend zijn voor hun keuzes (Porfeli, 
2008). Het kunnen opdoen van verschillende werkervaringen heeft een positieve invloed op 
de ontwikkeling van het zelfbeeld, een beroepsbeeld en de loopbaanplanning (Cohen-Scali, 
2003). Loopbaanleren begint met het ontwikkelen van de vaardigheid om zich een beeld over 
arbeid te vormen door het verzamelen van ervaringen. Ervaringen hoeven niet altijd te worden 
opgedaan in de beroepspraktijk. Ook simulaties kunnen effectief zijn. Simulaties lijken echter 
méér effectief te zijn wat betreft het aanleren van houdingen die in het werk worden vereist 
dan van zelfkennis (Smith & Boyer, 1996). Het ROA (2008) concludeert dat jongeren die zich 
tijdens hun opleiding een beeld hebben gevormd van een beroep door werkervaring of stage, 
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een betere aansluiting tussen opleiding en beroep ervaren, meer tevreden zijn over hun werk, 
minder vaak werkloos zijn en vaker werk hebben in de richting van hun opleiding. 

Individuele begeleidingsgesprekken over de ervaringen in de praktijk zijn daarbij belang-
rijk voor de loopbaanontwikkeling omdat jongeren zin en betekenis moeten geven aan wat 
geleerd moet worden (Smith, Clegg e.a., 2007). De ontwikkeling van een beroepsidentiteit, 
dan wel algemener een arbeidsidentiteit, is een participatief en actief proces waarin een 
‘gevoel’ wordt ontwikkeld van waar je op je plaats bent en een ‘gevoeligheid’ ontstaat voor de 
normen en de emotionele betrokkenheid die op die plaats wordt gevraagd (Colley, James e.a., 
2003). Het belang van reflectie via feedback en dialoog voor de effectiviteit van praktijkleren 
wordt ook vanuit de leerpsychologie benadrukt (Mott, Callaway e.a., 1999). Alleen degenen 
die een loopbaandialoog kunnen voeren, blijken in staat te zijn nieuwe loopbaanmogelijkhe-
den en -doelen te formuleren (Pizzolato, 2007). 

Benutten van mogelijkheden 
Omdat de individualisering van de sociaal-culturele verhoudingen en de flexibilisering van de 
arbeidsverhoudingen mensen voortdurend confronteren met onvoorspelbare situaties en daar-
uit resulterende gedragseisen, is reflectieve zelfsturing noodzakelijk (Sultana, 2004). Het zelf 
pro-actief vormgeven van de (leer)loopbaan wordt in verband gebracht met ‘employability’ 
(Raemdonck, 2006) en het kunnen inspelen op veranderingen in het kader van de grenzeloze 
loopbaan (Callanan, 2006). Uitgaan van de samenleving als chaos (Pryor & Bright, 2004) en 
loopbanen als onvoorspelbaar en complex (Arthur, 1994), wil niet zeggen dat men loopbaan-
ontwikkeling passief moet ondergaan, maar dat men juist moet zorgen voor kennis en con-
trole over zichzelf om kansen te kunnen zien en benutten (Mitchel, Levin & Krumbolz, 1999; 
Pryor & Bright, 2004). Hiervoor moeten mensen loopbaancompetenties ontwikkelen (Defillippi 
& Arthur, 1994; Jones & Bergmann Lichtenstein, 2000; Kuijpers, 2003). Uit verschillende onder-
zoeken die Meijers en Kuijpers in de periode 2006-2009 uitvoerden, blijkt dat het inzetten 
van competenties voor reflectieve en pro-actieve loopbaanontwikkeling positief bijdraagt aan 
leermotivatie, ervaren zekerheid over de keuze voor een opleiding en de arbeidsidentiteit van 
(v)mbo-studenten en hbo-studenten (o.a. Kuijpers & Meijers, 2009; Meijers, Kuijpers & Bak-
ker, 2006). Mensen moeten leren wat hun kwaliteiten en waarden zijn die richtinggevend zijn 
voor hun handelen, en voldoende ervaring opbouwen om te leren in welke werkomgeving zij 
hun kwaliteiten en waarden het beste kunnen inzetten. Met name individuele begeleidings-
gesprekken in de vorm van een dialoog waarbij gereflecteerd wordt op concrete ervaringen en 
het benoemen van doelen en loopbaanacties voor de toekomst blijken samen te hangen met 
de ontwikkeling van loopbaancompetenties (Kuijpers, Meijers & Gundy, 2011). Loopbaanbege-
leiding is dan niet reactief in de vorm van een eenmalig, aanbodgericht (informatie, advies) 
productgericht (beslissing) gesprek in geval van een probleem of loopbaanvraag maar is een 
cyclisch proces gericht op reflectief en pro-actief gedrag (Kuijpers, 2011). 

Loopbaandialoog: van ervaring naar verhaal

Het cyclisch proces gericht op reflectief en pro-actief gedrag is dus een manier om de loop-
baan vorm te geven. Savickas spreekt hierbij van ‘career construction’. Hierbij is de loopbaan 
“a subjective construction that imposes personal meaning on past memories, present expe-



p. 85

riences, and future aspirations by weaving them into a life theme that patterns the individu-
al’s work life” (Savickas, 2005, p. 43). Centraal in het vormgeven van de subjectieve loopbaan 
staat een narratieve benadering: er vindt een dialoog plaats waarbij wordt samengewerkt aan 
het leren begrijpen van iemands loopbaan vanuit zijn/haar levensverhaal (zie onder andere 
Pryor & Bright, 2008). Een loopbaanverhaal is “to tell how the self of yesterday became the 
self of today and will become the self of tomorrow” (Savickas, 2005, p. 58). Savickas (2011) 
beschrijft hoe een loopbaanbegeleidingsgesprek kan worden vormgegeven. Hij onderscheidt 
hierbij drie stappen:
1. Het construeren van ‘kleine verhalen’ door betekenisgeving aan concrete ervaringen.
2. Door herinterpretatie en het verbinden van ‘kleine verhalen’ komen tot een ‘groter verhaal’.
3. Op basis van het ‘groter verhaal’ komen tot het formuleren van een vervolgstap.
Aan de hand van deze drie stappen wordt de loopbaangesprekscyclus van het professionalise-
ringstraject (Kuijpers e.a., 2011) beschreven en gerelateerd aan de uitgangspunten van Savic-
kas. 

Construeren van een ‘klein verhaal’; betekenisgeving aan ervaringen
Een loopbaan is nooit simpelweg alleen een optelsom van losse werkervaringen. Een loop-
baan krijgt vorm doordat een individu betekenis geeft aan ervaringen (Savickas, 2005). Stu-
denten staan nog aan het begin van hun loopbaan. Het opdoen van praktijkervaringen tijdens 
praktijkopdrachten in school, stages, bijbaantjes of vrijwilligerswerk zijn vaak de eerste oriën-
terende stappen die de student zet in zijn loopbaan. Bespreken van deze eerste ervaringen in 
de loopbaandialoog helpt de student betekenis geven aan deze ervaringen. Door betekenis te 
geven aan de ervaring kan de student meer zicht krijgen op zijn kwaliteiten, op wat belangrijk 
voor hem is in werk en wat hij leuk vindt om te doen. Betekenis geven aan werkervaringen 
-die op het eerste gezicht soms weinig samenhang vertonen- is van belang om een ‘rode 
draad’ te ontwikkelen. Savickas (2011) spreekt hierbij van ‘kleine’ verhalen van losse ervarin-
gen die door de betekenis die ze krijgen met elkaar verbonden worden tot een ‘groot’ verhaal 
over de loopbaan.

Als de student tijdens de loopbaandialoog vertelt over zijn ervaring ontstaat er een eerste 
‘klein’ verhaal. Dit verhaal is geen opsomming van harde feiten of een exacte weergave van 
de objectieve werkelijkheid. Het is de interpretatie van de student van wat er gebeurd is. 
Door te vertellen maakt de student expliciet wat voor hem belangrijk, opmerkelijk, leuk of 
vervelend is aan de ervaring. Daarmee geeft de student een eerste betekenis aan de ervaring. 
Het geven van betekenis doet de student echter niet alleen. De student vertelt zijn verhaal 
aan iemand en stemt af op degene die luistert. Als hij het vertelt aan een mede-student zal 
hij andere accenten leggen en soms ook andere informatie geven dan wanneer hij het vertelt 
aan zijn begeleider of aan zijn ouders. De reactie van de ander op wat de student vertelt is 
belangrijk: Wat wordt gehoord en bevestigd? Wat wordt impliciet of expliciet afgekeurd? Wat 
wordt niet door de ander begrepen? Waar verbaast de ander zich over? Alle reacties-ook geen 
reactie- zijn vormen van feedback die bijdragen aan de vorm en inhoud van het verhaal van 
de student. Betekenisgeving doet de student dus samen met degene aan wie hij het verhaal 
vertelt. Dat betekent dat de begeleider in een loopbaandialoog een belangrijke rol heeft in 
het sturen en verdiepen van betekenis van een ervaring bij de student. Dit doet de begeleider 
onder meer door het stellen van vragen. 
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Betekenisgeving start met het kiezen van een ervaring van de student die uitgebreider bespro-
ken kan worden. Het is daarbij in de eerste plaats belangrijk dat het een ervaring is die er 
voor de student toe doet. Het gaat dan veelal om ervaringen die emoties (positief of negatief) 
oproepen bij de student. Daarnaast verdient een werkgerelateerde ervaring natuurlijk de voor-
keur aangezien deze eerder loopbaan relevante inzichten zal geven. Vragen die de student er 
toe kunnen aanzetten een dergelijke ervaring te benoemen zijn: ‘Wat heb je gedaan waar je 
trots op bent?’, ‘Waar heb je met veel plezier aan gewerkt in de afgelopen weken?’ en ‘Wat 
heb je in de afgelopen tijd meegemaakt wat je spannend vond om te doen?’ Als de leerling 
een ervaring noemt, zal hij veelal starten met het geven van een korte samenvatting van de 
ervaring:
•	 Voorbeeld 1: ‘Ik ben naar de open dag geweest en ik weet nu wat ik wil.’
•	 Voorbeeld 2: ‘Ik heb tijdens mijn stage met kleuters gewerkt en ze waren heel tevreden 

omdat ik goed en snel werkte.’

De samenvatting van de ervaring geeft vaak de kern weer van de ervaring en van de betekenis 
die de student aan de ervaring geeft zonder het voeren van de loopbaandialoog. Doordat er in 
de samenvatting veelal ook meteen een conclusie gegeven wordt (bijvoorbeeld ‘(…)en ik weet 
nu wat ik wil’) is de verleiding groot te denken dat de student zelf al goed heeft nagedacht 
over de ervaring en het proces van betekenisgeving al heeft plaatsgevonden. Echter, met het 
geven van een samenvatting is het verhaal over de ervaring nog niet verteld en van een geza-
menlijke betekenisgeving is zeker nog geen sprake. De start van het proces van gezamenlijke 
betekenisgeving begint dan ook niet bij het doorvragen op de conclusie die de student geeft, 
maar juist bij het vragen naar de ervaring die daaraan vooraf gaat.
•	 Vraag bij voorbeeld 1: ‘Goed dat je naar de open dag geweest bent! Kun je er iets meer over 

vertellen?’
•	 Vraag bij voorbeeld 2: ‘Wat goed dat ze tevreden waren! En je zegt, je hebt met kleuters 

gewerkt. Wat deed je met de kleuters?’

Door vragen te stellen kan de begeleider de student de ruimte geven zijn verhaal te verwoor-
den. Het totale verhaal zal niet simpelweg volgen op het stellen van één goede vraag. Het 
blijven doorvragen van de begeleider op wat de student vertelt, is hierbij essentieel. Met 
wie heeft de student samengewerkt en in welke context? Wat was de opdracht of rol van de 
student? Wat heeft de student precies gedaan? Is hij daarbij geholpen of begeleid? Wat heeft 
dit alles opgeleverd? En hoe heeft de student dit alles ervaren? Het stellen van deze vragen 
klinkt wellicht logisch en eenvoudig, maar dat is het in de praktijk vaak niet. De student heeft 
weinig ervaring met het vertellen over zijn ervaringen en kan zelf nog minder goed bedenken 
wat er verteld moet worden om het verhaal voor de ander begrijpelijk te maken. Een begelei-
der die goed doorvraagt op wat de student aanreikt in het gesprek, kan de student helpen zijn 
verhaal completer te maken.

Van ‘klein’ verhaal naar een ‘groter’ verhaal 
Betekenis geven aan een concrete ervaring is een mooi startpunt voor de loopbaandialoog. 
Het kan er toe bijdragen dat de reflectie van de student wordt verdiept en hij meer leert over 
zichzelf en over wat belangrijk voor hem is in werk (Kuijpers, Meijers & Gundy, 2011; Kort-
hagen, Koster, Melief, 2005). Reflectie is dan ook een essentieel onderdeel van het bespre-
ken van de ervaring. Met deze reflectie wordt de betekenis van de ervaring voor de student 
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expliciet gemaakt. Door het op basis van de ervaring benoemen van kwaliteiten en zaken die 
belangrijk zijn voor de student worden eerste ‘richtinggevers’ geformuleerd voor de rode draad 
in het grotere verhaal van de loopbaan. Bij het stellen van reflectievragen zijn, in de aanpak 
van het professionaliseringstraject de volgende zaken van belang:
•	 Ontdekken van kwaliteiten en motieven komt tot stand door ‘kleine’ vragen te stellen over 

concrete ervaringen die er voor de student toe doen. Vanuit ervaringen die bijvoorbeeld 
een enthousiast of ellendig gevoel veroorzaken kunnen kwaliteiten, motieven en toekomst-
beelden worden onderzocht. Dit kan een ervaring zijn tijdens een stage of een andere prak-
tijksituatie, een conflict over leren of werk, een keuze waar een student mee bezig is, enz. 
Vragen die inzoomen op een concrete situatie die er toe doet zijn vragen als: ‘Waar ben je 
trots op?’, ‘Wat was een moment dat je je rot of super voelde?’ en ‘Op welk moment heb 
je de dingen die je leuk vindt aan [hier de toekomstdroom noemen] meegemaakt?’. Als de 
student niet antwoordt, stelt de begeleider een nog ‘kleinere’ vraag: nog concreter en nog 
dichterbij.

•	 Vanuit de ervaring kunnen vragen gesteld worden over kwaliteiten zoals ‘Wat deed je hierin 
goed?, ’Waar kreeg je een compliment over?, of over motieven (‘Wat vond je hierin vooral 
belangrijk/leuk/interessant?’ en ’Wat raakte je?’).

•	 Om kwaliteiten of motieven te achterhalen is het van belang na te gaan of wat goed gaat 
en belangrijk is in één situatie, ook van toepassing is in andere situaties. Bijvoorbeeld in 
het verleden of buiten school: ‘Doe je dit ook in andere situaties goed, zoals thuis of in je 
hobby?’ of ‘Ben je hier altijd/vaker goed in?’ Het kan helpen om naar een andere concrete 
situatie te vragen. Het gaat er om te achterhalen waar de student (bijna) altijd goed in is of 
wat hij echt belangrijk vindt.

•	 De begeleider gaat met de student op zoek naar woorden waarmee de student eigen 
kwaliteiten en motieven wil weergeven. Het is van belang dat de student zijn kwaliteiten 
en motieven, soms na suggesties van de begeleider of na nieuwe ervaringen, uiteindelijk 
zelf benoemt. Pas vanaf dat moment zijn kwaliteiten en motieven beschikbaar om bewust 
gebruikt te worden.

Door steeds ‘kleine loopbaanverhalen’ over verschillende ervaringen met elkaar in verband te 
brengen ontstaat een ‘groot loopbaanverhaal’. Het grote loopbaanverhaal is het verhaal wat je 
kunt vertellen over jezelf, over werk dat bij je past, over prestaties die je hebt geleverd en over 
netwerkcontacten die je hebt opgebouwd. In figuur 1 wordt dit verhaal weergegeven als een 
‘bol’. Deze ‘bol’ wordt door de kleine verhalen en loopbaanactiviteiten gevuld om in de toekomst 
een loopbaankeuze te kunnen maken. Een student zal aan het begin van zijn leerloopbaan 
slechts ‘een kleine bol’ hebben. Loopbaanbegeleidingsgesprekken zijn gericht op het ‘vullen van 
de bol’: gericht op het ontwikkelen van een zelf- en toekomstbeeld, werk- en opleidingsbeeld, 
het verzamelen van prestatiebewijzen en het opdoen van netwerkcontacten. Dit gebeurt door 
het terugkijken op concrete ervaringen en het vooruitkijken naar een volgende keuze. 

Van groot loopbaanverhaal naar een vervolgstap 
‘De bol’ of ‘het grote verhaal’ wordt niet alleen opgebouwd door reflectie op ervaringen, maar 
ook door werkexploratie, loopbaanactie en netwerken (interactie). Begeleidingsgesprekken in 
het onderwijs zijn meer helpend dan activerend blijkt uit diverse onderzoeken. Begeleiders 
zijn eerder geneigd om antwoorden te geven dan vragen te stellen en om oplossingen te 
bedenken in plaats van de studenten uit te dagen om met problemen aan de slag te gaan. Om 



p. 88

studenten actor in hun eigen loopbaanverhaal te maken, is het nodig dat de student zelf in 
actie komt, ondanks dat het antwoord of de oplossing van de begeleider op korte termijn wel 
zo efficiënt of effectief kan zijn. Op basis van ‘het kleine verhaal’ dat ontstaat door reflectie op 
een actuele, betekenisvolle ervaring maakt de student een volgende stap in zijn loopbaanont-
wikkeling. Dit kan op twee manieren:
•	 De student kan zich verder oriënteren op zichzelf, werk of keuzes die hij wil maken door iets 

te gaan oefenen wat hij willen leren, om uit te proberen of iets bij hem past of om te bewij-
zen wat hij al goed kan. Dit vraagt van de begeleider meedenken: mogelijkheden onderzoe-
ken, alternatieven bieden in plaats van ‘tegendenken’ door mogelijkheden als onhaalbaar of 
ongeschikt te bestempelen (ja, maar…).

•	 Mensen in het netwerk van de student kunnen de studenten helpen bij het maken van loop-
baanstappen. Op deze wijze leert de student hoe hij nieuwe netwerkcontacten kan opbou-
wen, benaderen en onderhouden.

In het begeleidingsgesprek worden steeds vervolgstappen gekozen. Activiteiten moeten concreet 
(kleine stappen) en uitdagend zijn. Studenten kiezen de activiteiten waar zij moeite voor willen 
doen en waarvan voor hen duidelijk is wat het hen oplevert, zodat zij successen kunnen boeken 
en in beweging blijven. 

Figuur 1. Loopbaancirkel: een schematisch overzicht van een gesprekscyclus ter ontwikkeling van loopbaan-
competenties (Kuijpers, 2011)

      Zelfbeeld
Netwerk

Werk-/Opleidingsbeeld 
Toekomstbeeld
Prestatiebewijs

Kwaliteitenreflectie

Motievenreflectie

(ontdekken van kwaliteiten 
en motieven door reflectie 
op een concrete ervaring 

die er toe doen en deze te 
verbinden met eerdere erva-
ringen in andere situaties)

Netwerken

(opbouwen, onder-
houden, benutten)

Werkexploratie

(onderzoeken van werk: 
personen, problemen, 
procedures, potentie)

Loopbaansturing

(experimenteren, 
leren, bewijzen)

Ervaring

Keuze
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Een andere invulling van de drie stappen:  
het ‘career style interview’ 

De drie stappen die Savickas gebruikt voor het ontwikkelen van een loopbaanverhaal zijn 
moeiteloos te gebruiken om de loopbaangesprekscyclus te positioneren. Toch gebruikt Savic-
kas de stappen in een geheel andere vorm bij de uitwerking van het ‘career style interview’. In 
deze paragraaf gaan we in op de overeenkomsten en verschillen van de twee vormen van een 
loopbaangesprek.
Savickas (2011) omschrijft hoe het grote verhaal uit meerdere ervaringen over een langere 
looptijd opgebouwd kan worden. Het ‘career style interview’ van Savickas verschilt van het 
loopbaancyclusgesprek allereerst wat betreft het uitgangspunt voor het gesprek. Savickas 
gaat ervan uit dat de aanleiding voor het gesprek is dat het individu is vastgelopen in zijn 
of haar loopbaanverhaal of in elk geval moeite heeft de continuïteit (de rode draad) van het 
loopbaanverhaal te zien. De eerste stap in het gesprek is eveneens het delen van ervaringen 
en het vertellen van kleine verhalen hierover. De loopbaanbegeleiding bestaat er met name 
uit dat de betekenissen die in het verleden aan ervaringen zijn gegeven, worden heroverwo-
gen. Door het opnieuw vertellen van het verhaal en het hierop reflecteren vanuit de huidige 
situatie kunnen nieuwe inzichten en betekenissen ontstaan. Door deze nieuwe betekenis-
sen vervolgens te verbinden met het groter verhaal kunnen ook hierin andere perspectieven 
gecreëerd worden waardoor de rode draad in het loopbaanverhaal hersteld kan worden of een 
nieuwe wending kan krijgen. Het gaat dus nog steeds om betekenisgeving aan ervaringen, het 
vertellen van ‘kleine’ verhalen en het verbinden van deze verhalen tot een ‘groot’ verhaal. 

Wat anders is, is het type vragen dat gesteld wordt om essentiële ‘kleine’ verhalen te gene-
reren. Savickas (2005) spreekt hierbij van zelf-definiërende verhalen die inzicht geven in het 
levensthema dat bepalend is in hoe een individu kijkt naar ervaringen en keuzes die gemaakt 
worden. Om het individu in staat te stellen de zelf-definiërende verhalen te formuleren maakt 
Savickas gebruik van de volgende vragen: ‘Wie bewonderde je toen je nog kleiner was? Wie 
waren voor jou vroeger grote voorbeelden/rolmodellen?’, ‘Wat zijn je favoriete tijdschriften/
tv series/dingen op internet, etc? Wat vind je hier leuk aan?’, ‘Wat is je favoriete boek of film? 
Kun je kort het verhaal vertellen dat hierin centraal staat?’, ‘Wat is je lijfspreuk?’ en ‘Wat zijn 
je vroegste jeugdherinneringen?’. 

Waar in het loopbaangesprek via een dialoog de concrete en recente (werk)ervaring van de 
student centraal worden gesteld, is het ‘career style interview’ gericht op het bespreken van 
een heel ander type ervaringen. In onderstaand overzicht wordt kort weergegeven welk soort 
informatie Savickas beoogt te krijgen met het bespreken van deze ervaringen. Het gaat niet 
zozeer om het benoemen van kwaliteiten en motieven van het individu, maar de vragen zijn 
veel meer gericht op het inzicht krijgen in het leventhema van een individu. De volgorde waar-
in de vragen worden gesteld is hierbij van belang. De eerste vragen zijn minder persoonlijk. 
Het zijn vragen die gemakkelijker gesteld kunnen worden als je iemand nog niet zo goed kent. 
Tegelijkertijd brengen de vragen ook de reflectie al op gang waardoor het voor de geïnterview-
de makkelijker wordt bij de laatste vragen diepere reflectie op gang te brengen.
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Tabel 1. Toelichting op de creatieve vragen bij het ‘career style interview’ (Taber, Hartung, Briddick, Briddick, 
Rehfuss, 2011)

Domein Toelichting

Rolmodellen Geven informatie over het ideaal dat men nastreeft, het levensdoel. Het 
gaat er hierbij meer om inzicht krijgen in wat het individu bewondert 
dan wie het individu bewondert.

Tijdschriften / TV-programma’s Geven inzicht in de omgevingen die passen bij het individu

Favoriete boek of film Geven een voorbeeld van iemand die hetzelfde probleem heeft als het 
individu en geven soms ook inzicht in een oplossingsrichting

Lijfspreuk Geven een titel aan het levensverhaal

Vroegste jeugdherinneringen Geven inzicht in preoccupaties die richtinggevend zijn voor persoonlijke 
ambities

Het inzetten van het totale ‘career style interview’ en een goede interpretatie van de antwoor-
den op de vragen die gesteld worden is niet eenvoudig. Het vraagt training en oefening in 
een andere manier van luisteren om op basis van deze vragen daadwerkelijk te komen tot het 
benoemen van levensthema’s. Het is een vorm van gesprek die – zoals uit het uitgangspunt 
voor het gesprek al bleek - met name geschikt lijkt daar waar een individu vastloopt in het 
cyclisch proces van vormgeven aan de loopbaan. Daarmee lijkt het doel van het gesprek meer 
gericht op het in beeld brengen van belemmeringen door het inzichtelijk maken van levens-
thema’s en de manier waarop deze de perceptie van de werkelijkheid -en de daarin waargeno-
men belemmeringen- beïnvloeden. 

Beslissing of ontwikkeling? 

Het maakt een verschil of een loopbaangesprek wordt gevoerd met als doel een beslissing 
te nemen voor de loopbaan of een ontwikkeling op gang te brengen. Aan jongeren wordt 
veelvuldig de vraag gesteld: ‘Wat wil je later worden?’. Echter het is geen gemakkelijk te 
beantwoorden vraag omdat hij abstract en veelomvattend is en een langere termijnperspectief 
vooronderstelt. Veel jongeren kunnen deze vraag niet beantwoorden omdat ze een dergelijk 
perspectief nog niet hebben. De antwoorden op deze vraag blijken trouwens ook moeilijk te 
interpreteren omdat studenten vaak onrealistische toekomstdromen hebben. Verantwoorde-
lijkheidsbesef van de docent maakt dan dat de student ‘uit de droom wordt geholpen’. Echter, 
het gevoel dat een loopbaan mogelijk is -de ‘vocational hope’ (Diemer & Blustein, 2007)- is 
van belang voor de leermotivatie. Jongeren moeten ervaringen en zelfkennis verwerven om 
deze vraag te kunnen beantwoorden. De meeste mensen ontwikkelen gedurende (en niet voor 
of tijdens de opleiding) hun loopbaan een reëel richtingsgevoel. Tijdens de onderwijsperiode 
worden belangrijke keuzes gemaakt voor richting, stage, vervolgopleiding of werkplek. Loop-
baanbegeleiding kan er toe bijdragen dat keuzes meer worden gemaakt op basis van een 
zelf-, werk- of opleidingsbeeld, zodat de student niet pas merkt of de keuze bij hem past als 
de keuze al is gemaakt. Switchen en uitval van opleiding of werkplek kunnen hiermee worden 
voorkomen en bewuste ontwikkeling van de loopbaan wordt bevorderd. Het voeren van een 
loopbaancyclusgesprek vraagt om specifieke kwaliteiten van begeleiders waar veel docenten 
in het onderwijs niet over beschikken.
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Onderzoek naar de effecten van een professionaliseringstraject voor docenten op het gebied 
van loopbaanreflectiegesprekken laat zien dat het voeren van loopbaangerichte begeleidings-
gesprekken te leren is (Kuijpers, 2011). Voor het onderzoek zijn 35 begeleidingsgesprekken 
geanalyseerd voor- en na het professionaliseringstraject. Eveneens is bij 2291 vmbo-leerlingen 
van 20 scholen voor en na het professionaliseringstraject een vragenlijst afgenomen over 
hun loopbaanontwikkeling en de gevoerde begeleidingsgesprekken. Uit de analyses van de 
gesprekken blijkt dat de onderwerpen die in het gesprek naar voren komen in de nameting 
veel vaker loopbaangericht zijn. Niet alleen de onderwerpen die aan bod komen, maar ook de 
wijze waarop verandert. Als het over de studie gaat, komt de houding van de leerling centraal 
te staan en niet meer de behaalde cijfers en de studieproblemen in het gesprek. Wanneer er 
gesproken wordt over het privéleven en de buitenschoolse ervaringen van leerlingen, gaat dat 
verder dan het er uit belangstelling naar vragen. Het privéleven en de buitenschoolse ervarin-
gen worden in verband gebracht met de loopbaan. Reflectie op kwaliteiten en motieven wordt 
op een hoger abstractieniveau besproken; het gesprek hierover geeft input voor het ontwik-
kelen van een zelfbeeld en zelfvertrouwen. Er wordt veel meer gesproken over werk en loop-
baanacties. Ook worden deze onderwerpen vaker besproken in het kader van de toekomst van 
de leerlingen en het gesprek is meer gericht op wat past bij de leerling. Netwerken was voor-
heen geen onderwerp van gesprek en komt nu in bijna elk gesprek naar voren. Uit het vragen-
lijstonderzoek blijkt dat het professionaliseringstraject effect heeft op de vorm en inhoud van 
de begeleidingsgesprekken. Naarmate de begeleidingsgesprekken meer loopbaangericht zijn, 
ontwikkelen de leerlingen meer loopbaancompetenties. Leerlingen zijn ook meer gaan reflec-
teren op hun loopbaan, ze hebben meer stappen gezet om invloed uit te oefenen op hun leren 
en op hun toekomst, en ze zijn meer gaan netwerken. Leerlingen die hun loopbaancompeten-
ties inzetten, vinden dat hun keuze voor sector of vervolgopleiding beter is geworden. 

Studenten kunnen in begeleidingsgesprekken worden aangezet tot nadenken en actie. Hun 
toekomstdroom wordt dan niet gezien als een loopbaankeuze op langere termijn, maar als 
een vertrekpunt in een zoektocht naar een passende loopbaankeuze op korte termijn. Niet de 
haalbaarheid maar de aantrekkingskracht van de toekomstdroom is onderwerp van gesprek. 
Het onderzoeken van de aantrekkelijke aspecten van de toekomstdroom kan inzicht geven 
in persoonlijke kwaliteiten en motieven en duidelijk maken welke studie(opdrachten) en 
werk(zaamheden) hierbij passen. Hiervoor is het van belang om de student aan het denken te 
zetten en te activeren.

Reactie of pro-actie?

Het theoretische perspectief op loopbaanbegeleiding verschuift van een rationele matchings- 
en beslissingsbenadering naar een reflectieve zelfsturingsbenadering. Individuele begeleiding 
blijkt het meest effectief te zijn. Individuele begeleiding kan zich richten op het bewustworden 
van levensthema en belemmeringen op het moment van keuze, zoals dit in het ‘career style’ 
interview mooi wordt uitgewerkt, of meer gericht op de ontwikkeling van loopbaancompeten-
ties die gedurende de gehele loopbaan worden ontwikkeld en kunnen worden ingezet. De twee 
aanpakken in begeleidingsgesprekken die in dit artikel worden beschreven, hanteren gelijke 
uitgangspunten, namelijk reflecteren op betekenisvolle ervaringen om zelfinzicht te verkrijgen 
en een volgende stap in de loopbaan te bepalen. De verschillen tussen beide benaderingen heb-
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ben betrekking op het tijdsperspectief, de moeilijkheidsgraad en de beoogde opbrengst van een 
gesprek.

Wat betreft het tijdsperspectief zien we dat Savickas op een moment van een actueel 
loopbaankeuze(probleem) in het gesprek op zoek gaat naar betekenisvolle ervaringen gedu-
rende het gehele leven van de ‘cliënt’. Dit gaat zelfs terug naar de eerste herinnering. In 
wezen wordt een levensverhaal in het gesprek opgebouwd via een retrospectieve aanpak. 
Het gesprek dat Kuijpers voorstaat, gaat uit van een actuele betekenisvolle ervaring en levert 
slechts een bouwsteen voor de constructie van een levensverhaal. De actuele ervaring wordt 
in het gesprek wel in verband gebracht met eerdere ervaringen, maar dit dient vooral om de 
bouwsteen (in termen van kwaliteit of motief) te expliciteren en daarmee toe te voegen aan 
het loopbaanverhaal ‘under construction’. De zoektocht naar ‘bouwstenen’ voor het loopbaan-
verhaal is een doel op zich in de loopbaangesprekken. De ‘bouwstenen’ worden pas ingezet 
als middel op het moment van keuze. Het ‘career style interview’ vindt dus vooral plaats op 
het moment van keuze, waarin eerdere ervaringen worden gebruikt om de keuze te kunnen 
maken. Het loopbaangesprek volgens de loopbaancirkel vindt daarentegen vooral plaats op 
het moment van de ervaring met als doel een zelf-, werk- of toekomstbeeld en prestatiebe-
wijzen en een netwerk op te bouwen, die op een moment van een toekomstig keuze richting-
gevend zijn.

Het ‘career style interview’ heeft een psychologische aanpak. Het is diepgaand en complex. 
Het vraagt specifieke competenties van de begeleider. De begeleider moet patronen in de 
verhalen over de ervaringen kunnen herkennen en deze patronen kunnen verbinden met de 
loopbaanvraag van de cliënt. De begeleider construeert het levensverhaal van de cliënt op 
basis van de verbale en non-verbale uitingen van de cliënt. Het kunnen voeren van een derge-
lijk gesprek vergt intensieve oefening. Het loopbaangesprek volgens de loopbaancirkel is meer 
praktisch van aard. Het is eenvoudiger en minder diepgaand; niet het levensverhaal maar 
slechts een bouwsteen is de opbrengst van het gesprek. Dit maakt het meer geschikt voor het 
onderwijs omdat dit door docenten kan worden uitgevoerd. Niet de begeleider construeert het 
levensverhaal van de student, maar de student krijgt ingrediënten om in de loop van de tijd 
zelf een levensverhaal te kunnen opbouwen.

En daarmee komen we tot het verschil in beoogde opbrengsten. Het ‘career style interview’ is 
gericht op het oplossen van een loopbaanprobleem of het beantwoorden van een loopbaan-
vraag (reactief). Savickas gaat ervan uit dat in de gesprekken over de ervaringen de oplossing 
of het antwoord besloten ligt. Het is aan de begeleider om dit te kunnen interpreteren. Het 
doel is bereikt als er mogelijke oplossingen of antwoorden benoemd zijn. In het gesprek vol-
gens de loopbaancirkel is het doel om de student aan het denken en in de actie te zetten om 
zelf aan de oplossing van een probleem of het beantwoorden van een vraag te werken (pro-
actief). Niet de oplossing of het antwoord is de inzet van het gesprek maar om als student 
geleidelijk vaardigheden als reflectie en zelfsturing te ontwikkelen om geheel van een zelf-, 
werk- en toekomstbeeld, prestatiebewijzen en netwerk op te bouwen, dat kan worden ingezet 
op elk keuzemoment in het leven.



p. 93

Literatuur

Anderson, A. R., Christenson, S. L., Sinclair, M. F., & Lehr, C. A. (2004). Check & Connect: The 
importance of relationships for promoting engagement with school. Journal of School 
Psychology, 42(2), 95-113.

Arthur, M. (1994). The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry. Journal of 
Organizational Behavior, 15, 295-306. Blustein, D.L. (2006). The psychology of working. A new 
perspective for career development, counselling, and public policy. Mahwah, NJ: Lawrence Erl-
baum Associates.

Callanan, G.A. (2006). Individual Career Management. In J.H. Greenhaus & G.A. Callanan 
(Eds.), Encyclopedia of Career Development (pp. 378-380). Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications. 

Cohen-Scali, V. (2003). The influence of family, social and work socialization on the construc-
tion of the professional identity of young adults. Journal of Career Development, 29 (4), 
237-249. 

Cohen-Schotanus, J., Muijtjens, A.M.M., SchönrockColley, H., James, D., Tedder, M. & Diment, 
K. (2003). Learning as Becoming in Vocational Education and Training: class, gender 
and the role of vocational habitat. Journal of Vocational Education & Training, 55 (4), 
471-496. De Nationale Denktank, 2007

Defillippi, R.J. & Arthur, M.B. (1994). The boundaryless career: a competency-based perspec-
tive. Journal of Organizational Behavior, 15, 307-324.

Diemer, M.A. & Blustein, D.L. (2007). Vocational Hope and Vocational Identity: Urban Adoles-
cents’ Career Development. Journal of Career Assessment, 15 (1), 98-118.

Dols, R. (2008). Professionele Loopbaancoaching: Praktijkboek voor het begeleiden van loopb-
aanvragen. Culemborg: Van Duuren. 

Driel, J. van (2008). Van een lerende vakdocent leer je het meest (oratie). Leiden: Universiteit 
Leiden

Dijksterhuis, A. & Meurs, T. (2006). Where creativity resides: The generative power of unconscious thou-
ght. Consciousness and Cognition 15, 135- 146. 

Erickson, F. & J. Schultz (1982). The counselor as gatekeeper. Social interactions in interviews. 
New York: Academic Press.

Gelatt, H.B. (1989). Positive uncertainty: A new decision making framework for counseling. 
Journal of Counseling Psychology, 36, 252-256. 

Hiebert, B. (2006). Career Counseling Competencies. In J.H. Greenhaus & G.A. Callanan (Eds.), 
Encyclopedia of Career Development (pp. 92-93). Thousand Oaks, CA: SAGE Publicati-
ons. 

Holland, J.L. (1982). Some implications of career theory for adult development and aging. Paper 
presented at American Psychological Association convention, Washington D.C.

Jones, C. & Bergmann Lichtenstein, B.M. (2000). The ‘Architecture’ of Careers: How Career 
Competencies Reveal Firm Dominant Logic in Professional Services. In M.A. Peiperl, 
M.B. Arthur, R. Goffee & T. Morris (Eds.), Career Frontiers: New Conceptions of Working 
Lives (pp. 153-176). Oxford: Oxford University Press. 

Kuijpers, M.A.C.T. (2003). Loopbaanontwikkeling. Onderzoek naar ‘competenties’(proefschrift). 
Enschede: Twente University Press. 

Korthagen, F., Koster, B. & Melief, K. (2005). Docenten leren reflecteren. Systematische reflec-
tie in de opleiding en begeleiding van leraren. Amsterdam: Boom/Nelissen.



p. 94

Kuijpers, M. (2007) Loopbaanontwikkeling in het beroepsonderwijs; draagvlak en daadkracht 
(Intreerede). Den Haag: De Haagse Hogeschool.

Kuijpers, M. (2011). Onderzoek naar wat werkt! Onderzoek naar loopbaanontwikkeling en 
–begeleiding in het vmbo en effecten van professionalisering van docenten en school-
coaches. In: Keuzes in ontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het 
vmbo. Praktijk en onderzoek (p65-134). Enschede: Stichting Platforms VMBO.

Kuijpers, M. & Meijers, F. (2009). Studieloopbaanbegeleiding in het hbo: mogelijkheden en 
grenzen. Den Haag: De Haagse Hogeschool/Lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvor-
ming.

Kuijpers, M., Meijers, F. & Gundy, C. (2011). The relationship between learning environment 
and career competenties of students in vocational education. Journal of Vocational 
Behavior 78, 21-30.

Kuijpers, M., Vogels, M., Kronenberg, N., Hoboken, M. & Kerkhoffs, J. (2011). Keuzes in ontwik-
keling. Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo. Praktijk en onderzoek. 
Enschede: Stichting Platforms VMBO.

Lent, R.W., Brown, S.D. & Hackett, G. (2006). A Social Cognitive View of School-to- Work Tran-
sition. Career Development Quarterly, 44, 297-311. 

Leong, F.T.L. (1996). Challenges to career counseling: boundaries, cultures, and complexity. In 
M.L. Savickas & W.B. Walsh (Eds.), Handbook of career counseling theory and practice 
(pp. 333-345). Palo Alto, CA: Davies-Black. 

Luzzo, D.A. (1995). Gender differences in college students’ career maturity and perceived bar-
riers in career development. Journal of Counseling and Development, 73, 319-322.

McCash, P. (2006). We’re all career researchers now: breaking open career education and 
DOTS. British Journal of Guidance & Counselling, vol. 34 (4), pp. 429-449.

McWhirter, E.H. (1997). Perceived barriers to education and career: ethnic and gender differen-
ces. Journal of Vocational Behavior, 50, 124-140. 

Meijers, F., Kuijpers, M. & Bakker. J. (2006). Over leerloopbanen en loopbaanleren. Driebergen: 
HPBO

Mitchell, K.E., Levin, A.S. & Krumboltz, J.D. (1999). Planned Happenstance: Constructing Unex-
pected Career Opportunities. Journal of Counseling and Development, 77, 115-124. 

Mittendorff, K. (2010). Career conversations in senior secondary vocational education. Proef-
schrift TU Eindhoven.

Mott, B.W., Callaway, C.B., Zettlemoyer, L.S., Lee, S.Y. & Lester, J.C. (1999). Towards narrative-
centered learning environments. Proceedings of AAAI Symposium on narrative intelli-
gence. Cape Cod, MA: AAAI. 

Phillips, S.D. & Jome, L.M. (2005). Vocational choices: What do we know? What do we need to 
know?. In W.B. Walsh & M.L. Savickas (Eds.), Handbook of Vocational Psychology. The-
ory, Research, and Practice (pp. 145-148). Mahwah, NJ: Lawence Erlbaum Associates. 

Pizzolato, J.E. (2007). Impossible Selves: Investigating Student’s Persistence Decisions When 
Their Career-Possible Selves Border on Impossible. Journal of Career Development,33 
(3), 201-223.

Porfeli, E.J. (2008). The dynamic between work values and part-time work experiences across 
high school years. Journal of Vocational Behavior, 73, 143-158. 

Pryor, R.G.L. & Bright, J.E.H. (2004). I had seen order and chaos but had thought they were 
different. Challenges of the chaos theory for career development. Australian Journal of 
Career Development, 13 (3), 18-22. 



p. 95

Pryor, R.G.L. & Bright, J.E.H. (2008). Archetypal narratives in career counselling: a chaos the-
ory application. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 8 (2), 
71-82. 

Raemdonck, I. (2006). Self-directedness in learning and career processes. A study in lower-qua-
lified employees in Flanders. PhD thesis. Gent, België: Ghent University – Department 
of Educational Sciences. 

ROA (2008). Studie- en beroepskeuze in de overgang van vmbo naar mbo. Analyses op de VO 
monitor. Maastricht: Universiteit Maastricht. 

Savickas, M.L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. In: Brown, S.D., & Lent, 
R.W. (Eds.). Career development and counselling. Putting theory and research to work 
(pp 42-70). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Savickas, M.L. (2011). New Questions for Vocational Psychology: Premises, Paradigms, and 
Practices.Journal of Career Assessment, 19(3) 251-258.

Smith, E.T. & Boyer, M.A. (1996). Designing In-Class Simulations. PS. Political Science and Poli-
tics, 29 (4), 690-694. 

Smith, K., Clegg, S., Lawrence, E. & Todd, M.J. (2007). The challenges of reflection: Students 
learning from work placements. Innovations in Education and Teaching International, 
44 (2), 131-141. 

Sultana, R.G. (2004). Guidance policies in the knowledge society. Trend, challenges and res-
ponses across Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities. 

Swanson, J.L., Daniels, K.K. & Tokar, D.M. (1996). Assessing perceptions of career-related bar-
riers: the career barriers inventory. Journal of Career Assessment, 4, 219-244.

Taber, B.J., Hartung, P.J., Briddick, H., Briddick, W.C. & Rehfuss, M.C. (2011). Career Style Inter-
view: A Contextualized Approach to Career Counseling. In: The Career Development 
Quarterly, 59, 274-287.

Vreugdenhil, B. (2007). Hoe kiezen studenten een minor? De invloed van onderwijsorganisatie, 
begeleiding en studentkenmerken op het keuzeproces. Hogeschool Arnhem Nijmegen: 
Service Centrum Onderwijs

Watts, A.G. & Fretwell, D.H. (2004). Public Policies for Career Development. Case Studies and 
Emerging Issues for Designing Career Information and Guidance Systems in Developing 
and Transition Economies. Washington: World Bank. 

Winters, A., Meijers, F., Kuijpers, M. & Baert, H. (2009). What are vocational training conver-
sations about? Analysis of vocational training conversations in Dutch vocational educa-
tion from a career learning perspective. Journal of Vocational Education and Training, 
61(3), 247-266.


