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Thema Kwetsbare Jongeren

Vertrouwen  
en positieve  
ervaringen

mogen we kwetsbare jongeren als 

‘lastig’ bestempelen? nee, beslist 

niet. ‘speciaal’ is een woord dat 

zoveel beter past. daarbij hoort 

specifieke aandacht en begeleiding, 

gebaseerd op vertrouwen en gericht 

op succeservaringen. de opleidings-

module loopbaancoaching voor 

kwetsbare jongeren, een vak apart! 

biedt handvatten om kwetsbare 

jongeren die maatwerkaanpak te 

kunnen bieden die deze speciale 

groep nodig heeft.

dit magazine is een uitgave van 

het landelijke Stimuleringspro-

ject LOB in het mbo. dit project 

wordt gesubsidieerd door het 

ministerie van OcW en wordt 

uitgevoerd onder verantwoordelijk-

heid van mBO diensten.

www.lob4mbo.nl

 
Tekst & realisatie:  

  ravestein & Zwart

Beeld 

  milou chênevert (foto achterzijde) 

  joep gerrits (tekeningen) 

  thijs hupkens (portretfoto’s)

Vormgeving: 

  lauwers-c

Druk:

  trioprint, grafisch centrum   

Oplage: 

  500
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Thema doorstroom na het mbo

Loopbaan  
als reis

een landkaart is hét hulpmiddel om 

de reis te visualiseren. het helpt je 

te oriënteren en biedt een anker, 

ook als je niet weet wat de reis je 

gaat brengen. een gedachte die ten 

grondslag ligt aan de Kaart van de 

loopbaanrealisatie, een denkbeel-

dige cartografie die de wereld van 

de dagelijkse beroepsontwikkeling 

weergeeft. reis mee naar de vallei 

van uitdagende Werkervaringen, 

dwaal rond in het dilemmabos en 

dans op de vulkaan der uiteenge-

spatte verwachtingen…

InhoudColofon
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Interview

‘Veel dingen  
om over na te 
denken’

‘advies geven bij het kiezen van een 

opleiding hoort denk ik bij de rol van 

ouders. het is een grote stap die je 

gaat maken en er zijn veel dingen 

om over na te denken.’ aan het 

woord is de 16-jarige Willem. een 

interview met hem en zijn ouders 

ruud en irma over de rol van ouders 

bij het proces van wikken en wegen. 

Interview

Magazijn voor 
loopbaanleren

negen boekjes met tientallen lOB-

oefeningen en -opdrachten, slimme 

vragen die loopbaanbegeleiders aan 

hun studenten kunnen stellen en 

verwijzingen naar achtergrondinfor-

matie: zie daar de inhoud van het 

loopbaanmagazijn. ‘ik hoop echt dat 

het gaat rondzingen’, vertelt clau-

dine hogenboom, kerngroeplid van 

het stimuleringsproject en mede-

ontwikkelaar van het magazijn.

 4   versterking van lOB in de door-

lopende leerlijn vmbo-mbo

 7 iedereen kan excelleren

 8  lOB als instrument in een  

superdiverse school

 9  Ouderbetrokkenheid: school-

waardenkompas brengt  

samenhang 

12   reflectieve loopbaangesprek-

ken: écht praten met studenten

16  een studiekeuze-check in het 

mbo 

17  twee keer kort: lOBbook en de 

‘ideale’ loopbaangerichte intake

18   publicatie ‘mbo’ers aan het 

woord over mbo’. 

19  twee keer kort: de Kwaliteits-

kaart en de pilot ‘lOB in de 

regio’ 

Editorial

De afgelopen twee jaar hebben diverse werkgroepen, 

het kernteam van het Stimuleringsproject LOB in het 

mbo en alle anderen die loopbaanoriëntatie en -begelei-

ding een warm hart toedragen, fikse stappen gezet om 

het doel van ons project te realiseren: echte aandacht 

voor de loopbaan van de individuele student laten door-

dringen tot in de haarvaten van het mbo. 

het besef groeit dat jongeren behoefte hebben aan 

begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- en 

beroepskeuzes. als zij goed inzicht hebben in hun talen-

ten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden, kunnen zij 

weloverwogen keuzes maken voor een vervolgopleiding 

of beroep. door hen dingen over zichzelf te laten ont-

dekken – wie ben ik, wat kan ik? – krijgen zij essentiële 

bouwstenen aangereikt voor hun talentontwikkeling en 

toekomstige loopbaan. lOB stelt onderwijsinstellingen in 

staat studenten beter en professioneler te helpen bij het 

maken van keuzes. 

het stimuleringsproject kijkt 

vanuit diverse perspectieven 

naar lOB en focust daarbij op 

professionalisering, visieontwik-

keling en het ontwikkelen van 

praktische instrumenten om 

onderwijsinstellingen op pas-

sende wijze te ondersteunen bij 

talentontwikkeling en het loop-

baanleren van hun studenten. 

als projectleider ben ik erg blij en trots dat het ons,  

met gezamenlijke inspanningen, gelukt is een prachtige 

oogst te realiseren. in dit kleurrijke tijdschrift vindt u  

voorproefjes van allerlei prachtige opbrengsten  

uit het land. de producten zelf kunt u vinden op  

www.lob4mbo.nl.

eetleest u smakelijk!

Fieny Peerboom
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Versterking van LOB  
in de doorlopende 
leerlijn vmbo-mbo

Een doorlopend lOB-programma vmbo-mbo on-
dersteunt jongeren bij het ontwikkelen van loopbaan-
competenties. dat houdt immers niet op met het 
behalen van het vmbo-diploma. en evenmin begint 
het opnieuw bij de start van de mbo-opleiding. mbo-
instellingen en vmbo-scholen onderstrepen dit. inmid-
dels zijn er in het hele land initiatieven gestart. en ook 
op landelijk niveau gebeurt er het een en ander. de 
mBO raad en de vO-raad stelden een gezamenlijke 
werkagenda op om een aantal zaken in de regio en in 
onderlinge samenwerking op te pakken. lOB is een 
van de onderwerpen op deze agenda. 

de handreiking Versterking van LOB in de doorlopende 

leerlijn vmbo-mbo legt uit waarom samenwerking 

tussen vmbo en mbo op het gebied van lOB belangrijk 

is, maar ook welke belemmeringen er zijn. deze digitale 

publicatie schetst enkele oplossingsrichtingen, die in bijla-

gen een praktische uitwerking krijgen. deze bijlagen kunt 

u met één muisklik downloaden. Ze bevatten, net als de 

handreiking, diverse links die u verder kunnen helpen. u 

krijgt dus volop de kans ideeën en inspiratie op te doen 

om jongeren in een doorlopende lOB-lijn te ondersteu-

nen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties. 

Want wie beschikt over loopbaancompetenties, kan zijn 

eigen (onderwijs)loopbaan bewust sturen en daarin rela-

tief duurzame keuzes maken. 

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Handreiking

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo 

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

De actoren in een doorlopende leerlijn LOB

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten 

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Samenwerken aan LOB

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Bouwstenen voor een loopbaangerichte leeromgeving 
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Aandacht 
voor 
kwetsbare 
jongeren

Leerlingen op het mbo niveau 1 (entreeopleidingen) en 

vaak ook op niveau 2 hebben specifieke leerlingkenmer-

ken. Ze worden vaak gezien als een ‘lastige’ doelgroep 

met een complexe problematiek. het zijn jongeren die 

zich nog wel eens willen afzetten tegen school. vaak 

hebben ze negatieve onderwijservaringen; ze hebben niet 

voor niets geen vmbo-diploma gehaald om zo op een ni-

veau 1-opleiding van het mbo terecht te komen. een rela-

tief groot deel van de leerlingen heeft leerproblemen en/

of gedragsproblemen en heeft een negatief zelfbeeld. de 

leerlingen van deze doelgroep hebben kortom specifieke 

aandacht en begeleiding nodig, nabij en frequent. geba-

seerd op vertrouwen en gericht op succeservaringen.

Opleidingsmodule
de opleidingsmodule Loopbaancoaching voor kwets-

bare jongeren, een vak apart! is een instrument voor 

kwetsbare jongeren. de module is bedoeld voor docen-

ten, coaches en begeleiders die kwetsbare jongeren 

coachen in hun loopbaan en daarvoor handvatten zoeken. 

in de training die zij volgen aan de hand van de oplei-

dingsmodule, werken zij aan bewustwording, kennisont-

wikkeling en dialoog; bouwstenen waarmee zij kwetsbare 

jongeren de maatwerkaanpak kunnen bieden die deze 

speciale groep nodig heeft. Bij de training wordt gewerkt 

vanuit (eigen) praktijkvoorbeelden die tot ieders verbeel-

ding spreken. de module is opgesteld door loopbaancoa-

ches van kwetsbare jongeren. Zij putten uit hun eigen 

ervaringen en maken gebruik van inzichten, materialen 

en notities van onder andere peter den Boer, marinka 

Kuijpers, frans meijers en ronald hünneman. 

Inspiratie in twee minuten
tijdens de training krijgen de cursisten ook enkele korte 

films te zien die speciaal voor het Stimuleringsproject 

LOB in het mbo gemaakt zijn. de films belichten – elk 

vanuit een ander perspectief – de praktijk van loopbaan-

coaching voor kwetsbare jongeren. in elke film vertelt 

een docent, praktijkbegeleider, opleidingscoördinator of 

student zijn of haar verhaal. Zij zijn de ‘2-minuten inspi-

rators’ die, op hun eigen manier en vanuit hun eigen op-

tiek, delen hoe zij de begeleiding het liefste ingevuld zien. 
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LOB als 
instrument 
in een 
superdiverse 
school

Uit onderzoeken en ervaringen van docenten en stu-

denten blijkt dat nieuwe nederlanders (jongeren met een 

niet-nederlandse herkomst) meer in hun mars hebben 

dan zij nu vaak nog laten zien. juist lOB, mits afgestemd 

op de karakteristieken van deze doelgroep, maakt het 

mogelijk om het beste in ze naar boven te halen en ze te 

begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt 

of in het vervolgonderwijs.

Binnen het stimuleringsproject is het afgelopen jaar 

intensief gewerkt aan het thema lOB en nieuwe ne-

derlanders (niet-westerse allochtonen). hierbij werden 

met name ideeën aangedragen om lOB bij dit specifieke 

thema een stap verder te brengen. de principiële vraag 

daarbij was: ‘moet je wel een andere benadering willen 

voor nieuwe nederlanders?’ de conclusie is dat dit voor 

lOB zeker wenselijk is. 

de publicatie Superdiversiteit in het mbo. Loopbaan 

Oriëntatie- en Begeleiding als instrument in een 

superdiverse school biedt mbo-instellingen inspiratie om 

lOB aan te grijpen nieuwe nederlanders te stimuleren 

hun talenten meer te benutten en de wat minder sterke 

punten verder te ontwikkelen. de publicatie bestaat uit 

drie delen: een visiedeel, een mentorprogrammadeel en 

een communicatiedeel. het visiedeel kan daarbij funge-

ren als vertrekpunt voor een strategie voor diversiteit en 

lOB. in het tweede deel, het mentorprogramma, leest u 

meer over de meerwaarde en de valkuilen bij het opzet-

ten van een mentorprogramma voor nieuwe nederlan-

ders. het derde deel ten slotte beschrijft acht casussen 

die weergeven op welke manier u als begeleider/docent 

effectief en cultuursensitief kunt communiceren met 

deze studenten.
Superdiversiteit in het mbo

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding als instrument in een superdiverse school
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Iedereen kan excelleren
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excellentie is ook geen ‘vast’ woord: de betekenis kan 

per persoon verschillen. de enigen die samen kunnen 

beslissen wat het woord betekent, zijn de docent en de 

student in dialoog met elkaar. gezamenlijk kijken zij naar 

de invulling en de aan excellentie te stellen randvoorwaar-

den.

Om op een praktische wijze aan de slag te gaan met 

excellentie, zijn er in het kader van het Stimulerings-

project LOB in het mbo twee handzame instrumenten 

gemaakt: een montagetool en een catalogus met de titel 

‘iedereen kan excelleren’. de catalogus biedt een breed 

overzicht van mogelijkheden, middelen en achtergronden 

en geeft zo een toelichting op de korte aanwijzingen in de 

montagetool; de montagetool geeft praktische aanwij-

zingen over hoe u stap voor stap aan de slag kunt met 

excellentie.

Excellentie is een lastig woord. Onze gewoonte (het 

woord zegt het al) is om ‘gewoon’ te willen zijn, om niet 

op te vallen. maar het gaat niet om opvallen, maar om 

jezelf ontwikkelen, je eigen talenten ontdekken en die zo 

goed mogelijk inzetten voor je ontwikkeling als profes-

sional. die ‘professional’ is zowel de student die via een 

opleiding naar een beroep wordt opgeleid, als de docent 

die de student zo individueel mogelijk begeleidt. voor 

beide professionals geldt: leren is niet een kwestie van 

‘kunnen’, maar van ‘willen’. 
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Loopbaan 
als reis

Jongeren staan (steeds) voor moeilijke keuzes als het 

om hun loopbaan gaat – welke studie kiezen ze, wat voor 

werk willen ze doen? hoe vinden zij hun weg in (voor 

hen) nog onbekende werelden? uitgestippelde routes 

zijn er niet, zeker niet als het gaat om de doorstroom ná 

het mbo. studenten moeten op de een of andere manier 

zichzelf sturen: hun eigen nieuwsgierigheid volgen, hier 

en daar op weg geholpen door tips van andere ‘reizigers’. 

lOB is in onze opvatting samen met de student een pad 

hakken, in een woud van de werelden Opleiden en Wer-

ken, met bijbehorende regels en systemen. Ook al gaat 

dat pad buiten de bestaande, formeel aangegeven routes 

en door iedereen betreden paden. 

 

Bovenstaande is, in een notendop, de essentie van De 

loopbaan als reis. Een landkaart als hulp voor de 

loopbaanreiziger. deze publicatie beschrijft enkele es-

sentiële principes voor effectief lOB bij de doorstroom 

naar het hbo of de arbeidsmarkt (zoals studentperspec-

tief, enabling capability, sociaal kapitaal en regionale 

samenwerking) en werkt toe naar de concrete uitwerking 

van alle theorie en bevindingen, gegoten in de metafoor 

van de loopbaan als reis: de Kaart van de Loopbaan-

realisatie.  

 

Cartografie 

deze Kaart is een denkbeeldige cartografie die de wereld 

van de dagelijkse beroepsontwikkeling weergeeft. uit tal 

van interviews met studenten kwamen enkele elemen-

ten naar voren die belangrijk zijn geweest in hun ontwik-

keling. deze zijn in de Kaart van de loopbaanrealisatie 

verwerkt als mogelijke ervaringen die een student kan 

opdoen. steden en andere markeringspunten heten 

onder andere de stad van de inspirerende stage, de 

Wensboom, de Ondoordringbare jungle, de veilige haven 

en de gedempte geldput.  

voor het gebruik van de Kaart is een korte handleiding 

beschikbaar: De Gesprekslegenda. de Kaart zelf is be-

schikbaar in twee formaten. een handzaam formaat voor 

op tafel, zeer geschikt om de dialoog aan te gaan met de 

student. en een posterformaat voor in de docentenkamer 

om samen met alle lOB-betrokkenen in de organisatie 

in gesprek te gaan over de wijze waarop uw onderwijs-

instelling lOB kan invullen. 
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Ouderbetrokkenheid: 
Schoolwaardenkompas 
brengt samenhang

Elke onderwijsinstelling maakt, impliciet of expliciet, 

een aantal fundamentele keuzes die bepalend zijn voor 

de uitvoering van het onderwijs. die keuzes gaan vooral 

over het doel dat de instelling voor ogen heeft en over de 

manier waarop ze dat doel nastreeft. deze fundamentele 

keuzes zijn bepalend voor alle onderdelen van de orga-

nisatie. dus ook voor de manier waarop lOB vorm krijgt 

en ouders daarbij worden betrokken. hoe helderder de 

keuzes, en de samenhang die daardoor ontstaat tussen 

alle organisatiegebieden, bijvoorbeeld tussen communica-

tie, leeromgeving, toetsing, coaching en aansturing, des 

te effectiever de uitvoering. Om onderwijsinstellingen te 

helpen bij het bepalen van deze keuzes, is er een handig 

instrument: het schoolwaardenkompas. 

Eerste stap richting LOB
het schoolwaardenkompas helpt bij het vormen van de 

logische samenhang tussen alle organisatiegebieden. het 

mag gezien worden als een eerste stap richting invul-

ling van lOB en het betrekken van ouders. uitgangspunt 

is dat een benadering vanuit de basis het meest solide 

resultaat oplevert en dat samenhang met de andere 

organisatiegebieden borg staat voor een groot en blijvend 

effect. 

de onlangs verschenen Handleiding voor het School-

waardenkompas: samenhang creëren binnen de on-

derwijsinstelling schetst de relevantie van het school-

waardenkompas en laat zien op welke manier u het beste 

resultaat boekt met het gebruik ervan. de handleiding 

geeft informatie en tips en praktische voorbeelden van 

hoe u bepaalde lOB-activiteiten in het kader van ouder-

betrokkenheid kunt vormgeven in het verlengde van de 

kernwaarden in uw onderwijsinstelling. de handleiding is 

daarmee een logisch vervolg op de brochure Ouders be-

trekken bij de loopbaanontwikkeling van hun kind die 

is uitgebracht in juni 2014 (zie ook de volgende pagina). 

OOgst - tijdschrift van het stimuleringsprOject lOB in het mBO

Handleiding voor het 
Schoolwaardenkompas

Stimuleringsproject LOB in het mbo

Samenhang creëren binnen de onderwijsinstelling
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‘ Veel dingen  
om over na 
te denken’

In 2014 verscheen de brochure Ouders betrekken bij 

de loopbaanontwikkeling van hun kind - Een over-

zicht van onderzoek, literatuur en handvatten voor 

het mbo. In het kader van het Stimuleringsproject 

wilden we graag weten welke bevindingen in de vele 

wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke publi-

caties over ouderbetrokkenheid en LOB van belang 

zijn voor mbo-studenten. Om hier inzicht in te krijgen 

kreeg Youngworks de opdracht alle relevante litera-

tuur op een overzichtelijke manier in kaart te brengen 

en daar waar mogelijk te voorzien van input uit zowel 

wetenschap, praktijk van onderwijs, ouders en stu-

dent. De brochure die naar aanleiding van dit onder-

zoek verscheen, bevat ook enkele interviews. Hieron-

der staat een van de interviews uit deze brochure.

Ruud en Irma van Sark zijn de ouders van Willem (16 

jaar) die binnenkort eindexamen vmbo-t doet. Ruud 

is servicemanager bij een autobedrijf, Irma werkt als 

administratief medewerker en TSO-coördinator.

Willem: “eigenlijk was ik van kinds af aan al bezig met 

autootjes en trekkertjes. ik heb ook gedacht aan auto-

techniek, maar werk in de metaal betaalt veel beter dan 

een baan als automonteur; dat was voor mij wel een 

belangrijke reden om toch die richting te kiezen.”

Ruud: “Willem gaat Werktuigbouwkunde studeren, een 

vierjarige BOl-opleiding aan het rOc van twente. hij 

wilde zelf eigenlijk wel graag aan het werk en dacht dus 

aan de BBl-route. Wij zeiden steeds ‘doe nou die vier 

jaar, dan heb je net wat meer.’”

Irma: “ja, en hij kan dat niveau ook prima aan. Op de 

open dagen zeiden ook alle leraren: ‘het is zonde als je 

die investering niet doet.’” 

Ruud: “ik denk dat hij er nu zelf wel achter staat.”

irma: “het is echt een voordeel dat we dit vakgebied ken-

nen en vrienden hebben die in die sector werken.”

Ruud: “hij twijfelde over metaal of autotechniek. Wij 

hebben wel bewust gezegd dat wij werktuigbouwkunde 

een betere keuze vonden, maar niet: ‘dát moet je doen.’”

Irma: “ik zou geen nee hebben gezegd als hij anders had 

gekozen. na gesprekken met de leraren kwam hij hier 

zelf mee. ik zei toen: ‘ik vind het heel fijn dat je het nu 

zelf ziet.’”

Ruud: ”als je iets gaat doen, moet je er ook echt achter 

staan.”

Willem: “goed advies is advies waar je wat aan hebt; 

waarbij je kunt nadenken over wat je echt nog niet wist. 

advies geven bij het kiezen van een opleiding hoort denk 

ik bij de rol van ouders. het is een grote stap die je gaat 

maken en er zijn veel dingen om over na te denken. het 

enige waar ze me niet bij konden helpen was de defini-

tieve keuze.”
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Reflectieve loopbaangesprekken: 
Écht praten met 
studenten
Op veel scholen zijn loopbaangesprekken met stu-

denten vooral diagnostisch en oplossingsgericht. 

Zo niet bij de zogeheten ‘reflectieve loopbaange-

sprekken’. Daar geeft de student betekenis aan zijn 

werk- en leerervaringen en ontdekt zo wat hem echt 

aanspreekt. 

Uit onderzoeken blijkt dat studieloopbaanbegeleiders 

(slB’ers) en docenten met zogeheten lOB-taken, in 

hun loopbaangesprekken vooral tegen, of over studen-

ten, maar zelden met studenten praten. dit laatste is nu 

juist de bepalende factor voor een waardevol loopbaan-

gesprek, aldus recente inzichten. door samen met de 

student te reflecteren op zijn ervaringen in het leer- en 

werkproces, wordt hij zich bewust van zijn kwaliteiten, 

drijfveren, (on)mogelijkheden en passies. dit stelt de stu-

dent beter in staat zijn eigen loopbaan sturing te geven. 

iets wat je niet bereikt als je de student in een passieve 

rol drukt door alleen tegen hem te praten’, vertelt frans 

meijers, onderzoeker en lector pedagogiek van de be-

roepsvorming en een van de architecten van een training 

in reflectieve loopbaangesprekken.

Andere (ver)houding
de zogeheten ‘reflectieve loopbaangesprekken’ zijn voor 

veel coaches en loopbaanbegeleiders iets nieuws. Zij zijn 

vooral getraind in diagnostische en oplossingsgerichte 

gesprekken: ze zoeken de ‘storing’ in het leerproces van 

een student en geven vervolgens advies: ‘misschien zou 

je eens…’. meijers: ‘reflectieve gesprekken vragen om 

een andere, meer pedagogische (ver) houding: je gaat 

echt in dialoog met de student over de zin en betekenis 

van zijn ervaringen als aankomend vakman en als burger. 

de student moet gelegenheid krijgen te praten over con-

crete ervaringen en de emoties die daarbij vrijkomen. Zo 

ondervindt hij immers welke ervaringen er voor hem toe 

doen, welke hem echt aanspreken. 

Kleine verhalen
aan de hand van ‘kleine verhalen’ over ervaringen ‘die 

ertoe doen’, ontdekt de student door welke normen en 

waarden (‘leefregels’) hij zich in zijn gedrag laat leiden. 

hij ondervindt waar zijn mogelijkheden en grenzen liggen 

en kan, samen met de loopbaanbegeleider, een doel en 

de weg daar naartoe benoemen. Om dit te bewerkstel-

ligen stel je andere vragen dan je wellicht gewend bent. 

Zo zijn ‘waarom’-vragen funest, want die veronderstel-

len, meestal ten onrechte, dat de student al weet welke 

leefregels voor hem gelden. het gaat er juist om dat de 

student gaandeweg deze regels kan ontdekken.’ 

hoewel docenten graag een pedagogische relatie met 

hun studenten aangaan, vormt dit een pittige uitdaging 

voor hen. ‘gesprekstechnieken kun je weliswaar vrij een-

voudig leren, maar dit gaat om een attitudeverandering. 

Om deze mind shift teweeg te brengen, heeft het Stimu-

leringsproject LOB in het mbo enkele experts gevraagd 

een training te ontwikkelen. de kernwoorden daarbij 

zijn: oefenen, terugkijken, ervaren en bewust worden. 

de deelnemers voeren met elkaar loopbaangesprekken, 

onder het toeziend oog van de camera, en bespreken 

vervolgens de opnamen met de gehele cursusgroep. 

confronterend, maar toch logisch: als docenten hun ei-

gen professionele identiteit – dus het verhaal over de zin 

en betekenis van hun eigen docent-zijn – niet ter discus-

sie durven te stellen, zullen ze zonder het te beseffen 

vaak blijven ‘vastzitten’ in hun oude rol en in hun oude 

handelen. het voeren van een loopbaangesprek blijft 

dan een techniek in plaats van een wezenlijk onderdeel 

van hun docent-zijn. door zelf te ervaren ontdekken ze al 

doende welke vragen “werken” en hoe zij adequaat kun-

nen reageren op de verkregen antwoorden.’

meer lezen? download dan op lob4mbo.nl de publicatie 

Loopbaanreflectie in dialoog. 
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Magazijn voor 
loopbaanleren
Negen boekjes met tientallen LOB-oefeningen en 

-opdrachten, slimme vragen die loopbaanbegeleiders 

aan hun studenten kunnen stellen en verwijzingen 

naar achtergrondinformatie: zie daar de inhoud van 

het Loopbaanmagazijn. ‘Scholen weten vooral de 

enorme keuze te waarderen’, vertelt Claudine Hogen-

boom, kerngroeplid van het Stimuleringsproject en 

ontwikkelaar van het magazijn.

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat het Loop-

baanmagazijn gelanceerd werd. althans in de huidige 

verschijningsvorm. ‘eerst was het een ruw opgezet word-

document’, legt claudine hogenboom uit. ‘daarin waren 

allerlei lOB-opdrachten en -oefeningen van verschillende 

opleidingen van summa college, mijn voormalige werk-

gever, bijeengebracht. als kerngroep van het stimule-

ringsproject besloten we dit document naar pdf-boekjes 

te vertalen. het prettige daarvan is dat je dan het maga-

zijn kunt downloaden en opslaan op je computer. iedere 

opdracht is zodanig geformuleerd dat je deze vervolgens 

kunt uitprinten en als ondersteuning bij de loopbaanbege-

leiding kunt gebruiken.’ 

in totaal zijn er negen boekjes verschenen: vijf boekjes 

met opdrachten om de vijf loopbaancompetenties verder 

te ontwikkelen en vier boekjes die verdieping geven. de 

boekjesreeks is in te zetten gedurende de verschillende 

fasen die de student doorloopt tijdens zijn studie: de 

oriëntatiefase, de ontwikkelingsfase en de afrondings- en 

afstudeerfase. het magazijn voorziet duidelijk in een be-

hoefte. ‘de reacties zijn erg positief ’, aldus hogenboom. 

‘scholen weten vooral de enorme keuze te waarderen. 

de loopbaanbegeleiders en hun studenten kunnen zelf 

de voor hen relevante onderdelen eruit plukken, terwijl ze 

er toch van op aan kunnen dat de kwaliteit in orde is. het 

loopbaanmagazijn treft ook meerdere doelen. je kunt 

het eigenlijk zien als een catalogus voor je wooninrich-

ting. als je al een helder beeld hebt van hoe je woning 

eruit moet komen te zien, ga je in de catalogus op zoek 

naar producten die bij je beoogde inrichting passen. maar 

je kunt ook door de gids bladeren om juist een idee te 

krijgen over je inrichting. Op die manier kan je het loop-

baanmagazijn ook gebruiken: aan de hand ervan ga je met 

elkaar het gesprek aan over de mogelijke inrichting van 

lOB in jouw school.’ 

Aanvulling 
het loopbaanmagazijn is al goed gevuld, maar mag 

van hogenboom ‘overvol’ raken. immers: hoe meer 

keuze, hoe beter. ‘Onlangs nog hebben we een reeks 

oefeningen en opdrachten op het gebied van netwerken 

toegevoegd. Ook andere onderdelen hebben we aange-

vuld. We zien het loopbaanmagazijn ook echt als een 

dynamische gids. momenteel zijn we bezig met ontwik-

kelen van nieuw materiaal. dat moet voldoen aan een 

aantal voorwaarden. allereerst moet de student echt iets 

leren over zichzelf. en dan met name wat zijn positieve 

kanten zijn – niet zijn tekortkomingen! – en hoe hij deze 

kan versterken. daarnaast moet hij op een andere manier 

uitgedaagd worden dan hij gewend is.’ ‘ik hoop echt dat 

het loopbaanmagazijn gaat rondzingen’, besluit hogen-

boom. ‘Zoals je een leerling op zoek naar een geschikte 

opleiding kunt wijzen op www.mbostad.nl, zo kun je bij 

lOB wijzen op het loopbaanmagazijn.’ 

Het Loopbaanmagazijn kunt u downloaden op  

www.lob4mbo.nl. In het begin van het schooljaar 2015 – 

2016 verschijnen er enkele toevoegingen. Bovenstaand 

interview verscheen eerder in de MBO∙krant (maart 2015).
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Met een studiekeuze-check toets je of een opleiding 

goed bij je past. Eerder was er al een studiekeuze-

check voor het hbo; na de zomer heeft het mbo een 

eigen variant.  

Een studiekeuzecheck voor het mbo zou jongeren 

moeten helpen een opleiding te kiezen die bij hen past. 

als je een opleiding volgt die aansluit op jouw interesse 

en op het werk dat je wilt doen, is de kans het grootst 

dat je de opleiding ook afmaakt. een studiekeuzecheck  

kan hierbij helpen. Zo’n check is in het hoger onderwijs 

gebruikelijk en zelfs verplicht. maar het mbo is niet het 

hbo. en dus werkten 25 beleidsmakers, managers en 

docenten van verschillende mbo-instellingen in april van 

dit jaar een week lang online intensief samen om ideeën 

te verzamelen die van meerwaarde kunnen zijn wanneer 

een mbo-instelling zelf aan de slag wil met de studiekeu-

ze-check. Zij selecteerden zeven prototypes, gebaseerd 

op principes die de deelnemers belangrijk vinden: 

•  Jongeren weten lang niet altijd waar ze goed in zijn en 

plezier in hebben. terwijl dat nou juist essentieel is bij 

de keuze van een opleiding. de activiteiten die onder-

deel zijn van de studiekeuzecheck zouden jongeren 

moeten helpen hun eigen talenten op het spoor te 

komen.

•  Jongeren kunnen een goede keuze maken voor een op-

leiding als ze in dit keuzeproces met mensen in contact 

komen, zoals mensen die het beroep uitoefenen en die 

de opleiding al volgen. de activiteiten die deel uitmaken 

van de check zouden jongeren moeten helpen met het 

ontmoeten van deze mensen.

•  Kruisjes zetten en formulieren invullen zijn vaak geen 

activiteiten die leiden tot leren. jongeren zouden op 

een aantrekkelijke en speelse manier hulp moeten krij-

gen bij het kiezen van een passende opleiding.

Ingrediënten
de zeven prototypes bestaan elk uit een korte beschrij-

ving en een tijdlijn. ingrediënten zijn bijvoorbeeld:

•  Een zelfonderzoek dat jongeren helpt de eigen talenten 

op het spoor te komen. Ze krijgen hulp bij het beter be-

grijpen van hun talenten en bij de vertaling van talenten 

naar een opleiding;

•  Een spelmiddag waarin jongeren geholpen worden bij 

hun keuze door het spelen van een spel. in dit spel zit-

ten korte feedback-loops waarbij infographics, cartoons 

en filmpjes gebruikt worden;

•  In korte tijd doorlopen leerlingen een mini-variant van de 

opleiding waar ze belangstelling hebben. Ze krijgen een 

echte mini-syllabus, leggen een proeve van bekwaam-

heid af en krijgen begeleiding van een student;

•  Leerlingen sporen op wat hun voorouders deden. Aan 

de hand hiervan gaan ze op zoek naar onbekende be-

roepen. dit helpt om op een nieuw spoor te komen en 

open te staan voor andere opleidingen. 

Op basis van deze prototypes wordt nu in opdracht van 

het Stimuleringsproject LOB in het mbo gebouwd aan 

suggesties en inspiravoor een studiekeuzecheck in het 

mbo.

 

Meer weten over de totstandkoming van de studie  -

keuze-check in het mbo? Lees dan het verslag op  

www.lob4mbo.nl.

Een studiekeuze-
check in het mbo
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LOBbook:  
prettig werken  
aan je loopbaan-
competenties

Om studenten op een eenvoudige en prettige ma-

nier te laten werken aan hun loopbaancompeten-

ties, is er nu het LOBboek. Digitaal, interactief en 

laagdremplig.

De basis voor het lOBbook is gelegd door Web-

stores en drenthe college. Zij ontwikkelden een op 

facebook lijkend digitaal social media-systeem voor 

onderwijsactiviteiten bij kwetsbare jongeren. in sa-

menwerking met het stimuleringsproject zijn er aan 

het lOBbook specifeke lOB-elementen toegevoegd. 

lOBbook biedt studenten de mogelijkheid om op een 

interactieve manier te reflecteren op hun ervaringen 

die ze opdoen in Bpv-situaties en andere situaties 

die belangrijk zijn voor het ontdekken van hun eigen 

mogelijkheden en ambities. verder kunnen zij op allerlei 

momenten met studiegenoten en begeleiders commu-

niceren over diverse zaken die van belang zijn voor hun 

keuzeproces.

het instrument is een laagdrempelig en – niet on-

belangrijk – gesloten platform. het combineert het 

werken en volgen van loopbaancompetenties, commu-

nicatie en praktische toepassingen als aanwezigheids-

registratie, skype en een agendamodule. het is, al met 

al, een social media-omgeving waarin de studenten 

zich zeker thuis voelen… 

Interesse in het inzetten van LOBbook in uw school? 

Ga dan naar www.lobbook.nl.

De ‘ideale’  
loopbaangerichte  
intake

Met de focus op duurzame LOB zijn zes onderwijs-

instellingen aan de slag gegaan om te komen tot het 

‘ideale’ loopbaangerichte intakeproces. 

Over de loopbaangerichte intake is al veel gesproken 

en geschreven. niet voor niets, want het is een zeer 

belangrijk moment, waarbij de vraag ‘Wat heeft deze 

student nodig om succesvol te zijn’ centraal staat (en niet 

‘gaat deze student het halen?’). er is gelukkig veel rele-

vante kennis aanwezig over wat bij deze intake wel werkt  

en wat niet. die kennis komt zowel uit de onderwijsprak-

tijk als uit de wetenschappelijke hoek. Zes onderwijsin-

stellingen hebben, samen met een expert van Kessels & 

smit, op basis van eigen ervaringen en succesfactoren 

binnen het intakeproces, die bouwstenen en principes 

verzameld die de duurzaamheid van de intakeprocessen 

bevorderen én die ruimte laten voor de eigenheid van 

een onderwijsinstelling. daarbij is ook goed gekeken naar 

termen die in nauw verband staan met ‘intake’: toelating, 

selectie en oriëntatie. het onderscheid, maar ook de ver-

houdingen tussen deze items kwamen tijdens de sessies 

tussen de zes onderwijsinstellingen aan bod, aansluitend 

bij de expertise van deze deelnemende instellingen. 

Begeleidingsbehoefte
uit de sessies komt ondermeer naar voren dat er sprake 

is van een toegenomen streven om een hoog rendement 

te behalen. de groeiende aandacht voor matching in mbo 

en hbo is hierop wellicht (deels) een antwoord. de ont-

wikkeling van activiteiten/procedures die niet gericht zijn 

op selectie, maar op een goede inschatting én inzicht in 

de begeleidingsbehoefte van de student, kunnen bijdra-

gen aan het maken van een bewuste opleidingskeuze en 

daarmee zowel de instelling als de student ondersteunen.

Meer over de ‘ideale’ loopbaangerichte intake kunt u  

binnenkort lezen op www.lob4mbo.nl.
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Publicatie Mbo’ers aan het woord over LOB 

Een ‘vak’, maar wel 
een relevant vak 
In opdracht van het Stimuleringsproject LOB in het 

mbo heeft Motivaction een omvangrijk kwalitatief 

onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van (oud-) 

studenten met LOB. De resultaten – en allerlei treffen-

de citaten van studenten – zijn te lezen in het onlangs 

verschenen rapport Mbo’ers aan het woord over LOB. 

In het onderzoek staat het perspectief van mbo’ers cen-

traal. gekozen is voor een kwalitatieve opzet in plaats van 

een kwantitatieve effectmeting. Om deze reden zijn er in 

dit rapport verhalen te vinden in plaats van harde cijfers. 

die aanpak maakt de bevindingen in het rapport beslist 

niet minder waardevol. 

LOB relevant voor student
Zo wordt goed duidelijk dat de grondbeginselen van lOB 

– meer inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten, mogelijk-

heden en drijfveren, het ontwikkelen van loopbaancom-

petenties en het krijgen van realistische informatie over 

beroepen en arbeidsmarkt – in potentie goed aansluiten 

bij dat wat studenten bezighoudt. Zij hebben veel moeite 

met het maken van (gefundeerde) keuzes en raken hierbij 

weleens de weg kwijt. Ook overschatten zij zichzelf re-

gelmatig, waardoor zij onverwachts in situaties terechtko-

men waar zij niet op gerekend hadden. tegelijkertijd zijn 

zij sterk op de toekomst gericht en hebben zij duidelijke 

ideeën over hoe deze er wat hen betreft uit zal komen te 

zien. dit is een sterke motivator voor studenten. 

Vak
lOB kan in potentie bij al deze bovenstaande zaken een 

belangrijke rol spelen. in de praktijk lijkt lOB echter nog 

niet de gewenste impact te hebben. dit komt doordat de 

context – het waarom – vaak ontbreekt voor de studen-

ten: ze weten niet waarom ze bepaalde activiteiten doen 

en wat de relatie is met hun eigen toekomst. studenten 

zien lOB ook vooral als vak. daarnaast sluit het activitei-

tenaanbod niet altijd aan op de behoeften van de studen-

ten. Ook ontbreekt vaak de persoonlijke dimensie (zoals 

feedback van een docent). met lOB moeten jongeren uit 

hun comfortzone komen; dit doen ze niet graag uit zich-

zelf. een motiverende docent die een veilige omgeving 

creëert is hierbij essentieel. 

De publicatie Mbo’ers aan het woord over LOB kunt u 

downloaden op www.lob4mbo.nl. 

Uit Mbo’ers aan het woord over LOB: 

 ‘Na vele jaren twijfelen wist ik nog steeds niet wat ik 

precies wilde gaan doen. Sport, zorg, techniek? Maar 

(detail)handel leek me altijd wel leuk en scoorde ook 

het hoogste in de beroepentest.’ 

‘Ik vind het zeker belangrijk dat je in je toekomst iets 

gaat doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

Als je dit niet doet, dan zal je niet gelukkig worden. 

Wanneer je dit op tijd achterhaalt, dan scheelt het je al 

veel tijd, geld en ellende in je toekomst.’

‘Een loopbaanbegeleider is een belangrijk persoon 

die je meerdere jaren bij je zal hebben. Hier kun je 

veel van leren. Dat moet je dan ook zeker benutten. 

Iemand leert je op een gegeven moment beter kennen 

als het lijkt.’
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Pilot  
‘LOB in de regio’

Onder verantwoordelijkheid van het stimuleringspro-

ject voeren twee mbo-instellingen en 19 vmbo-scholen 

uit noord- en midden-limburg een pilot uit om de regio-

nale samenwerking op het gebied van lOB te versterken. 

doel van de pilot ‘lOB in de regio: samen ontwikkelen, 

samen werken!’ is tweeledig. doel 1: mbo-instellingen 

en vmbo-scholen beter in staat stellen samen te werken 

aan het behalen van lOB-doelstellingen. tweede doel is 

aanbevelingen op te stellen voor andere regionale samen-

werkingsverbanden op het gebied van lOB. 

er zijn al diverse activiteiten geweest, waaronder een 

‘overval’, waarbij twee dagen lang op scholen gezocht 

werd naar alles wat bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardig 

lOB. er volgen nog onder meer enkele webinars en een 

onconferentie. de opbrengsten van de pilot kunt u t.z.t. 

downloaden op de website van het stimuleringsproject: 

www.lob4mbo.nl.

Meer over vmbo-mbo in het kader van LOB kunt u lezen 

op pagina 4 van dit tijdschrift.

in opdracht van: 2015De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Kwaliteitskaart  
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het mbo 

Verankeren Faciliteren

Het bestuur draagt uit dat LOB belangrijk is

LOB heeft een prominente plek in de visie van de instelling, met ambities over de kwaliteit en uitvoering.
Alle medewerkers kennen de visie op LOB en de hieraan gekoppelde ambities en ze dragen deze uit.

Er is een LOB-eigenaar die zorgt dat LOB volgens de visie en ambities wordt uitgevoerd.
Het bestuur koppelt LOB aan actuele urgente ontwikkelingen in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De (realisatie van) LOB-ambities zijn onderdeel van beleidsdocumenten zoals jaarverslag en kaderbrieven.
Het bestuur neemt deel aan en initieert LOB-gerelateerde activiteiten.

De mbo-instelling heeft instrumenten om op (de kwaliteit van) LOB te sturen

De instelling heeft heldere rol- en taakbeschrijvingen van loopbaanbegeleiders en docenten.
De (ontwikkeling van) LOB-competenties zijn onderwerp van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De instelling stelt samen met betrokkenen prestatie-indicatoren op ten aanzien van de uitvoering van LOB.
Alle  LOB-betrokkenen moeten voldoen aan deze prestatie-indicatoren.

Managers sturen hun medewerkers aan op een goede uitvoering van LOB.
Teams zetten hun ambities ten aanzien van LOB om in concrete actieplannen en/of activiteiten.

Medewerkers hebben blijvend aandacht voor de uitvoering en kwaliteit van LOB 

Elk team heeft een ‘LOB-eigenaar’ die zorgt dat LOB binnen het team voldoende aandacht krijgt.
Teams nemen LOB op in hun PDCA-cyclus en geven het een vaste plek in hun teambesprekingen.

LOB is een vast agendapunt in overleggen tussen het bestuur, directeuren en leidinggevenden.
De instelling heeft LOB-inspiratiedagen voor medewerkers waar praktijkvoorbeelden aan bod komen.

De mbo-instelling steunt en initieert initiatieven om kennis over LOB te onderhouden en vergroten

De instelling houdt regelmatig thema- en studiebijeenkomsten over LOB voor en met alle medewerkers.
Schoolcoaches scholen leidinggevenden bij zodat ze recente ontwikkelingen kennen en toepassen.

Schoolcoaches delen via workshops hun enthousiasme voor en ervaring met LOB met medewerkers.
Het bestuur geeft medewerkers inzicht in de kosten en baten van LOB.

Schoolcoaches trainen hun collega’s in het voeren van een professioneel LOB-gesprek.

Toelichting

Deze Informatiekaart geeft weer hoe managers de kwaliteit van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 
in hun eigen mbo-instelling kunnen borgen. De achterzijde van deze kaart gaat verder in op (het belang 

van) LOB en informeert over het Stimuleringsproject LOB in het mbo.

Hoe kan  
een mbo-instelling  

de kwaliteit van 
Loopbaanorientatie en 

-begeleiding (LOB)
borgen?

Verbeteren

De mbo-instelling zorgt dat LOB-betrokkenen hun werk goed kunnen doen

LOB-betrokkenen hebben voldoende tijd voor LOB en beschikken over LOB-instrumenten.
LOB-betrokkenen hebben toegang tot een leerlingvolgsysteem dat informatie deelt met vo- en hbo-scholen.
Het onderwijsprogramma heeft een duidelijke en herkenbare plek voor LOB.
Managers hebben tijd en middelen, specifiek bestemd voor LOB-activiteiten.
Het bestuur organiseert dat loopbaanbegeleiders bij stages tijdens schoolvakanties LOB kunnen bieden.
Het bestuur geeft teams binnen kaders vrijheid om LOB vanuit hun eigen professionele inzicht uit te voeren.

De mbo-instelling zorgt dat LOB-betrokkenen beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden

Elk team heeft tijd en budget voor (bij)scholing in LOB-competenties voor alle LOB-betrokkenen.
De instelling heeft een intern ontwikkeltraject om medewerkers tot loopbaanbegeleider op te leiden.
De LOB-competenties zijn een vast onderdeel van het opleidingsplan van medewerkers.
LOB-betrokkenen komen periodiek samen om vaardigheden te oefenen en elkaar feedback en tips te geven.

De mbo-instelling onderhoudt goede banden met partners die voor LOB van belang zijn

De instelling organiseert en neemt deel aan netwerkevenementen die zijn gerelateerd aan LOB-activiteiten.
De instelling betrekt bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van LOB.
De instelling organiseert LOB-trainingen voor praktijkopleiders en loopbaanbegeleiders gezamenlijk.
De instelling wisselt haar docenten uit met medewerkers van bedrijven en docenten uit vo en hbo.
De instelling maakt duidelijke afspraken met bedrijven over verwachtingen in relatie tot LOB binnen stages.
De instelling onderneemt initiatieven om studenten te koppelen aan alumni en medewerkers van bedrijven.

De mbo-instelling zoekt voortdurend naar manieren om LOB te verbeteren

Alle LOB-betrokkenen vormen een intern LOB-netwerk dat de uitvoering evalueert en verbeteracties uitzet.
Het bestuur en medewerkers bepalen met de LOB-scan hoe ze LOB in proces en aanpak gaan verbeteren.
De instelling betrekt alumni, studenten en ouders bij de verbetering van LOB.
De instelling vraagt bedrijven, vo-scholen en hbo-instellingen suggesties voor verbetering van LOB.
De instelling onderzoekt samen met netwerkpartners en externe onderzoekers de effectiviteit van LOB.
Vmbo-, mbo- en hbo-instellingen koppelen studentresultaten terug om inzicht te krijgen in de effectiviteit van LOB.
De instelling zorgt samen met het vmbo voor een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn.

Kwaliteitskaart LOB in het mbo

Om managers te helpen bij het bepalen van lOB-

beleid in hun mbo-instelling, is er nu de Kwaliteitskaart 

lOB in het mbo. in het hart van de Kwaliteitskaart 

staat de centrale vraag ‘hoe kan een mbo-instelling 

de kwaliteit van loopbaanoriëntatie en -begeleiding 

borgen?’ daarbij zijn drie stappen belangrijk: veranke-

ren, faciliteren en verbeteren. Bij elke stap staan de 

voorwaarden waaraan een mbo-instelling moet voldoen 

om de kwaliteit van lOB te borgen (dikgedrukt) en de 

manieren waarop het bestuur en management van de 

mbo-instelling dit kan organiseren. Op de achterzijde 

van de Kaart staat – in het kort – allerlei aanvullende 

informatie over lOB in het mbo. 

De Kwaliteitskaart is te downloaden op  

www.lob4mbo.nl. Interesse in een fysiek exemplaar? 

Neem dan contact op met info@lob4mbo.nl.



Slotconferentie  

LOB in het mbo
donderdag 26 november 2015

Zet het alvast in uw agenda!


