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Praktische instrumenten voor keuzebegeleiding in havo-vwo

Tom Luken en Albert de Folter namen het initiatief om een vernieuwende

aanpak te ontwikkelen ter verrijking van het bestaande LOB-landschap voor de

bovenbouw van havo-vwo. Concreet resultaat is een tooi kit met 25 instrumenten

die op verschi llende manieren zijn in te zetten om het studiekeuzeproces van

leerlin gen te onderste unen.

doorAlbert de Folter enTom Luken
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Achtergrond

Een belangrijke inspirat iebron van de tooi kit is de

Acceptanc e and Com mit mentTherapy (ACT).Dit is

een weten schappelijk onderzochte werkwij ze die

voor iedereen t oepasbaar en effec t ief is. Het doel van

ACT is om een basis t e leggen voor psychologische

flexibili t eit, w aardoor de leerli ng bete r leert om gaan

met de onzekerheid over de eigen t oekomst en over

zichzelU egelijk wordt de leerli ng minder afhankelij k

van denkpro cessen bij het maken van de keuze.Te

hard naden ken kan het nemen van belangr ijke be

slissingen in de weg staan. Door de t oepassing van

ACTkomt er meer ruimte voor het aanwez ig zij n en

ondergaan van de ervaring op het moment zelf. Dit

vormt een goede voorwaarde voor LOB-gesprekken

en -act ivit eit en.ACTbiedt zowe l t heoret isch als

met hodisch geschikte aanknopingspunt en voor

studiekeuze- en loopbaanbegeleidi ng.

Doel en doe lgroep

De tooi kit kan een verantwoorde en prakt ische aan

vu lli ng bieden op al bestaand e instrument en voor

LOB in havo-vwo. Decanen, mentoren en begeleiders

van mat chingsprocedures kunn en de to ols gebru i

ken bij de overgang van leerlin gen naar het hbo en

de un iversit eit .

Doelen van de t ooikit zij n:

• Verm ind ering van keuzest ress

• Een meer geric hte en effectievere aanpa k van de

keuzesit uati e en -problemen

ACTTooikit casus 1

Toepassing om, individueel of in kleine groepjes, studiekeuzepro

blemen te inventa riseren en aan te pakken .

Decaan Harry ziet Annerieke (6 vwo) niet voor de eerste maal. AI

verschill ende ma len leek het alsof ze een defin it ieve keuze had

gemaakt maar na een poosje kwam ze dan weer t erug om te

vert ellen dat ze het achteraf toc h niet zo een goed idee vindt en

opni euw niet weet wat ze wil. Eén mei nadert en Anner ieke wordt

steeds zenuwachtiger. Haar ouders leggen nogal veel druk op haar.

Harry stelt een groepje samen van Annerieke en een paar ande re

leerlingen die het nog niet wet en. Samen doen ze de CDDQ-test

on line .Anne rieke komt vooral hoog uit op de schalen 'Belem

merende overt uig ingen ' en 'Ext erne t egenstrijdi gheden'. In een

gesprek blijkt dat zij t eveel oph angt aan haar st udiekeuze.Alsof

haar levensgeluk ervan afhangt . Ook blijken haar vader en moede r

noga l verschillend over haar toekomst t e denken. Harry besluit de

too i 'De keuze van je leven" te gebruiken en nodigt beide oude rs

uit om samen met Anneri eke een gesprek t e hebben. De too i,

die er op gericht is het besef bij de leerl ing t e bevorderen dat de

stud iekeuze lang niet alt ijd dé keuze van j e leven is, heeft een kal

merend effect op Annerieke en op haar oud ers. In het viergesprek

blij kt dat Anner ieke haar bedenkingen heeft lat en vallen en rust

heeft gevonde n bij haar laat st e voorkeur.

• Doel van 'De keuze van je leven'; de leerling beseft dat de st u

diekeuze niet de keuze van je leven is en dat hij of zij daard oor

minder druk op de stud iekeuze ervaart .
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• Stud iekeuzen w aarm ee leerlin gen meer com mit

ment ervaren en die daardoor motiverender en

stab ieler zijn

• Het leren maken van loopbaankeuzen

• Psycholo gische fl exibilit eit

• Ee n voor spoediger ontwikkelin g van de (studie)

loopbaan op de lange term ijn

Wat is nieuw aan de t ooi kit?

Er zij n aanknop ingspunten gezocht in t heorie en

w erkwij ze. Innovati ef is dat het ACT-gedac hte n

goed toegepast wordt op studiekeuzebegeleiding,

iet s w at ook int ern at ionaal gezien nog niet bestaat .

Ook nieuw is dat aandac ht best eed wordt aan

hou din gsaspect en van zowe l leerling als begeleider.

Het creëre n van de juiste mi ndset bij leerlin g en

begele ider verst erkt het effect van de too ls. Dit als

basis voo r het doen van concrete LOB-oefeningen .

Ook is er aandac ht voor educat ie rondom het

maken van keuzes.

De tooikit hecht belang aan het ma ken van keuzes

die zijn gebasee rd op w aarden.Waarden hebben

betrekkin g op w at j e w erkelijk belan grijk vin dt in j e

leven en w aar j e j e ook op langere termij n voor kunt

inzetten. Het helpt de leerli ng inzien dat er verschi l

lende man ieren zijn om bezig te zij n met w at je

belangrij k vin dt en dat een studiekeuze niet een

keuze voo r het leven is.Voo r de t oekomst vor men

w aarden stabiele richtlij nen, die j e op verschill ende

manieren kunt invullen met studie, scholing en

w erk. De t ools dragen er ook toe bij dat de leerl ing

zich er m eer van bewust wordt dat zelfbeelden

soms te veel een leven op zichzelf zij n gaan

leiden en als te vast st aand w orden aangenomen.

Kortom, de tooi kit kan nieuwe invalswegen en

materialen bieden aan schooldecanen en ande re

keuzebegeleid ers.

Vrage nlijst voor keuzeprob lem en

Eén van de too ls bestaat uit een vragenlijst waar

mee de leerlin g mo gelijke stud iekeuzepr oblemen in

kaart kan brengen. Deze tes t - doo r Luken en

De Folter uit het Enge ls vert aald en afge leid van

de Career Decision-making Difficulties Questio

nair - kan dig itaa l afge nomen w orden. M et behu lp

van de uit slag kunn en de bege leide rs w eer ande re

too ls selecteren die aansluite n bij de gesignaleerde

stud iekeuzepr oble men. De uit slag van de vragen-
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ACT Taalkit casus 2

Klassikale of individuele toepassing van de CDDQ-test voor het

evalueren van geboden keuzetrajecten, LOBmethoden of LOB

mentorprogramma's.

Bij klassikale afnamen van de CDDQ-test bij de havo 4 klassen van

het Erasmus College blijkt dat er nogal veel leerlingen zijn die in

het algemeen moeite hebben met beslissen. De decaan organi 

seert een training 'Keuzes maken', waarbij hij de tools 'Een brief

aan jezelf', 'De keuze van je leven?', 'Eigenlijk-lijst' en 'Goed kiezen'

inzet'. Mentoren voeren de trainingen uit. Na een half jaar wordt

de test opnieuw afgenomen en blijken de scores op 'Niet kunnen

beslissen' gedaald te zijn .

* Doelen van deze toois:

Brief aan jezelf: De leerling verheldert de eigen waarden en legt

contact met zijn toekomstige zelf.

Eigenlijk -lijst: De leerling leert zijn kernovertuigingen en basis

gevoelens kennen over zichzelf en zijn studiekeuze.

Goed kiezen:

a. De leerling beseft dat er rondom de studie- en beroepskeuze

irreële ideeën bestaan en kan het eigen denken over zij n keuze

op dit punt kritisch toetsen .

b De leerling raakt gemotiveerd om met de keuze aan de slag te

gaan, maar vermijdt keuzestress.

c. De leerling gaat enkele nuttige richtlijnen hanteren voor een

prod uctief keuzeproces.

lij st kan een goed aanknopings pu nt zij n voor het

gesp rek met de leerlin g. Ook voor ouders kan de

uits lag verhelderend zijn. Verder is de vragenl ij st

te gebruiken om de effectiviteit van tra jecten en

LOB-progra mma 's te onderzoeken, door afname

zowe l bij het beg in als aan het einde van het LOB

program ma.

Het project'Een ACT Taalkit voor LOB' iseen initiatief
van Omega advies & coaching i.s.m. Luken Loopbaan
Consult. Verschillende partijen, waaronderde NVS
NVL, hebben een inhoudelijke enfinanciële bijdrage
geleverd. Detools zijn te downloaden van de web
site www.act-in-Iob.eu.Daar kan ook de COOQ-test
gemaakt worden en zijnachtergronden en artikelen
overde ACTtaalkit voor LOB te vinden.Via de website
isook een gratis account aan te vragen. .......
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