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Loopbaanoriëntatie en -begeleiding:

een ideaalbeeld
De optimale loopbaanontwikkeling duurt de gehele levensloop. Het gaat hierbij om het
levensgeluk van de kiezende en zich ontwikkelende persoon zelf. Maar ook om kwaliteit
en omvang van zijn of haar bijdrage aan de samenleving.
Ik heb vele jare n prakt ijke rvaring met loopbaanbegeleiding

Bij een meerderheid is vroege specialisat ie niet nodig of

in het onderwijs en in arbe idsorga nisat ies. Daarnaast heb

we nselijk . Deze leerlingen krijgen veel gelegenheid en

ik naar schatt ing zesduizend publ icati es over het onder-

st im ulans om zich t e orië nteren in groepsgewijze en soms

we rp bestu deerd. Hierm ee kom ik t ot een persoon lij ke visie

individu ele keuzebegeleidi ng. Voor alle leerli ngen (d us

op ideale loopbaanoriënt at ie en -begeleiding (LOB) . In deze

ook die een beroepsgeri cht e op leidi ng volgen) best aat

bijdrage een schets .

een klassikaal uitgevoe rd loopbaancurricul um m et onder

Pas later een richting
LOB is niet iets wat alleen m aar op schoo l plaatsvi ndt .
Studie - en beroepskeuze is slechts een onderdee l van LOB.

excu rsies en train ingen op het gebied van mi ndfu lness,

Kern van mijn ideaalbeeld is de vastste lling dat steeds

Accentverschuiving naar leeftijd

mee r me nsen pas in de loop van hun leven in staa t zij n een

M et nam e pub ers hebben nog veel st ruct uur nodig en

duid elij ke, eigen richtin g t e ontw ikkelen.

m oet en vaak m et ext rinsieke m iddelen gemot iveerd wor-

andere voor licht ing over vervolgo pleidinge n en beroepen,
kiezen, exp loreren en net w erken.

Kindere n kome n al op j on ge leeft ij d in contac t met de we-

den. Bij de overga ng van prima ir naar voor tgezet onderw ijs

reld van het we rk. Docente n en oude rs st ellen st im uleren-

en vervolgens bij keuzen t en aanzien van secto r,leerweg,

de vrage n, die hun belangste lling en fan tas ie sti mu leren.

profie l, vakkenpa kket , vervo lgst udie en beroe pskeuze

Geleide lijk maken kinderen meer eigen keuzen, bijvoor-

verschui ft geleidelijk het accent. Aanvankelij k krij gen de

beeld op het gebied van speelgoed , sport of kleding.

leerl ingen dui delij k, richt inggeve nd adv ies,waa rbij ook
ar beidsma rkt perspect ieven wo rden meegenom en. Nader-

Intelligent versus praktisch
Bij de keuze van voortgezet onderw ijs wo rden niet alleen
CITO-toe ts en advies van de basisschoo l geb ruikt. maa r ook
int elli gent iet est s voor een waa rdevol ext ra perspect ief op
het kunnen en de aard van de leerling, bijvoo rbeeld bij on-

als geautomat iseerde zoek- en vergelijki ngsprogra m ma 's

der- of bovenpreste ren. Of bij verschillen t ussen schoolse en

schrij fo pdrachte n, feedback en aandac ht, ont moet ingen

prakti sche inte lligent ie. Niet dat int elligenti e allesbepalend
is of zou moeten zij n. Ook heel slim me kinderen zouden

met j on geren die verde r zij n, besluitvormi ng met hode n, seriousgames en t est s m et aangetoonde bet rou wb aarheid,

prakt ische opleidi ngen en beroepen moet en kunnen doen.

validite it en m eerw aarde.

hand verschuift het accent naar begeleide, eigen keuzen.
Hierb ij wo rden evidence-based in strum ent en gebruikt. zoop basis van heldere en realist ische inform ati e over opleidi ngen en beroepen. Daarnaast onder m eer we rkboeken,

In m ijn ideaalbeeld van het Nederlandse onderwij s zou op
twaaIf- of veert ienjarige leeftij d geen verst rekkende niveaudifferent iat ie plaatsvinden.

Vrijwilligerswerk vanu it school
LOB helpt leerli ngen bij het m aken van keuzen, m aar relati veert het belang hiervan. Het is nu eenmaa l nod ig in ons

Stimulans tot oriëntatie
Som mige leerlin gen hebben al een duide lijke beroepswe ns. Bij krit ische vragen zal dan vaak blijke n dat er sprake
is van onr ij pe zelf- of beroepsbeelden. M aar als zij vastbe-

huidige schoolsy stee m, m aar verreweg de meeste leerlingen zullen vroeg of laat heel andere dingen gaa n doen dan
w aarvoor ze nu opgeleid worde n. De school st im uleert dat
leerli ngen vrij w il ligersw erk doen. Er is niet alleen aandac ht

slot en zij n, gaa n zij een beroepsgerichte opleiding volgen.

voo r geschiedenis, maar ook voor fu tu rologie. Een deel van

Ook bij leerlingen m et gerin ge capacite it en kan vroege

de j on gvolw assenen zal zij n of haar draai gevonden heb-

specialisat ie we nselij k of noodzakelij k zijn . Ze krijge n hier-

ben. Ee n grote r deel, zow el st ude rende n als werke nden, is

bij duide lijk advies.

nog bezig met het vinden van richt ing. M aar dit ervaart

Bij do
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men niet als negati ef. Ook van 'verkeerde' keuzen leren zij

m aar niet opgedron gen. Gedur ende een aanta l j aren

veel, bij voorb eeld w at ze we l en niet kunnen en w illen. Ze

houdt de cliënt dezelfde LOB 'er, zodat een vertro uwe nsre-

raken op verschi llende m arkten thui s, waa rdoo r ze lat er

lati e ontstaa t. Voor j on geren het en ze bij voorb eeld talent

goed kunn en inspelen op veranderinge n en kansen.

coach, en lat er career coach of wisdo m coach.

In de peri ode dat de cliënt nog onderw ijs volgt , w erkt de

Inzetbaar blijven als volwassene
Dankzij de goede LOB in de eerdere fasen nem en volwassenen verant w oord elijkh eid voo r hun loopbaan en zette n zij
proacti ef st appen. Hierdoor blijve n ze zich ont w ikkelen en
voo rkome n ze vast roeste n in hun denken of we rk. Daardoor zij n zij t ot na hun 6Sste in zetb aar en vitaa l.

Meeste leerlingen zullen heel
andere dingen gaan doen

Velen vi nden pas in de loop van de volw assenheid echt
hun draai. Zij hebben uiteind elijk ta me lij k reali sti sche

onaf hankelijke, exte rne profession aI int ensief same n m et

beelden over zichzelf en hun w ereld en de moed een eigen

decanen, vakdocent en, m ent oren en ouders. Decanen

spoor t e volgen. Zij beseffen dat het voo r hun eigen geluk

coördineren LOB in en vanuit de schoo l en zij n eerste lijns

belangrijk is om posit ieve bet ekeni s t e hebben voo r ande-

keuzebegeleider.Vakdocente n verdu idelijke n stee ds de

ren, en dat eenzij dig m aterialisti sche am bit ies levensgeluk

relati e t ussen lesstof en t oepassingen in de maatschappij.

belemm eren. Hun reali sme w eerh oudt ze er niet van om

Me ntore n st im uleren leerlingen t ot exploreren, netw erken

t e drom en, wa nt ze wete n dat de toe komst niet vast ligt.

en zo nodig advies vrage n.

maar kansen en ontw ikkelingsmoge lij kheden biedt .
Organi sati es beseffen het vit ale belang van leren en ont -

Managers zijner voor werknemer

w ikkelen van hun medew erkers. Daarvoor bieden zij st imu-

In arbeidsorganisat ies zij n leidinggevenden en intern e be-

lans en ruimh arti ge f aciliteit en. Niet alleen op het gebied

geleiders m edeverant w oordelijk voo r de loopbaanont w ik-

van opleidingsmoge lij kheden, maar meer nog voor allerlei

kelin g van we rkenden. M anagers w ord en hierop afge re-

niet-form ele en im pliciet e leerprocessen.

kend. Bijvoor beeld stag nat ie, st ress of buitenproporti on eel
verzu im onder medew erkers leidt t ot negat ieve con se-

Vermogens van ouderen

qu enti es voo r de man ager. Bij richtin g- en levensvragen

Als loopbaanont wi kkeli ng in eerdere f asen voo rspoedig

spelen de exte rne profession als de hoofd rol. De rijk sover-

verloo pt, kunn en m ensen rond hun 6s'te op de t op van

heid beseft dat loopbaanont w ikkeling een algemee n be-

hun kunnen zij n. Organisat ies en same nleving, maar ook

lang bet reft, een sleute l voor w elvaart en we lzij n. Daarom

ouderen zelf, zullen veel baat hebben van hu n vermogens.

neemt de overheid het initiati ef om levenslange LOB op te

LOB gaat door t ot na het bereiken van de pensioengerech-

zette n en in sta nd t e houd en.

t igde leeft ij d.
Uit eraard kost dat nogal wat. M aar t e verwac hte n valt dat
LOB uitgebouwd

de opb rengste n de koste n verre zul len overt reffe n. Het

In mijn ideaalbeeld is een belangrij ke rol wegge legd voo r

gaat im mers om bete re t alentbenuttin g, sterke re con-

onaf hankelij ke, profession ele LO B'ers,die niet het belang

current ieposit ie, verm inderd ziekte verzui m en verhoog d

van een schoo l of organisat ie vertege nwoo rdige n, m aar

levensgeluk .

zich inzetten voo r de levenslange loopb aanontwikkeling
van de persoon. Het zij n m ensen met een breed overzicht

Tom Luken is onafhankelijk onderzoeker en adviseur op het

over psychologie en de w ereld van opleidingen en arbeid.

gebied van loopbaanvraagstukken. Hij werkt onder meer als

Zij hebben min im aal een gespecialiseerde bachelorop-

Lector Learning & Development bij Pro Education.

leiding gevolgd. De LOB 'ers zijn goed geo ut illeerd en
bouw en samen met collega's uit gebreide expert ise op. Er
bestaan act ieve beroepsvereni gingen en vakt ij dsch rifte n.
Daarn aast is er aan een Nederland se universit eit een
leerstoel Loopb aanontwikkelin g. Hier vindt verhelderend
weten schappelijk onderzoek plaat s in nauw contac t met
het w erkveld en met ont w ikkelaars van in strum ent en en
method en. Deze laat sten brengen inn ovati eve mi dd elen
op de m arkt, die cliënte n in contac t brengen met onbew ust e w ensen en drijfveren.

Levenscoach in elkefase
LOB is tegen een geringe vergoeding beschikb aar voor
cliënt en van alle leeft ij den. Gebruik wordt gest im uleerd

