
BEROEPSKEUZE WERKT 

ACTORKW ALIFICATIES 

Oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in oude zakken? 

Congres NIP en VBA 10 juni 1994 te Utrecht. 

Loes Ouweneel belde mij enige tijd geleden op met de vraag of ik een inleiding 
wilde geven over "actorkwalificaties". Dit is een nieuw begrip, dat men sinds kort 
regelmatig tegen komt, maar dat nog lang niet bij iedereen in onze kringen (beroeps 
keuzeadviseurs en psychologen) bekend en/of geaccepteerd is. 
Mijn eerste reactie was: voor een inleiding over dat onderwerp kun je beter een 
actor uitnodigen die meer gekwalificeerd is, bijvoorbeeld één van de mensen die het 
begrip een tijdje geleden geïntroduceerd hebben. Tegelijkertijd dacht ik er echter aan 
dat het begrip een beetje controversieel is. Hans Helbing (1993/1994, p.9) spreekt in 
dit verband bijvoorbeeld van "idiosyncratisch taalgebruik". Men wil daarom wellicht 
liever niet een van de "afzenders" uitnodigen, dacht ik, maar liever een ander, die 
zich niet met het begrip verbonden acht en er daarom mogelijk wat objectiever over 
kan praten. Bovendien dacht ik eraan dat ik het begrip goed kan verbinden met een 
aantal zaken die me erg interesseren. Ik zei ja. Vandaar dat ik hier sta. 

Ik heb ook een ondertitel bedacht: "Oude wijn in nieuwe zakken" betekent: "De 
vorm is anders maar voor de rest is het oud (nieuws)". Een deel van deze inleiding 
zal gaan over de vraag of het bij de term actorkwalificaties om oud nieuws gaat. De 
andere uitdrukking "Nieuwe wijn in oude zakken" betekent: "Het heeft geen zin 
nieuwe denkbeelden te verkondigen in kringen die niet in staat zijn die te verwer 
ken." (Cox e . a . ,  1992) De vraag of deze laatste uitdrukking van toepassing is, zal ik 
hier maar in het midden laten. Natuurlijk zou ik niemand in dit selecte gezelschap 
met de term oude zakken willen associëren. Hopelijk is dus geen van beide uitdruk 
kingen van toepassing. 

Enkele van de vragen die ik aan de orde wil stellen, zijn: 
wat zijn actorkwalificaties, wat wordt ermee bedoeld? 
is het wel iets nieuws of gaat het alleen maar om een nieuw etiket? 
wat is het probleem bij het verwerven van actorkwalificaties? 
wat kan of moet de beroepskeuzeadviseur of -psycholoog ermee? 

De term "Actork:walificaties" is bij mijn weten in dit veld geïntroduceerd door een 
werkgroep van vier auteurs die onder auspiciën van het LDC de beleidsnota hebben 
geschreven "Het AOB in de Informatiemaatschappij: een beleidsvisie" (Janssen e .a . ,  
1993) Deze nota was weliswaar in de eerste plaats geschreven voor het AOB- 
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management, maar velen hebben - zoals de auteurs van de nota reeds voorzagen - 

over de schouders van de managers meegelezen, niet alleen AOB-medewerkers, 

maar ook onder meer de studenten van de AMA-Tilburg. De nota biedt, vind ik, een 

grondige analyse van de situatie waarin wij ons als beroepskeuzebegeleiders nu 

bevinden. Stevig hierop gebaseerd schetst de nota vervolgens de contouren van een 

mogelijk, op de toekomst gericht beleid. Hierin wordt onder meer aandacht geschon 

ken aan de te verwachten marktontwikkelingen en de produkten die de AOB's op die 

markt zouden moeten brengen. Voor wie van u de nota nog niet gelezen heeft: van 

harte aanbevolen! 

De LDC nota start met de constatering dat individuen tegenwoordig veelvuldig 

geconfronteerd worden met complexe loopbaanopgaven. Vroeger rolde men in een 

baan en loopbaan. In zekere zin was met voorwerp, "object" van allerlei ontwikke 

lingen. Tegenwoordig moet men zelf een leerweg naar een passende arbeidsplaats 

plannen, die weg onder onzekere omstandigheden afleggen, een arbeidsplaats 

veroveren op een arbeidsmarkt waar de concurrentie tussen werkzoekenden groot is, 

en - last but not least - die arbeidsplaats behouden temidden van reorganisaties en 

een toenemende druk tot verhoging van de produktiviteit. Beroepskeuzeadviseurs 

en -psychologen kunnen hierover de laatste tijd uit eigen ervaring meepraten! 

Mensen moeten over actorkwalificaties beschikken om aan de eisen die deze nieuwe 

tijd stelt, te kunnen voldoen. 

Wat wordt verstaan onder actorkwalificaties? 

Het individu moet leren (a) een eigen identiteit te vormen, (b) een richting te 

bepalen en (c) een loopbaan te plannen en daarop te sturen. 

Een en ander betekent dat hij/zijn moet leren leren. "Het gaat niet om de vis maar 

om het leren vissen. " Het individu moet mede vormgeven aan zijn omgeving. 

Hij/zij wordt dan subject in de eigen arbeidsallocatie. "Als het individu dat geleerd 

heeft is hij een actor: Iemand die greep heeft op zijn eigen loopbaan." (Janssen e .a . ,  

1993, p. 7) 

Niet iedereen is even enthousiast voor de term "actorkwalificaties". Is er sprake, 

zoals Hans Helbing (1993/1994) stelt, van "idiosyncratisch taalgebruik"? Wat is 

idiosyncratisch? De meest gangbare betekenis is: overgevoelig voor bepaalde 

voedings- of geneesmiddelen. Dat zal hier vast niet de bedoeling zijn. 

Waarschijnlijk bedoelt Helbing: eigenzinnig. Volgens hem is een actor een verzamel 

naam voor instanties die een rol spelen in het maatschappelijk proces. Eventueel kan 

het ook een proefpersoon zijn in een psychologisch experiment of een eiser in 

burgerlijk geding. Het woord actor gebruiken om een handelingsbekwaam persoon 

aan te duiden, zoals Meijers en de auteurs van de LDC nota volgens Helbing doen - 

dat zou dus eigenzinnig zijn. 

Sinds ik dat las ben ik er eens op gaan letten of andere auteurs het woord actor 

gebruiken voor personen. Dat bleek wel degelijk het geval. Ik kwam het onder meer 
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tegen in verschillende publikaties van Wouter Reynaert, bij Hermans (1993), Evelien 

Mellink in haar onderzoek naar het functioneren van het schooldekanaat, en diverse 

rapporten van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze. Het woord eigenzinnig lijkt 

dus niet op zijn plaats, ook al komt het begrip actor in deze betekenis (nog!) niet 

voor in de woordenboeken. 

Het tweede punt van kritiek van Helbing op het begrip "actorkwalificaties" is van 

meer wezenlijk belang. Hij zegt dat het bij "actorkwalificaties" feitelijk om hetzelfde 

gaat als beroepskeuzerijpheid. Een oud en vertrouwd begrip in onze kringen. 

Helbing vindt dat door het gebruik van een ander etiket de suggestie wordt gewekt 

dat er sprake is van een nieuwe gedachtengang, terwijl die er niet is. Is dit waar? Is 

er wel een verschil tussen actorkwalificaties en beroepskeuzerijpheid? 

Naar mijn mening zijn er wel degelijk enkele verschillen. Het woord beroepskeuze 

rijpheid kan opgedeeld worden in beroep, keuze en rijpheid. Men wordt rijp om op 

gegeven moment een beroep te kiezen. Rijpheid suggereert een biologisch proces, 

dat min of meer vanzelf gaat. Men kan het bevorderen door wat water en zon 

oftewel door wat les, gesprekken, stimulans. Dan komt op gegeven moment het 

ogenblik dat men rijp is en een beroep kan kiezen. Het begrip suggereert een 

eenmalige keuze. Het stamt uit de tijd dat beroepen nog duidelijke afbakeningen in 

de wereld van het werk boden en dat veel mensen hun leven lang in hetzelfde beroep 

bleven werken. Je werd bakker, politie-agent, dokter (toen nog meestal huisarts) en 

kon dat blijven tot aan of zelfs tot na je pensionering. 

Het begrip beroep raakt echter langzaam maar zeker versleten, uitgehold. Beroeps 

namen zeggen nu veel minder dan vroeger. Het idee van een eenmalige keuze is 

allang verlaten. Functies veranderen snel en het gaat steeds sneller. Veel mensen 

zullen over 10 of 20 jaar werkzaamheden uitoefenen waarvan ze zich nu nog niet of 

nauwelijks een voorstelling kunnen maken. Denk bijvoorbeeld maar aan hoe snel 

allerlei automatisering"beroepen" ontstaan en weer verdwenen zijn, zoals de COBOL 

programmeur. En het tempo van de veranderingen neemt nog steeds toe. 

Vandaar dat begrippen als loopbaan en functiekeuze nu meer adequaat zijn. Eigenlijk 

is er veel voor te zeggen om, zoals men in sommige AOB's al doet, te spreken van 

loopbaanadviseur of schoolloopbaanadviseur in plaats van studie- en beroepskeuzead 

viseur. Tussen twee haakjes, wist u - ik hoorde dat laatst - dat het woord adviseren 

etymologisch afstamt van ad (tot) en videre (zien). Het betekent dus niet mensen 

zeggen wat ze moeten gaan doen, maar iets als waarnemen, opmerken. Het Latijnse 

ad visum betekent beschouwing. 

Het woord actorkwalificaties is beter op de nieuwe werkelijkheid afgestemd. Zoals 

ik het lees in de beleidsvisie van het LDC, gaat het gaat bij dit begrip om vermogens 

die niet vanzelf rijpen, maar die men actief moet ontwikkelen. Men is na een goede 

keuze niet klaar, maar men moet steeds de richting in de gaten houden, gedurende 

de loopbaan steeds bijsturen of soms zelfs een nieuwe richting inslaan. Dat is een 

levenslang proces. Het begrip actorkwalificaties suggereert ook, veel meer dan 

beroepskeuzerijpheid, de noodzaak om niet alleen te kiezen, maar ook de vaardighe- 
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den te ontwikkelen die nodig zijn om de gemaakte keuzen te realiseren: assertiviteit 

en andere sociale vaardigheden, creativiteit, flexibiliteit. . . .  

Kortom: naar mening gaat het bij het begrip actorkwalificaties wel degelijk om méér 

dan een nieuw etiket: nieuwe wijn in nieuwe zakken. 

Laten we even teruggaan naar de inhoud van het begrip actorkwalificaties. Zoals 

gezegd worden drie taken genoemd die het individu moet uitvoeren, namelijk: 

Hij/zij moet leren (a) een eigen identiteit te vormen, (b) een richting te bepalen en 

(c) een loopbaan te plannen en daarop te sturen. 

De drie taken hangen nauw met elkaar samen. De eerste taak is in zekere zin een 

voorwaarde voor of een voortvloeisel van de tweede. Richtinggevoel en identiteit 

hangen nauw samen. Problemen met de identiteit kunnen voortkomen uit een keuze 

die men niet kan maken. Juist op zo een moment voel je je verscheurd. Het omge 

keerde is evenzeer waar. Een keuze is niet te maken als iemand met twee (of meer) 

verschillende "polen" zit, verschillende kanten van de persoonlijkheid, die ongeveer 

even sterk zijn en verschillende kanten op willen. 

De derde taak hangt nauw samen met de eerste twee. Als men een duidelijk gevoel 

van richting heeft, kan men beter plannen en sturen. Als ik weet dat ik naar 

Lissabon wil, is het een stuk makkelijker plannen en sturen dan als ik twijfel tussen 

Italië en Schotland. Als men helder voor ogen heeft waar men naar toe wil, is men 

ook veel beter in staat om obstakels te overwinnen. In de discussie kan ik hier straks 

nog wel voorbeelden van geven. Van groot belang is ook dat de derde taak weer 

veel bijdraagt aan de eerste twee. Een duidelijke loopbaan, herkenbaar voor andere 

mensen, draagt enorm bij tot een duidelijke identiteit! 

Voor dat het zo ver is, moeten echter de eerste twee taken uitgevoerd worden. Wat 

is er zo moeilijk aan het vormen van een identiteit en het kiezen van een richting? 

Wellicht kunnen enige citaten hierin duidelijkheid scheppen. 

Eerst een stukje waarin Piet Vroon (1992, p. 108), onder meer bekend van zijn 

column in de Volkskrant, uit de bijbel citeert: 

"Reeds Paulus beschreef zichzelf als een verscheurd wezen: 'Want wij weten dat de 

wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk en doortrokken van zonde. Ik begrijp mijn 

daden niet; het goede dat ik wil, dat doe ik niet en het slechte dat ik haat, dat doe 
u . ' :  

H i e r  is een meer actueel citaat, afkomstig van Roel in 't Veld. Zoals bekend is dit 

de man die vorig jaar als een "kwaliteitsimpuls" het kabinet binnengehaald werd om 

(kortstondig) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te worden. 

Door velen beschouwd als een zeer briljant wetenschapper en bestuurder. 

"Iedereen moet voor zichzelf zijn motieven permanent herformuleren. En voor mij is 

de vraag natuurlijk: wat is mijn intrinsieke motief? Waarom werk ik altijd? Waarom 

wil ik Zo veel doen? . . . Het is een vraag waarvan ik vind dat ik hem aan een vrij 

diepgaand onderzoek moet onderwerpen . . . .  "  (Volkskrant, 5-7-93) 

Nog een van een politicus: 
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"Ik heb tot mijn eigen verbazing deze keus gemaakt . . .  "  Dit zei Ed. van Thijn over 

zijn beslissing om Minister van Binnenlandse Zaken te worden. (NOS journaal 18-1- 

94) 

Is dit nu alleen iets voor "bijzondere" mensen en politici? Zeker niet. Neem bijvoor 

beeld Frank Schijven, 26 jaar, gesjeesd psychologiestudent: 

"Ik kan plotseling enthousiast zijn, ik stort mij dan meteen op iets. Even later twijfel 

ik weer uitvoerig of ik er wel goed aan doe. Zo ben ik nou. " . . . "Ik heb geen rich 

ting in mijn leven. " (Volkskrant, 17-11-93) 

Ik denk dat wij helemaal niet gek opkijken van dergelijke uitspraken. We horen ze 

in onze eigen omgeving, in onze contacten met cliënten en het is niet onwaarschijn 

lijk dat velen van ons zelf dergelijke uitspraken over ons eigen leven hebben gedaan. 

Kennelijk is het een behoorlijk algemeen probleem. Het wordt gedeeld door allerlei 

mensen, van allerlei leeftijden en niveaus, in allerlei tijden. 

Waarom is het zo moeilijk om de eigen richting te bepalen? 

De LDC-nota somt een aantal redenen op. Twee redenen lijken hierbij het belang 

rijkst. 

(1) "Met het vervagen van de beroepenstructuur en de zwakker wordende relatie 

tussen beroepen en functiemogelijkheden in arbeidsorganisaties is het erg moeilijk 

geworden om via beroepsbeelden zicht te krijgen op arbeidsmogelijkheden die passen 

bij de eigen persoonlijkheid" (Janssen e .a . ,  1993, p. 7) Beroepen vormden vroeger 

een relatief stabiele structuur. Nu is dat steeds minder het geval. "Het beroep treft 

hetzelfde lot als de kerktoren: beiden verliezen hun betekenis als oriëntatiepunt. " 

(o .c . ,  p. 8) 

(2) "Het bepalen van een richting wordt belemmerd door het gebrek aan samenhang 

in het zelfconcept." (o .c . ,  p. 8) Hier gaat het dus weer om de eerste taak bij de 

actorkwalificaties. Beide stappen hangen, zoals gezegd, nauw samen. 

Zoals uit de woorden van Paulus blijkt ( en in een ander verband heb ik wel eens 

woorden van gelijke strekking geciteerd van de Romeinse schrijver/filosoof Seneca) 

gaat het om een heel oud probleem, misschien wel zo oud als de mensheid. 

Piet Vroon probeert in zijn boeken de Tranen van de Krokodil en Wolfsklem aan te 

tonen dat dit probleem inherent is aan het mens zijn. Hij laat onder (veel) meer zien 

dat ons brein is opgebouwd uit drie lagen, die elk uit een andere periode van de 

evolutie afstammen. In de eerste plaats hebben we een hersenstam, die allerlei 

"primitieve" functies bestuurt: spijsvertering, onwillekeurige reflexen etc. Dit 

systeem kan niet of nauwelijks leren. In de evolutie is dit systeem ontstaan, toen 

primitieve dieren (reptielen, bijv. krokodillen) ontstonden. 

Daaromheen is op gegeven moment het zogenaamde lymbische systeem ontstaan, het 

zoogdierenbrein. Dit systeem regelt onder meer "instincten" en emoties. Het kan wel 

wat leren. Denk bijvoorbeeld aan de honden van Pavlov die leerden kwijlen als ze 

een belletje hoorden. 

Als laatste in de evolutie, relatief uiterst kort geleden (de laatste anatomische 
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veranderingen zijn volgens Vroon pas zo'n 800 mensenlevens oud!), is de nieuwe 

hersenschors oftewel neocortex ontstaan. Dankzij deze laag kunnen we "intelligent" 

leren. 

Probleem hierbij is dat de drie lagen verschillende belangen nastreven en verschillen 

de talen spreken. Het dier in ons wil vaak heel andere dingen dan ons denken ons 

voor wil schrijven. Ons verstand denkt wel een heleboel, maar begrijpt in wezen 

weinig van wat er gaande is. (Zie Paulus, Van Thijn en In 't Veld, toch niet de 

eersten de besten.) 

Tot overmaat van ramp bestaat onze neocortex ook nog eens uit twee helften. Een 

linkerhelft die vooral analyseert, rationeel is, heel goed in taal. En een rechterhelft 

die vooral synthetiseert, in beelden denkt, goed is in muziek, onderhevig is aan 

stemmingen. De verbinding tussen de beide helften bestaat uit "slechts" 200 miljoen 

zenuwvezels. Als men deze doorsnijdt blijkt pas goed hoe ver beide hersenhelften 

van elkaar af kunnen staan. Ik herinner me een voorbeeld van iemand die met zijn 

ene hand een sigaret pakte die door de andere hand uit de vingers werd geslagen. 

Kortom evolutionair biologisch gezien is ons brein geen eenheid. Vroon spreekt van 

ernstige constructiefouten. Een bedreiging van onze toekomst . . . .  

Soortgelijke conclusies trekken ook andere auteurs op grond van heel andersoortige 

gegevens. De LDC nota wijst erop dat de maatschappelijke context sinds de tweede 

wereldoorlog niet meer coherent is. Bij het opgroeien en volwassen worden verkeert 

men in allerlei volkomen verschillende subculturen, die elk resulteren in verschillen 

de "stukjes" identiteit. Men kan het begin van deze ontwikkeling overigens ook veel 

eerder situeren. Nog maar een paar eeuwen geleden groeide bijna iedereen op in een 

klein dorp of op een boerderij. Je groeide op in een heel klein kringetje. Er waren 

maar een paar "rolmodellen". Het leven verliep volgens vaste patronen. 

Vergelijk dat maar eens met nu. Alleen al het feit dat je naar school gaat, waar je 

heel andere mensen tegenkomt dan thuis. Waar veel kinderen ook een andere rol 

spelen dan thuis, met als gevolg een nieuw stukje identiteit... En denk ook aan de 

rol van de televisie: al die werelden en rolmodellen die ons daar voorgeschoteld 

worden. 

Een heel ander voorbeeld is Minsky (1988), die wel eens de vader van de artificiële 

intelligentie wordt genoemd. Hij beschrijft het brein als een uiterst complexe 

verzameling subsystemen, zoals die waaruit ook computers bestaan. Ook Minsky 

constateert dat deze subsystemen tegengestelde belangen vertegenwoordigen en vaak 

niet met elkaar kunnen communiceren. 

Bekend zijn ook de extreme beschrijvingen van de zogenaamde multipele persoon 

lijkheid. De oorzaak van dit syndroom ligt meestal in traumatische ervaringen in de 

(vroege) jeugd, bijvoorbeeld al dan niet sexuele mishandeling. Voor het kind zijn die 

ervaringen zó pijnlijk, zo onmogelijk te verdragen, dat ze van de meest centrale 

bewustzijnsfuncties moeten worden afgeschermd. De "oplossing" is dat verschillende 
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persoonlijkheden ontstaan binnen dezelfde persoon. Deze persoonlijkheden blijven, 

groeien mee op. Op de televisie zijn er wel eens voorbeelden te zien geweest. 

Bijvoorbeeld een vrouw, die het ene moment ontzettend zelfverzekerd en krachtig is, 

en het ander moment een bang kind. 

Volgens Hermans (bijv. 1992) is er helemaal niet zo een essentieel verschil tussen 

ons "normale" mensen en de "multipele persoonlijkheden". Bij het opgroeien lopen 

we allemaal onvermijdelijk tegen allerlei grotere en - gelukkig meestal - kleinere 

trauma's aan. Zelfs als dit niet zo zou zijn - mensen zijn sociale wezens. Ook bij 

zogenaamde normale, evenwichtige mensen is sprake van een constante innerlijke 

dialoog. Ons denken bestaat uit een voortdurend intern gesprek dat zich afspeelt 

tussen "replica's" van mensen uit onze sociale omgeving (of soms geheel imaginaire 

mensen) en ons zelf. Velen van ons zitten/lopen/staan vrijwel constant te anticiperen 

op komende gesprekken. Of we doen gesprekken die hebben plaatsgevonden in 

gedachten nog eens over, mogelijk met een voor onszelf wat prominentere rol. 

Ook wij herbergen diverse persoonlijkheden, die op verschillende momenten de 

boventoon voeren. Het verschil met de multipele persoonlijkheid is dat er bij ons 

communicatie tussen de verschillende persoonlijkheden mogelijk is. Bij de echte 

multipele persoonlijkheid heeft de op een bepaald moment "heersende" persoonlijk 

heid geen weet van de andere persoonlijkheden. Men vergeet soms geheel wat de 

andere persoonlijkheden gedaan hebben. 

Hoe ons zelf verdeeld is laat zich ook illustreren aan de hand van het feit, dat we 

allemaal motieven hebben die tegenstrijdig zijn. We willen ons zelf handhaven en 

tegelijkertijd opgaan in onze omgeving. We willen allemaal ook, overigens net als 

andere dieren, zowel veiligheid als avontuur. 

Een conclusie die we uit dit alles kunnen trekken is dat individuen veel minder een 

ondeelbare eenheid vormen dan het woord individu suggereert en dan het individu 

zelf geneigd is te denken. Weliswaar kan er, ergens in die talige en logische linker 

helft van de neocortex een Centrale Controle Eenheid worden aangewezen, zoals 

o .m. Vroon (1992) doet, maar dat lijkt alleen maar een bewust topje van een grote 

onbewuste ijsberg te zijn. 

Moeten beroepskeuzeadviseurs nu bij mensen als bijvoorbeeld Roel in 't Veld en Ed. 

van Thijn proberen die eeuwenoude biologisch en cultureel bepaalde verdeeldheid tot 

een eenheid te smeden? 

Nee, het is geen kwestie van even verhitten, laten smelten en dan een nieuwe stevige 

vorm laten uitharden. De verdeeldheid kan niet omgesmeed worden. Maar wat kan 

en moet wel? 
In alle verdeeldheid zijn ook blijvende elementen of achtergronden, rode draden, 

terugkerende thema's. Deze vinden helpt de eigen identiteit te vormen. 

Het individu moet zicht krijgen op de verdeeldheid. Hij moet de verschillende polen, 

subpersoonlijkheden, deelzelven of hoe men het ook noemt, leren herkennen en 
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erkennen. Pas dan kan men spreken van een werkelijke keuze, een gefundeerde 

richtingbepaling. De koers die het individu gaat kiezen moet niet gebaseerd zijn op 

de onderdrukking van een onwelgevallig stuk persoonlijkheid. De Centrale Controle 

Eenheid moet een bescheiden, wijs en democratisch heerser zijn. 

Tot slot moet de persoon met een doel en een plan op pad gaan. Strategie en tactiek 

zijn hierbij belangrijk. Vasthoudendheid en flexibiliteit in de juiste doses, zakelijk 

af gewogen. Regelmatig zullen obstakels opdoemen en zal het voorkomen dat de 

koers geëvalueerd en zonodig bijgesteld moet worden. 

Volgens de LDC nota - en ik geloof dat ook - komen wij er niet onderuit dat wij 

onze cliënten op dit alles moeten voorbereiden en hierbij adviseren. Als we dat goed 

doen, wacht ons veel interessant werk voor het onderwijs, arbeidsorganisaties, 

bedrijfsverenigingen, outplacement, noem maar op. Als dit alles nieuwe wijn in oude 

zakken is, ziet het er waarschijnlijk minder gunstig uit. Onze professie moet zich 

verder ontwikkelen. 

Ook op dit punt geeft de LDC nota een richting aan. Centraal hierbij staat het leren 

leren. De cliënt moet vat krijgen op het eigen leerproces. Hij moet ook blijven 

leren. De loopbaanadviseur kan hiertoe bijdragen, onder meer door educatieve en 

agogische activiteiten. Om dit te kunnen moet hij zelf ook leren leren. De LDC nota 

omschrijft de noodzakelijke professionaliteit van de (school)loopbaanadviseur in 12 

aspecten. Op de AMA Tilburg vormen zij al een richtsnoer voor eindtermen en 

curriculum-ontwikkeling. 

Wat nog steeds in veel gevallen een standaardaanpak is (intake, tests, nagesprek, 

rapport) werkt lang niet bij iedereen. Verdere aanvulling van ons methodisch 

instrumentarium is noodzakelijk. 

Annemiek Lamers, de volgende spreker, past met succes een uitstekende methode 

toe. 

Bedankt voor uw aandacht. 

Tom Luken 
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