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Pro-Meeting LOB: Kiezen onder druk

We verwachten
teveel van jongeren
Is een student die op lG-jarige leeftijd kiest
voor een bakkers opleiding, er na vier maanden
achter komt dat dit niet 'zijn ding' is en over
stapt naar de horecaopleiding om deze vervol
gens zeer gemotiveerd af te ronden, succesvol
of niet? De minister vindt misschien van niet,
deze verkeerde keuze had voorkomen moeten

worden. Maar volgens de loopbaancoach van
het betreffende roc wel, want hij is niet uitge
vallen en heeft zijn beroepsopleiding, ondanks
zijn eerdere verkeerde keuze, uiteindelijk met
succes afgerond. Een expert op het gebied van
jongeren en breinontwikkeling zou zeggen dat
dit succes juist te danken is aan die eerdere ver
keerde keuze. We verwachten veel te veel op het
gebied van (arbeids)identiteit, loopbaancompe
tenties en goed kiezen.

Heleen Hupkens

Project LOB
LOB moet een structurele plaats krijgt in het onderwijspro

gramma van mbo-instellingen, stelde Fieny Peerboom, project

leider van het Stimuleringsproject LOB in het mbo, tijdens de

Pro-Meeting LOB, die Profiel onlangs organiseerde in Almere.

Dat moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van talenten

en het terugdringen van VSv. Met 15 instellingen is ze het LOB

beleid aan het uitwerken in de praktijk van de school en be

spreekt ze thema's in diverse werkgroepen. Onder andere Nova

College, Albeda College en Landstede werken mee. Inmiddels

zijn 30 docenten opgeleid tot schoolcoach. Peerboom heeft nog

tot 1 juni 2012 tijd en geld om het beleid naar het dagelijkse

werk met de student door te vertalen. 'Dit kent een sterke regi

onale inkleuring,' stelt ze. 'Wat bij het Nova College werkt, kan

bij Landstede flut zijn.' In ieder geval wil ze voorkomen dat LOB

weer een zoveelste hype wordt, dat na een tijdje weer in de la

verdwijnt.

De vele keuzemogelijkheden in het mbo maken de opleidings

en beroepskeuze extra moeilijk, erkent de LOB-projectleider. De

uitspraak van Premier Rutte bij de opening van het cursusjaar

dat je haast een studie moet volgen om een keuze te kunnen

maken uit de meer dan 600 opleidingen in het mbo, gaat ook
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haar en ook de deelnemers aan de Pro-Meeting aan het hart. 'Er

zijn teveel keuzemogelijkheden voor jongeren, vereenvoudiging

is noodzakelijk', is een veelgehoorde uitspraak.

Kiezen onder druk

Er ligt veel te veel nadruk op kiezen, stelt loopbaanconsultant

Tom Luken. 'Politici en beleidsmakers vinden dat studenten be

ter gemotiveerd moeten worden om een keuze te maken, want

je maakt een keuze voor de rest van je leven. Zo werkt dat nietl'

Dat het vaak mis gaat in opleidingen komt niet doordat studen

ten niet gemotiveerd waren om goed te kiezen, volgens Luken.

'Studiekeuze is een voorlopige keuze, jongeren zijn volop in

ontwikkeling en willen hun mogelijkheden juist zoveel moge

lijk openhouden. Met het oog op hun levenslange employability

hebben ze nog gelijk ook. De druk opvoeren heeft geen enkele

zin.' Hij vraagt aan de zaal hoeveel mensen uiteindelijk werk

zaam zijn in een functie waarvoor ze opgeleid zijn. Een kleine

tien mensen steekt zijn vinger op. Een eyeopener voor diverse
mensen.

Studiekeuze is een voorlopige keuze,

jongeren zijn volop in ontwikkeling

Zijn stelling wordt gedeeld door Dimph Rubens, adviseur bij

het APS, die een workshop verzorgde onder de noemer 'Zo groeit

een loopbaan'. De huidige loopbaan ervaren jongeren eerder

'als een moeras' dan 'klip en klaar' en wordt vaak evenveel be

invloed door toeval als door planning. Loopbaanbegeleiding zal

daarom verder moeten gaan dan 'matching', waarbij persoons
kenmerken en werkvereisten als unieke karakteristieken met

elkaar verbonden worden. 'Blijf openstaan voor mogelijkheden'

is haar devies. 'Neem de tijd voor een echte dialoog, voor het

verhaal achter de persoon. Dit is ook leertijd, beschouw dit als

erkende tijd voor het echte loopbaangesprek. Durf besluiten

loosheid ook als verstandige benadering te begeleiden van de

complexe en onvoorspelbare toekomst. Ongeplande gebeurte

nissen zijn net zo goed onderdeel van een loopbaan, dat is 'hap-

penstance'.' »
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Brei nontwi kkeli ng

We verwachten te veel van jongeren, zegt Tom Luken. Hij be

licht in zijn workshop de ontwikkelings- en neuropsychologi

sche aspecten van kiezen. 'De rijping van Prefrontale Cortex,

een gebied in de hersenen dat in het voorste gedeelte van de

frontale kwabben ligt, gaat door tot ergens tussen de 20 en 30

jaar. Juist voor jongeren is het daarom moeilijk overzicht te

krijgen over complexe zaken, beslissingen te nemen, vooruit

te denken en te plannen,' vertelt hij. 'En zelfreflectie vindt bij

jongeren ook in een ander deel van de hersenen plaats dan bij

volwassenen.' Hij vraagt zich zelfs af in hoeverre het zinvol of

wellicht schadelijk is om de natuurlijke ontwikkeling van de

hersenen te bespoedigen door jongeren te laten reflecteren en
te forceren tot het maken van keuzes. Reflecteren is iets waar

studenten ook een vreselijke hekel aan hebben, weet de loop

baanadviseur. Dat wordt bevestigd door diverse deelnemers.

Uit armoede worden daarom op diverse instellingen de uurtjes

loopbaanontwikkeling of -competenties, waarbij docenten met

studenten hun toekomstmogelijkheden verkennen, dan maar

voor andere nuttige zaken gebruikt.

Kiezen begeleiden .
Veel opleidingen, brancheorganisaties, ed. ontwikkelen infor

matiemateriaal om studenten te informeren over de moge

lijkheden van een studie of beroep. Stapels brochures, film

pjes, websites, het ziet er soms flitsend uit, maar, zegt Dimph

Rubens, 'het gaat voorbij aan het individuele proces van een

jongere. Bovendien is het vaak te veel gericht op het werven
van deelnemers.'

'Structureer het proces zo dat een jongere steeds uit een be

perkt aantal alternatieven kan kiezen', is het advies van Luken,
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'en limiteer het informatiegebruik.' Een keuze uit vier moge

lijkheden werkt beter dan uit zeshonderd. Structuur is belang

rijk, het hoeft niet veel, lang, uitgebreid en geïntegreerd. Geef

vooral individuele aandacht, stel stimulerende vragen, zorg

voor dialoog en geef feedback. Daarbij kun je uiteraard gebruik

maken van goede tests of computerprogramma's, maar geef er

persoonlijke begeleiding bij en gebruik bijvoorbeeld ook schrijf

opdrachten. 'Kiezen is moeilijk, onzekerheid blijft er altijd.

Benadruk bij dilemma's de aantrekkelijke kanten van alterna

tieven, maar hak op een gegeven moment de knoop door.'

Realistisch blijven

'We gaan in het onderwijs te snel over op zelfsturing en ver

wachten bij jongeren een intrinsieke motivatie die er nog niet

is,' is de conclusie van Luken. 'Laten we proberen beleid en LOB

beter op elkaar aan te laten sluiten bij wat we nu weten over

hoe jongeren zich ontwikkelen. Stel realistischere doelen ten

aanzien van studenten en instellingen en ga in het onderwijs

niet streven naar arbeidsidentiteit en loopbaancompetenties.

En wees tevreden met het leggen van een basis daarvoor.'

Neem de tijd voor een echte dialoog,

voor het verhaal achter de persoon

Een verkeerde keuze is ook niet per definitie negatief, het is

een leerervaring stelt een van de deelnemers aan de workshop.

Het mag dus best een positiever label krijgen dan het nu heeft.

Er zijn binnen een roc veel mogelijkheden om zonder al te veel

schade van richting te veranderen.

Professiona Iiseri ng
Over een ding is iedereen het eens, docenten moeten beter

geschoold worden in het begeleiden c.q. coachen van stu

denten. Veel docenten beginnen volgens Luken met coachen

zonder daarvoor een opleiding te hebben gevolgd. De LOB

projectorganisatie verwacht binnenkort een training te lance

ren voor 150 docenten, maar docenten kunnen natuurlijk ook

zelf het initiatief nemen. Coachopleidingen zijn er genoeg in

Nederland.

Ook kunnen scholen gebruik maken van externe professi

onals op dit punt, iets wat overigens in andere landen meer

wordt toegepast dan in Nederland. Het heeft voordelen volgens

Luken. Externe professionals kennen geen 'double bind', waar

mee hij doelt op paradoxal, verwarrende opdrachten, zoals 'je

moet bij reflecteren je eigen gedachten denken, maar de docent

beoordeelt of het goed is.'. Ook heeft de externe adviseur geen

last van belangentegenstellingen, terwijl een decaan er een

schoolbelang bij kan hebben dat een student blijft..
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