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Inhoud 

1. Hoe evalueren leerlingen en studenten de 

begeleiding bij studiekeuze en -loopbaan? 

2. Wat zijn de effecten van de begeleiding? 

3. Hoe kunnen de tegenvallende evaluaties en 

effecten verklaard worden? 

4. Implicaties 
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1. Evaluaties 

Bron: LAKS monitor 2012 
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2. Effecten 

(Mogelijke) doelen studiekeuzebegeleiding: 

 Betere keuzen, minder spijt 

 Minder uitval en switchen 

 Betere motivatie 

 Hoger studierendement 

 Betere aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

 Meer loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit 

 Voorspoediger loopbanen 
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Spijt 
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Uitval en switchen 
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12 Bron: NRC Handelsblad, 16 april 2014 

„Dat scholieren bij een vijfde van de lessen iets 

anders doen dan leren, moeten we ons aantrekken.” 

Motivatie v.o. 
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Bron: HEGESCO, EU Lifelong Learning Program, 2009 

Motivatie h.o. 
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Op basis van Studentenmonitor 2014 

Percentage studenten met afnemende motivatie 

sinds start studie 
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Op basis van gegevens CBS Statline, augustus 2014 

Studierendement 
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Op basis van gegevens CBS Statline, augustus 2014 



Aansluiting onderwijs arbeid 

en loopbaanontwikkeling 

 ‘Modieuze hyperspe- 

 cialisatie’, ’hippe onzin- 

 studies’ beroepsonderwijs 

 Zelfoverschatting 

 Toename burn-out bij 

 jongeren 
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Meer loopbaancompetenties 

en arbeidsidentiteit 
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Conclusie evaluaties en 

effectiviteit 
 

Veel geïnvesteerd, hard gewerkt, er gebeurt veel. 

Maar veel ontevredenheid en nog weinig 

resultaat. 

 

Hoe komt dat?? 
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3(a) Diagnose: Organisatorisch 

 De verantwoordelijkheid is bij de scholen 

niet goed belegd 

 Geen eenduidige visie op kwaliteit 

 Gebrekkige facilitering 

 Gebrekkige professionaliteit begeleiders 
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3(b) Diagnose: Inhoudelijk 

Zwakke conceptuele basis onder 

studieloopbaanbegeleiding: 

 ‘Leken’: de illusie dat met goede 

begeleiding verkeerde keuzen en uitval 

voorkomen kunnen worden 

 Professionals: onrealistische ambities op 

het gebied van loopbaangerichte 

leeromgeving, loopbaancompetenties en 

arbeidsidentiteit 
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Enkele conclusies van 

ontwikkelingspsychologie en 

hersenonderzoek 

De doorsnee adolescent 

 beschikt niet over een ‘rijpe’ prefrontale cortex 

 is gericht op ‘beloningen’, weinig op risico’s en 
langere termijn 

 is sterk beïnvloed door sociale omgeving 

 kan moeilijk denken en voelen met elkaar 
integreren 

 kan moeilijk overzicht krijgen en dilemma’s 
oplossen 
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Conclusie 

De leerling kent zichzelf niet en kent de 

mogelijkheden niet, zeker als het gaat om de 

toekomst. 

Qua ontwikkeling van brein en persoon is hij of zij 

niet toegerust voor overzicht, afweging en 

autonomie. 

Onderwijsgebouw en LOB passen niet goed bij 

wat we nu weten over de ontwikkeling van 

jongeren. 

 



 Het onderwijsstelsel beter laten  

aansluiten bij wat nu bekend is over 

ontwikkeling 

 Niet te snel voorsorteren in lager en hoger 

 Geen vroege beroepskeuzen eisen, minder 

druk op keuzen 

 Fasering en verdere professionalisering LOB 

 Brede oriëntatiemogelijkheden bieden 

 Zijpaden niet louter zien als verlies 

 Leren en werken levenslang beter integreren 
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6. Implicaties 



 ‘Guidance’ 

 ‘Education’ 

 ‘Counseling’ 
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Fasering LOB 



‘Guidance’ 
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 Grotere inbreng onafhankelijke professionals 

 Geen belangentegenstellingen 

 Geen (voor)oordelen 

 Beter in staat vage aspecten en ‘possible selves’ te 

verkennen 

 Expertise en gereedschapskist 

 Collega’s (klankbord, feedback, inspiratie, verwijzen) 

 

 Advies op basis van expertise 

 



‘Education’ 
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 Kennis van de (toekomstige) wereld van 

opleidingen en arbeid 

 Trainingen op het gebied van kiezen, 

exploreren en netwerken 

 Meer mindfulness, minder zelfreflectie 

 Meer aandacht voor de ontwikkeling van 

commitment door sociale en academische 

binding 

 

 



31 

 

Bijvoorbeeld 'Een ACT toolkit voor LOB': 

 accepteren van onzekerheid 

 terugdringen keuzestress 

 educatie met betrekking tot kiezen, toekomst, 

loopbaanontwikkeling… 

 een 'mindfulle' benadering 

 ontwikkeling waarden en commitment 

 bevordering flexibele zelfbeelden 

Innovatie 



‘Counseling’ 
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 Stimulans  tot reflecteren, exploreren en 

netwerken 

 Levenslange begeleiding(smogelijkheden) bij 

kiezen en sturen 

 

 


