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• Lectoraat HRM en 

Persoonlijk 

Ondernemerschap

• Anticiperen op de verandering 

van werk

• Hogeschool Inholland en de 

Haagse Hogeschool

• Beroepsbeelden en hun 

invloed op keuzes

• Rol van LOB 

• Lectoraat Studiesucces:

• Aansluiting MHBO

• Hogeschool Inholland en 

Hogeschool Rotterdam 

• Studiekeuzeproces en 

effect op aansluiting

• Rol van exploratie en 

commitment

Onderzoek
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Hoe kunnen we mensen (werkenden én jongeren) in het kader van 

een leven lang leren voorbereiden op een duurzame loopbaan in 

een complexe, veranderende maatschappij? 

ESSENTIE:



PLENAIR

1. Kiezen / keuzeprocessen

2. Trilemma van loopbaanbegeleiding

3. Wat kan bijdragen aan betere doorstroom? 

RONDE TAFELSESSIES

3

Agenda

(1)Jongeren (2)Opleiders/opleidingen (3)De veranderende 

arbeidsmarkt



• Studiesucces begint al voor 

de poort.

• Onderzoek naar 

keuzeprocessen studenten 

HBO-R en SJD

• Identiteitsontwikkeling in 

keuzeprocessen.

• Hoe komen jongeren tot 

keuzes? (exploratie, 

commitment)

• Wat is de relatie met 

studievoortgang?

Kiezen en keuzeprocessen 

Kiezen betekent nadenken over ‘later’



Jongeren & het keuzeproces 
Exploratie en commitment 

• Het keuzeproces: zes stappen

1. Bewustwording (help ik moet kiezen! ) 

2. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? 

3. Exploratie in de breedte: welke studierichtingen en 

welke beroepen zijn er? 

4. Exploratie in de diepte: Welke opties interesseren mij? 

→ grondig onderzoek doen naar studierichtingen en 

beroepen. 

5.  Wat ga ik kiezen? 

6.  Ben ik zeker van mijn keuze? Binding aan keuze.

(Germeijs & Verschueren, 2007; Slijper, 2019)
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Keuzeproces en aansluiting / doorstroom:

• Tijdsperspectief, rol beroepsbeelden 

• Kwaliteit van de motivatie

• Beeld, verwachtingen

• Rol van de sociale context 
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Een kiezende jongere:

Stelling A?           -------------→

←----------
Stelling B?



• Juridische studenten scoren significant lager op 
exploratie dan de controlegroepen.

• De keuzes die zij maken zijn niet gedaan op basis 
van voldoende exploratie-ervaring. 

• Ze hebben wel commitment maar die binding heeft 
niet te maken met de opleiding zelf. 

• Ze hebben vooral binding aan een abstract en 
onbereflecteerd beeld van het toekomstige 
beroep.

Bevindingen Exploratie en Commitment 



Keuzes 
INHOUD - KTT

‘Belangrijk voor mij wat betreft de keuze voor SJD (sociaal juridische dienstverlening) is

dat ik ‘t naarm’n zin heb en dat ik de vakken leuk vind’.

‘Ik ben toen goed gaan kijken en er veel over gaan lezen. Ik ben hier ook op de open

dag geweest. Voorlichting was heel duidelijk, ik wist precies welke vakken ik zou

krijgen, ze gingen overal diep op in’.

BEROEP - LTT:

‘Ik heb nooit inhoudelijk gekeken naar HBO-Rechten maar meer wat je ermee kon

worden’.

‘Het lijkt me vooral leuk het werk dat je daarna hebt. Wil later advocaat worden, of

rechter’.

DIFFUUS:

‘Nou, rechten heb je overal. Je kunt het overal gebruiken. Dus ik vind het een

algemeen ding, en daar ben ik meer van, algemeen. Hoe meer, hoe beter’

‘Nou, wat me vooral trok in de opleiding was zeg maar dat het heel erg breed was.

Dus ik kan me in de opleiding heel erg oriënteren in waar ik eventueel heen zou

kunnen gaan’



• Worden al jong gevormd

• Proces van beeldvorming en 

oriëntatie: 

- Kenmerkt zich al vroeg door 

inperking van het keuzeveld

- Beelden zijn vaak 

onomkeerbaar, ontleend aan 

rolmodellen
Gottfredson, 2001

(Beroeps)beelden
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en de betekenis keuzes voor doorstroom  

-Focus op inhoud (KTT)versus focus op beroep     

(LTT) 

-Beroepsbeeld is abstract en onbereflecteerd

-Uitvallers: beroep was leidend bij studiekeuze
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Autonomie van de keuze: de kwaliteit van de motivatie telt

(Keuze)gedrag:

Doelen

(inhoud/aard)   

Intrinsiek Intrinsiek Autonoom

Extrinsiek

Extrinsiek Autonoom 

Extrinsiek 
gecontroleerd 

Context

Context waarin doelen worden nagestreefd zijn van invloed op prestaties.

(Slijper, 2017; (Vansteenkiste, 2009; Deci & Ryan, 1985) 



Ik twijfel nog …

Beeld en verwachtingen 

• Een positief beeld genereert  meer 

studiesucces.

• Studenten die vanuit een ‘negatieve’ / tweede 

keuze aan opleiding beginnen vallen per 

definitie niet meer uit. 

• Studenten die met twijfels aan de studie 

beginnen lopen meer risico om uit te vallen.
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Belangrijke anderen 

VriendenSchool 

Sport, vrije tijd Ouders, 

familie



Wat vindt de mbo’er lastig bij de overstap van mbo naar hbo 

(Slijper, 2017)?

• Complexiteit van de leerstof (hoeveelheid stof, 

werken uit boeken, wijze van tentamineren, omgaan 

met complexere kennis))

• Zelfstandig en actief leren

• Planningsvaardigheden

• Mbo’er weet wel dat er meer zelfstandigheid wordt 

verwacht, maar niet wat dit daadwerkelijk inhoudt.



(2) Keuzebegeleiding: opleiders   

Hoe kunnen we adequate loopbaanbegeleiding 

geven?



In de actualiteit: 

beroep versus studie-inhoud

- Is studiekeuze bepalend 
voor de rest van je 
leven?

- Moet inhoud of latere 
beroep leidend zijn bij 
studiekeuze? 

- In hoeverre leidt een 
studie direct op voor een 
specifiek beroep?  

- Is kiezen ‘wat je leuk 
vindt’  wel slim? 

- Gaat het om geschikt zijn 
of geschikt worden? 

bron: Nrc, december 2017 



De dagelijkse onderwijspraktijk

• Loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding 

(LOB)  is een vast onderdeel binnen het 

curriculum van vo en mbo-scholen.

• Er zijn al veel (digitale) 

keuzebegeleidingsmethodes voorhanden.

• Ondanks al deze inzet: kiezen is moeilijk

•
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LOB-methodes
• Matchingsbenadering:

Informatieverstrekking, oriëntatie

Zelfconcept(wie ben ik…) 

Methodes veronderstellen zelfkennis en intrinsiek gemotiveerd 

jongeren. Uitgangpunt is de juiste studiekeuze.

Maar : Zoeken naar ‘ZELF’:  

→ improductieve zelfreflectie 

→ vruchteloze zoektocht 

Onderzoek: LOB-methodes worden als niet zinvol ervaren→

methode = een verplichte opdracht, de tests zijn te lang, het 

programma is saai en de uitkomsten uit de test kloppen niet.
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DE studiekeuze / 

beroepskeuze



Ontwikkelingspsychologische benadering 

van loopbaankeuzes

• Het gaat er niet om jezelf te vinden maar jezelf te 

ontwikkelen

• Ervaringsgerichte activiteiten kunnen helpen:

→ inzicht te geven in wat hem drijft

→Wordt eerder het nut van ingezien en de motivatie 

voor opgebracht

• Meeste jongeren zijn nog niet toe aan verstrekkende 

beslissingen over hun loopbaan; hebben meer tijd 

nodig voor specificeren van hun loopbaan 

• Studie/loopbaankeuzes       eenmalig maar een leven 

lang!
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(3) De arbeidsmarkt  - een animatie

• https://drive.google.com/file/d/1HKiS4906_GtITiHgadZFk9qqqivTKfaP/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1HKiS4906_GtITiHgadZFk9qqqivTKfaP/view?usp=sharing


Waar word je anno 2019 voor opgeleid?

• Voor een carrière

• Voor een beroep

• Voor werk dat niet meer bestaat…
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Arbeidsmarkt 
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“Over tien jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk. 

We kunnen allemaal profiteren van de toenemende technologie op 

de arbeidsmarkt, zegt een denktank”. 
Bron: Nrc, 19-02-2019



• Verzekeringsagent

• Bibliotheek medewerker

• Kasmedewerker bank

• Boekhouder

• Data entry

• (Juridisch) Secretaresse

• Telefoniste en receptioniste

• Bouwinspecteurs

• Financieel adviseur particulieren

• Verwarmingsmonteur

• Opticien

• Kok

• Rechtbankjournalist

• Bestuursrechter

• Creatief therapeut

• Brandweerman

• Tandarts

• Boswachters

• ICT specialist

• Medewerker kinderopvang

• Docent

www.Robotenomics.com 2015, 

Gebaseerd op Frey & Osborne



Beroepen verdwijnen, maar er komen nieuwe beroepen voor in de plaats 

• Ethical hacker

• Digital Detox Therapist

• Mens-robot-interactiespecialist

• Drone piloot

• Urban farmer

• Smart-home expert

• Privacy consultant

• Lifestyle coach

• Zorg-navigator

• 3-D engineer

• Virtual assistent

• Vlogger

• Neuro-marketeer

• Social Media Architect

• Virtual reality ontwerper

• App ontwikkelaar

• Virtual Assistant

• Health monitoring

• Motion designer

• Crowdfunding specialist

• BIM modelleur
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Bron: Cijfers van ROA 2018  in Denkwerk 2019
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Onbekend maakt onbemind ….

• Er wordt eindeloos gesproken 

over problemen op de 

arbeidsmarkt

• Vroege kennismaking met 

‘onbekende specialismes



Procesoperator in de kaasfabiek

Profielkeuze HAVO 3
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Mogelijkheid A:  Foto 1 en 2

Mogelijkheid B : Foto 2 en 3

Mogelijkheid C:  Foto 3 en 4 

Procesoperator kaasfabriek: wat doe je dan?

Mogelijkheid A:  Foto 1 en 3

Mogelijkheid B : Foto 2 en 4

Mogelijkheid C:  Foto 1 en 4 



Welke kwaliteiten zijn belangrijk?

• De basis in functies blijft : specifieke vakkennis

• Vakkennis dient gecombineerd te worden met 21ste 
eeuwse skills in de context van het beroep!

• ‘Skills’ zijn dus overal anders, maar: 

• ICT is er gewoon

• Samenwerken op veel manieren 

(multidisciplinair)

• Communicatie op veel manieren

• Probleemoplossend vermogen en 

creativiteit

• Kritisch denken
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Procesoperator

Timmerman Medewerker

Infra

Verzorgende

Mbo-4 verpleegkundige

Defensie

E&I Technician

Stadsbeheer

In press: 8 mbo beroepen in beeld 



Overal:
• … tekort aan (passend) personeel
• … verouderde beroepsbeelden
• … speelt de invloed van technologie (werkinhoud, 

communicatie, administratie)
• … dringt de buitenwereld binnen →belang

communicatie met verschillende stakeholders / werken 
over ‘grenzen’ heen

• … vormt vakkennis de basis, gecombineerd met 21st 
century skills

• … meer verantwoordelijkheid bij uitvoerenden: vanaf 
mbo-4 meer regie

• …. toegenomen administratie en protocollisering
• … ervaren (werk)druk
• En er is sprake van diversiteit in leren (geen one-size-

fits-all!)

Onze conclusies over sectoren heen

3
1

Biemans, Sjoer e.a. 2017, Biemans & Sjoer 2019 



LOB-kompas voor de 21e eeuw 
Slijper e.a. (2019)

• Pilot: LOB-dossier met partners (Inholland, de Haagse 

Hogeschool, Maris College, RauwCC)

• De veranderende beroepswerkelijkheid (context) wordt 

in de keuzebegeleiding betrokken

• Gebaseerd op ervaringen opdoen

• Keuzebegeleiding: 

- Geen ‘afvinklijstjes’

- Vorm: beeldend (filmpjes, persona’s, animaties, mood

boards)

- Diepte-exploratie:  onderzoek naar studies en beroepen  

om erachter te komen wat passend is, in de context.

- Betrek de sociale context→ ouders van grote invloed 32



Conclusies LOB 2.0:

• Je blijft een leven lang leren

• Vaardigheden kun je in verschillende beroepen 

kwijt;

• Het gaat erom dat je jezelf toekomstbestendige 

vaardigheden eigen maakt;

• Het gaat er niet om dat je dat ene beroep moet 

vinden dat bij je past en dat je je hele leven 

moet gaan uitoefenen….. 

• Stappen zetten en ervaringen opdoen, daar 

leer je het meest van, ook over jezelf.
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Samenvattend: trilemma keuzebegeleiding:
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Kiezende jongeren Opleiders Arbeidsmarkt 

• Jongeren moeten 

uitvinden wat bij hen past

(zelfconcept)

• Ze moeten kiezen waarin 

ze interesse hebben, en 

dat moet matchen met 

het beroep / de opleiding

• Maar: de beroepsbeelden 

zijn niet realistisch en 

deze beelden liggen al op 

jonge leeftijd vast.

• Veel jongeren vinden 

geld verdienen belangrijk; 

sommigen laten zich 

hierdoor leiden bij 

keuzes. 

• Ouders spelen 

belangrijke rol

• Er wordt heel veel 

gedaan op het gebied 

van LOB

• Veel nadruk op het 

uitkristalliseren van 

interesses

• Diepte-exploratie komt 

minder aan bod

• Onbekendheid met 

arbeidsmarkt:

→Waar komen onze 

leerlingen / studenten 

terecht? 

→ Verandering van werk, 

wat is nodig?

• Vraagt om werknemers 

met competenties zoals: 

- Creativiteit

- Probleemoplossend

vermogen

- Kritische denken

- Betrokken en 

ondernemende houding

- In alle domeinen→

cross-overs

• Basiskennis blijft 

essentieel 

• ICT / digitale 

geletterdheid
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Dank voor uw aandacht 

?



Ronde tafel sessies: deel je mening over de impact van juridische beroepen in 

transitie voor jouw werk, bekeken vanuit het ‘trilemma’ (d.w.z.de hele keten):

1. OPLEIDEN VOOR DE TOEKOMST
• Hoe leiden we op voor juridische beroepen waarin verandering van werk een rol speelt of 

die zelfs nog niet eens bestaan? 

• Hoe vinden we een juiste balans tussen vakkennis en 21e -eeuwse vaardigheden (en 
welke zijn dat dan)?

2. KIEZEN EN LOOPBAANBEGELEIDING 
• Hoe kan LOB gelijke tred houden met maatschappelijke ontwikkelingen (robotisering, 

cobotisering). 

• Hoe kunnen we abstracte beroepsbeelden meer doen leven?

3. GEEN TRILEMMA... Hoe kunnen we: 

• De arbeidsmarkt inbrengen in de wereld van kiezende jongeren?    

• De arbeidsmarkt inbrengen in de wereld van de opleiders?

• De wereld van de kiezende jongeren inbrengen in arbeidsmarkt?

• De wereld van de opleiders inbrengen in de arbeidsmarkt?
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DUURZAME
LOOPBAAN

Opleiders

Kiezende 
jongeren 

Arbeidsmarkt 


