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'Loopbaanbegeleiding is hot! Gezien de tiid, energie

en het geld dat in (studie)loopbaanbegeleiding wordt

gei'nvesteerd, mogen we biina concluderen dat dít hét

redmiddel van het onderwijs is.' Kariene Mittendorff en

Jan Lauwrens Haisma over de praktiik van loopbaan-

begeteiding en het pleidooi voor een meer mensgerichte

benadering.

Loopbaanbege le id ing  word t  b innen scho len  ingezet  om

studenten een beter beeld te geven van zichzelÍ en van het

beroepenveld, en om ze te laten ref lecteren op de eigen

(arbeids)identi teit .  Een van de belangri jkste doelen van loop-

baanbege le id ing  is  dan ook  een pro-

ces van betekenisverlening op gang te

brengen, waarbi j  de student ref lecteert

op voor hem zinvol le ervaringen en van

daaruit  te leren over zi jn of haar waarden

en normen,  ambi t ies ,  over tu ig ingen en

talenten. Daarnaast wordt loopbaanbegeleiding ingezet om

studenten te st imuleren tot zelfsturing. Loopbaanbegeleiding

wordt gezien als het middel om studenten meer verantwoor-

del i jkheid te geven voor het eigen leerproces en de eigen

loopbaanontwikkel ing, waarbi j  studenten steeds meer duide-

l i jkheid zouden moeten kri jgen over hun eigen toekomstplan.

ldentieke init iat ieven

Als  we k i j ken  naar  hoe roc 's  loopbaanbege le id ing  invoe '

ren ,  z ien  we e igen l i j k  b i jna  overa l  iden t ieke  in i t ia t ieven.

Op le id ingen gebru iken loopbaan ins t rumenten zoa ls  he t

persoonli jk ontwikkel ingsplan (pop) en het portfol io. Daar

komen dan vaak nog verschi l lende opdrachten bi j ,  denk aan

een kernkwali teitenoefening, en ref lect ieverslagen. Om het

ref lect ieproces in goede banen te leiden worden er loop-

baangesprekken - pop- of portfol iogesprekken - gereal iseerd,

waarin loopbaanbegeleider en student samen de inhoud van

de instrumenten besoreken.

Uit promotieonderzoek van Mittendorff  (2010) bl i jkt dat veel

opleidingen moeite hebben met het real iseren van effect ie-

ve loopbaanbegeleiding. Bi j  verschi l lende mbo-opleidingen

heeft Mittendorff  interviews gehouden en loopbaangesprek-

ken op video opgenomen en geanalyseerd. Uit de resultaten

bl i jkt dat de gesprekken nog vaak docentgestuurd zi jn en dat

er vooral aandacht uitgaat naar behaalde ci j fers en voortgang,

in plaats van het beoogde loopbaanper-

spectief van de student. Instrumenten

zoals het pop en het portfol io worden

vaak gebruikt als doel op zich, en niet als

middel om te komen tot ref lect ie. In de

prakti jk is de loopbaanbegeleider veelal

bezig met het afvinken van competentiel i jsten en het con-

troleren of opdrachten zi jn ingeleverd. Docenten zit ten met

al ler lei papreren aan tafel,  en de gesprekken gaan uiteindel i jk

niet over de student als persóón, maar over wat de student

wel of niet heeft aangeleverd. Weinig loopbaangesprekken

laten een daadwerkel i jk wederzi jds gesprek zien waarbi j  het

pop en het portfol io worden gebruikt om betekenisvol le erva-

r ingen van de student te bespreken. En waarin de student

echt ref lecteert op zi jn eigen ambit ies, talenten en motivaties.

Uit vele gesprekken met docenten en studenten in de prakti jk

bl i jkt dat er vooral nog veel tegen in plaats van met de stu-

dent wordt gesproken. De resultaten van het onderzoek van



Mittendorff  laten verder zien dat loopbaanbegeleiding nog
niet alt i jd de gewenste effecten heeft bi j  studenten, zoals
bi jvoorbeeld het real iseren van zelfsturing in de loopbaan.
Docenten die in staat zi jn om een persoonli jk en ref lect ief
gesprek op gang te brengen, boeken de beste resultaten.
Studenten ervaren dan de ruimte om te ref lecteren op wte
ze zi jn en wat ze wel en niet kunnen waarmee hun zelfbeeld
versterkt wordt.

Deze conc lus ies  a lsmede versch i l lende ervar ingen u i t  de
prakti jk laten zien dat er binnen loopbaanbegeleiding nog veel
nadruk l igt op de instrumentele kant. Hierdoor l i jkt her proces
van betekenisverlening door de student zelf  nog onvoldoende
uit de verf te komen. Dat proces is echter belangri jk voor het
tot stand komen van een goed beeld bi j  en een goede uit-
voering van loopbaanbegeleiding. Maar welke omschakeling
moet er dan nog gemaakt worden? Een
meer mensgerichte aanpak?

De doelen van loopbaanbegeleiding, te
weten het real iseren van een zelfbeeld,
het vergroten van zelfsturing en het op
gang orengen van een proces van bete-
kenisverlening, hebben een duidel i jke relat ie met elkaar. De
loopbaanbegeleider heeft een belangri jke rol in her op gang
brengen van deze verschi l lende processen.

Deze benadering is redel i jk nieuw in ons onderwijs. Voor
een deel omdat het onderwijs voornameli jk is ingericht op
de korte termijndoelen. Studenten werken van oudsher vaak
van toets naar toets en de structuur van veel opleidingen is
ook zo ingericht. Opleidingen die de focus van de student
meer wil len r ichten op persoonli jke ontwikkel ing zul len de
inrichting van de opleiding moeten aahpassen en zich meer
moeten r ichten op de lange termijndoelen van studenten.
'Wie ben ik?i 'Wat voor soort werk past bi j  mij?'  en ,Wat

wil  ik later op de arbeidsmarkt betekenen?' zi jn voorbeelden
van vragen die bi j  loopbaanbegeleiding aan de orde zi jn. En
het is aan de loopbaanbegeleider om samen met de student
al le leer- en werkervaringen van de student - resultaten van
gemaakte opdrachten, feedback uit  stages maar ook ervarin-
gen uit  bi jvoorbeeld een bi jbaan van de student - in verband
te brengen met de persoonli jke ontwikkel ing. Hiermee geeft
de loopbaanbegeleider de student de basis om vooral zelf
betekenis te gaan verlenen, waarmee tevens een proces van
zelfsturing en zelfbeeldverheldering op gang wordt gebracht.

Mensgericht

Uit onderzoek en prakti jkervaring bl i jkt dat een meer mensge-
richte invul l ing van gÍoot belang is. Het op gang brengen van
een daadwerkel i jke dialoog tussen loopbaanbegeleider en
student vraagt om een persoonli jke relat ie. Het is belangri jk
een omgevtng te creëren waarin ruimte is voor de student om
zich kwetsbaar op te stel len. Dan is er ruimte om in re gaan
op persoonli jke zaken, iets dat nodig is om een echt proces
van ref lect ie en betekenisverlening op gang te brengen. Uit
het onderzoek bl i jkt ook dat docenten die interesse hebben

voor de student als individu, effect iever zi jn dan de docenten
die met name focussen op het afvinken van instrumenten en
het bespreken van de studievoortgang.
In zo'n mensgerichte aanpak van loopbaanbegeleiding zi jn
instrumenten als pop en portfol io een middel en geen doel.Ze
dienen de student en de loopbaanbegeleider om het ref lec-
treproces op gang te brengen en te houden. Door rnstru_
menten echt te gebruiken om de student meer inzicht te ver_
schaffen in zi jn eigen talenten en motieven, zul len studenten
loopbaanbegeleiding ook minder als een ,moetje'  opvatten.
Het wordt t i jd dat loopbaanbegeleiding de dienstbaarheid
aan de instrumenten van zich afschudt en dat instrumenren
dienstbaar worden aan loopbaanbegeleiding.

Tot slot betekent een meer mensgerichte aanpak ook dat
loopbaanbegeleiding meer studentgestuurd zal moeten wor-

den. Hiermee wordt bedoeld dat men de
begeleiding zo inricht dat de student zelf
invloed heeft op bi jv. de gespreksagenda

en de gespreksvorm. Het onderzoek van
MittendorfÍ  laat zien dat in al le geobser-

veerde gesprekken de agenda door de
docent werd bepaald. Door de student meer (mee) te laten
sturen, en ze bi jvoorbeeld zelf  te laten nadenken over de
gespreksagenda, wordt de betrokkenheid en verantwoorde-
l i jkheid van de student vergroot. Hierdoor kan een opleiding
bewust een bi jdrage leveren aan de ontwikkel ing van de zelf-
sturing van de student. Uiteraard wordt deze invloed beoaald
door de zelfsturing die de student laat zien en stemt de bege-
leider de sturing daarop af. Scholen die termen als .de stu-
dent centraal '  in hun visie hebben staan, ontkomen er niet aan
die student werkel i jk te leren kennen. Loopbaanbegeleiding
geeft scholen de mogeli jkheid de student te leren kennen én
geeft de student de kans zichzelf te leren kennen. Het resul-
taat kan een authentieke verbinding tussen mensen zi jn. Laat
dat de start zi jn van goed onderwijs waarin de persoonli jke
ontwikkel ing van de student centraal staat. I
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