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Loopbaanbegeleiding is van iedereen



De trajecten

Centrale vraag: Wat hebben docententeams nodig om 
loopbaanbegeleiding van iedereen te maken?

Fase 1 
voortraject

Fase 2 
dialoogsessie

Fase 3 
professionali-

sering
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De ja, of de neeFase 1 
voortraject

Kenmerken in Helpend Belemmerend

De organisatie/ context

Het management

De trekker (alumnus in de instelling)

Onze teamcoach

Ons professionaliseringstraject



Ja, ik wil:

1. De instelling heeft een visie op wat ‘goede loopbaanbegeleiding’ omhelst en het 
‘waarom’ van loopbaanbegeleiding.

2. De teamleden kennen en onderschrijven deze instellingsvisie op 
loopbaanbegeleiding.

3. De teamleden zijn zich bewust van hoe zij binnen het geheel van 
loopbaanbegeleiding een rol kunnen spelen (inzicht: loopbaanbegeleiding is van 
iedereen).

4. De teamleden kunnen invulling geven aan hun rol binnen loopbaanbegeleiding 
(kennis en vaardigheden),

o met oog voor de (vaak onzichtbare) obstakels voor leerlingen met 
verschillende achtergronden (toegankelijkheid).



In dialoogFase 2 
dialoogsessies

Wat beweegt er in een team rondom het ‘loopbaanbegeleiding’?



Wat er isFase 2 
dialoogsessies

Docenten
hebben nodig

Experts 
hebben nodig

Kennis

Vaardigheden

Inzichten

Van de organisatie

Van management 



en toen
Fase 3 

professionali-
sering



Loopbaanbegeleiding is van iedereen en voor iedereen ………… hoe is dat bij jou?
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Dank!

lectoraatks@hva.nl

loopbaancoaching@hva.nl

mailto:lectoraatks@hva.nl
mailto:Loopbaancoaching@hva.nl
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