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Aanleiding

Ambitie OPeRA-netwerk: 
studiesucces van studenten vergroten door leerlingen in het voortgezet onderwijs 
beter voor te bereiden op, en te begeleiden bij, de overstap naar het hoger 
onderwijs

Stand van zaken:
• Grote verschillen tussen scholen
• Behoefte aan praktijkvoorbeelden
• Koppeling van LOB-praktijk aan LOB-theorie



Theorie: LOB-competenties

Kuijpers, M. (2012). Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte (oratie). Heerlen: Open Universiteit. 

Motievenreflectie

Kwaliteitenreflectie

Loopbaansturing

Werkexploratie

Netwerken

Onderzoeken van de eigen wensen en waarden

Onderzoeken van de eigen competenties, eigenschappen en vaardigheden

Onderzoeken van eisen, waarden en mogelijkheden in werk en leren

Ondernemen van acties om te werken en ontwikkelen op een passende manier

Opbouwen en onderhouden van relaties gericht op loopbaanontwikkeling



Het onderzoek

1. Welke praktijken op het gebied van LOB en studiekeuzebegeleiding 
worden ingezet binnen het OPeRA-netwerk?

2. Wat zijn de kenmerkende aspecten van LOB en studiekeuze-
begeleiding wanneer deze als effectief ervaren worden?



Methode

• Verspreiding van vragenlijsten onder schoolleiders en decanen

• Focusgroepgesprekken met leerlingen, docenten, decanen, 
schoolleiders en coördinatoren van LOB in het ho:

Scholen / ho-inst. Schoolleiders Decanen Docenten Leerlingen Coördinatoren LOB in ho

Vragenlijst vo 26 7 23
Focusgroep vo 10 2 8 2* 2
Focusgroep ho 4 6



Resultaten: Inventarisatie van aanbod op 
scholen
• Scholen bieden veel verschillende activiteiten aan

• Daarbij zijn met name decanen en mentoren betrokken
• Mentoren spelen vaak een grotere rol als zij ook nascholing hebben gevolgd

• De helft van de scholen is tevreden met het LOB-aanbod
• Variatie, goede opbouw, veel actoren betrokken

• Ruimte voor verbetering:
• Beschikbare tijd, zichtbaarheid in de school, maatwerk, opbouw leerlijn, het 

betrekken van ouders/ mentoren/ schoolleiding



Resultaten: Effectief aanbod

Kenmerkende 
aspecten

Randvoor-
waarden

Knelpunten
• Ervaren en netwerken

• Ontwikkeling van zelfkennis

• Contact met oudere 
leerlingen en studenten

• Gesprekken met volwassenen

• Goede informatievoorziening

• Ontwikkeling van 
reflectievaardigheden

• Interactief en activerend 
aanbod

• Tekort aan tijd en budget
• Tekort aan draagvlak

• Autonomie
• Rol van ouders
• Doorlopende leerlijn 

vanaf onderbouw



Resultaten: Koppeling naar theorie
Autonomie

Verbondenheid Competentie

Leerlingbegeleiding

Studievaardigheid Keuzevaardigheid

Studiekeuze

Motivatie

Ontwikkeling van zelfkennis en 
reflectievaardigheden

Goede informatievoorziening

Contact met oudere peers
Gesprekken met volwassenen

Rol van ouders

Ervaren en netwerken
Interactief en activerend 

aanbod



Resultaten: Koppeling naar theorie

• Ervaren en netwerken

• Ontwikkeling van zelfkennis

• Contact met oudere leerlingen en 
studenten

• Gesprekken met volwassenen

• Goede informatievoorziening

• Ontwikkeling van 
reflectievaardigheden

• Interactief en activerend aanbod

Motievenreflectie

Kwaliteitenreflectie

Loopbaansturing

Werkexploratie

Netwerken



Resultaten: Praktijkvoorbeelden

In het rapport vind je kort 
beschreven voorbeelden ↓ 
en praktijkportretten →



Aanbevelingen om LOB binnen OPeRA verder 
te verduurzamen

1. Efficiënt omgaan met resources, zoals tijd, budget en 
formatieplekken

• Zet op meerdere plekken op school in op LOB en 
studiekeuzebegeleiding;

• Denk hierbij aan het inzetten van geschoolde mentoren voor LOB 
(evt. te splitsen van andere mentortaken), naast de decanen;

• Zet in op frequente nascholing of advies (evt. in samenwerking met 
andere scholen).



Aanbevelingen om LOB binnen OPeRA verder 
te verduurzamen

2. Versterk de samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs

• Koppel naar elkaar terug over geslaagde en minder geslaagde 
studiekeuze;

• Leer met elkaar van de processen op weg naar studiekeuze.



Aanbevelingen om LOB binnen OPeRA verder 
te verduurzamen

3. Zet in op actieve betrokkenheid van ouders

• Organiseer een informatieavond die gericht is op de ouders als 
studiekeuzecoach;

• Organiseer een specifieke activiteit om zicht te krijgen op de rol van 
de ouders, bijvoorbeeld een gesprek waarin leerling, mentor en 
ouders gezamenlijk reflecteren op het studiekeuzeproces;

• Maak gebruik van het potentieel dat de betrokkenheid van ouders 
kan bieden.



Aanbevelingen om LOB binnen OPeRA verder 
te verduurzamen

4. Zet in op de kracht van samenwerking binnen OPeRA

• Organiseer gezamenlijke activiteiten, zoals een beroepenmarkt;
• Ontwikkel een quick scan op basis van de kenmerkende aspecten en 

randvoorwaarden om prioriteiten voor ontwikkeling te achterhalen 
en allianties tussen scholen te vormen.



Aanbevelingen om LOB binnen OPeRA verder 
te verduurzamen

5. Zet in op de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn LOB, vanaf 
onderbouw, zodat LOB en studiekeuzebegeleiding een meer integrale 
plek in de school krijgt

• Bekijk de voorbeelden en praktijkportretten voor inspiratie. Een 
doorlopende leerlijn kan op diverse manieren worden opgezet, zowel 
groot als klein. 



Breakout

• Op welke vlakken kun je de samenwerking met andere scholen of 
instellingen zoeken en hoe kun je dit concreet maken?
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