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INLEIDING
Eén	 van	 de	 ambities	 van	 het	 OPeRA-netwerk	 betreft	 de	 verbetering	 van	 de	
aansluiting	tussen	voortgezet	onderwijs	en	hoger	onderwijs.	Daarnaast	wil	OPeRA	
het 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	(OPeRA,	2017).	

Dit	rapport	richt	zich	op	de	overstap	naar	het	hoger	onderwijs,	en	specifiek	op	
het	maken	van	een	goede	studiekeuze.	Een	goede	studiekeuze	is	een	belangrijke	
voorspeller voor studiesucces en studentenwelzijn, maar ook voor later succes 
op	de	arbeidsmarkt	(Beggs	et	al.,	2008;	Porter	&	Umbach,	2006).	Het	maken	van	
een keuze voor een studie is niet eenvoudig: er zijn legio mogelijkheden en de 
druk is hoog (bijvoorbeeld vanwege het leenstelsel en het Bindend Studie Advies 
[BSA]).	Een	factor	die	de	studiekeuze	extra	lastig	maakt	is	de	profielkeuze	die	al	
vroeg	 in	de	 schoolloopbaan	plaatsvindt.	Hierdoor	 komt	het	 geregeld	 voor	dat	
leerlingen niet het juiste vakkenpakket hebben voor de studie die ze uiteindelijk 
willen	kiezen.

Binnen het voortgezet onderwijs helpen scholen leerlingen om zich te oriënteren 
op	 een	 toekomstige	 studie	 en	 loopbaan	 door	middel	 van	 loopbaanoriëntatie	
en	-begeleiding	(LOB).	Het	OPeRA-netwerk	heeft	zich	ten	doel	gesteld	om	LOB	
en	studiekeuzebegeleiding	binnen	het	netwerk	te	optimaliseren	om	zodoende	
de	 aansluiting	 tussen	 voortgezet	 onderwijs	 en	 hoger	 onderwijs	 te	 verbeteren	
en	 het	 studiesucces	 van	 leerlingen	 en	 studenten	 te	 vergroten.	 De	 OPeRA-
werkgroep Studiekeuzebegeleiding ontwikkelde in 2019 een model om LOB en 
studiekeuzebegeleiding binnen het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs 
vorm	 te	 geven	 (zie	 Figuur	 1).	 Dit	 netwerk	 kan	 een	 kader	 bieden	 aan	 LOB	 en	
studiekeuzebegeleiding	 binnen	 het	 OPeRA-netwerk.	 Hoewel	 het	 model	 en	
bijbehorende rapport met adviezen goed werden ontvangen, bleek uit een 
inventarisatie	in	2020	onder	andere	dat	er	behoefte	was	aan	praktijkvoorbeelden	
en	inzicht	in	de	werkzame	elementen	van	deze	voorbeelden.	Deze	voorbeelden	
en inzichten maken het mogelijk om LOB en studiekeuzebegeleiding binnen het 
netwerk	verder	op	te	zetten	en	met	elkaar	uit	te	wisselen.

Voor	dit	onderzoek	zijn	we	daarom	binnen	het	OPeRA-netwerk	op	zoek	gegaan	
naar	praktijkvoorbeelden	op	het	gebied	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	en	
de	 redenen	waarom	 deze	werken.	We	 spraken	 onder	 andere	met	 leerlingen,	
docenten,	LOB-coördinatoren,	 schoolleiders	en	matchingscoördinatoren	 in	het	
hoger	onderwijs.	Hieronder	lichten	we	eerst	kort	het	OPeRA-model	voor	LOB	en	
studiekeuzebegeleiding	toe	en	vatten	we	de	uitkomsten	van	de	inventarisatie	uit	
2020	samen.	
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Het OPeRA model voor LOB en 
studiekeuzebegeleiding
Het	OPeRA-model	zet	in	op	een	LOB-programma	dat	bestaat	uit	activiteiten	die	
inzetten	op	leerlingbegeleiding,	studievaardigheid	en	keuzevaardigheid,	waarbij	
aandacht	 is	 voor	 de	motivatie	 van	 leerlingen	 door	 hen	 een	 zekere	mate	 van	
autonomie,	betrokkenheid	en	competentie	mee	te	geven.

In het model staan drie domeinen centraal: leerlingbegeleiding, 
studievaardigheden	 en	 keuzevaardigheid.	 Bij	 leerlingbegeleiding	 staat	 het	
inzetten	op	de	ontwikkeling	van	het	zelfvertrouwen	van	leerlingen	en	zelfinzicht	
centraal, waardoor ze in verbondenheid een autonome keuze kunnen maken die 
aansluit	op	hun	interesse	en	capaciteiten.	Bij	studievaardigheid	staan	methoden	
en vaardigheden die kunnen worden inzet bij de ontwikkeling van het (leren) 
leren	centraal.	Bij	keuzevaardigheid	staat	het	 leren	kiezen	centraal,	evenals	de	
bewustwording	dat	bij	kiezen	ook	falen	hoort.

De	 drie	 domeinen	 worden	 omsloten	 door	 de	 motivatie	 van	 de	 leerling.	 Uit	
onderzoek	 is	 bekend	 dat	 motivatie	 (en	 specifiek	 intrinsieke	 motivatie)	 een	
belangrijke	rol	speelt	bij	de	studiekeuze.	Om	de	motivatie	van	de	leerlingen	te	
ondersteunen	is	het	van	belang	om	in	te	zetten	op	intrinsieke	motivatie:	je	doet	iets	
omdat	je	het	leuk	of	interessant	vindt.	Volgens	de	zelfdeterminatietheorie	(ZDT;	
Deci	&	Ryan,	2000)	wordt	intrinsieke	motivatie	gestimuleerd	door	te	voldoen	aan	
drie	basisbehoeften:	autonomie,	verbondenheid	en	competentie.	Bij	autonomie	
gaat	het	om	de	behoefte	aan	vrijheid	om	het	gedrag	zelf	te	bepalen	of	eigen	keuzes	
te	mogen	maken.	Bij	verbondenheid	gaat	het	om	de	behoefte	aan	relaties	met	en	
betrokkenheid	bij	anderen.	Bij	competentie	gaat	het	om	de	behoefte	aan	iets	te	

kunnen, ergens goed in te 
zijn.	Deze	drie	begrippen	
zijn ook zichtbaar in 
het model voor LOB en 
studiekeuzebegeleiding.

Figuur 1
OPeRA-Model voor LOB en Studiekeuzebegeleiding
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Resultaten inventarisatie
Een	jaar	na	de	publicatie	van	het	OPeRA-rapport		over	studiekeuzebegeleiding	is	
geïnventariseerd in hoeverre scholen en instellingen de adviezen benut hebben 
(OPeRA,	 2020).	 In	 het	 algemeen	 bleek	 dat	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 scholen	
en	 instellingen	 aan	 de	 slag	 zijn	 gegaan	 met	 de	 adviezen.	 Zowel	 scholen	 als	
instellingen	hebben	aandacht	voor	het	belang	van	autonomie,	competentie	en	
verbondenheid	bij	LOB	en	studiekeuzebegeleiding.	Instellingen	geven	daarnaast	
aan	 de	 samenwerking	 met	 scholen	 meer	 op	 te	 zoeken.	 Scholen	 geven	 aan	
dat	mentoren	 en	 vakdocenten	 een	 actievere	 rol	 hebben	 gekregen	 bij	 LOB	 en	
studiekeuzebegeleiding.	

Scholen en instellingen geven ook aan dat op bepaalde vlakken de adviezen nog 
niet	goed	benut	konden	worden.	Zowel	scholen	als	 instellingen	geven	aan	dat	
er	behoefte	is	aan	meer	tijd	om	de	adviezen	te	kunnen	implementeren.	Scholen	
benoemen	dat	de	vele	activiteiten	nog	ondergebracht	moeten	worden	 in	een	
beleid	voor	LOB	en	studiekeuzebegeleiding.	Daarnaast	geven	scholen	ook	aan	
behoefte	te	hebben	aan	praktijkvoorbeelden	om	de	slag	van	theorie	naar	praktijk	
te	kunnen	maken.	Instellingen	benoemen	daarnaast	dat	een	concrete	uitwerking	
van een doorlopende leerlijn van LOB en studiekeuzebegeleiding van voortgezet 
onderwijs	naar	het	curriculum	in	het	hoger	onderwijs	lastig	is,	omdat	opleidingen	
het	curriculum	en	loopbaan-oriënterende	activiteiten	vaak	zelf	invullen.	

De	 behoeften	 die	 voortkwamen	 uit	 de	 inventarisatie	 relateren	 sterk	 aan	 de	
stap	van	LOB-theorie	naar	LOB-praktijk.	Daarom	onderzoeken	we	in	dit	rapport	
praktijkvoorbeelden	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	die	als	effectief	worden	
ervaren	 in	 het	 voortgezet	 onderwijs	 en	 hoger	 onderwijs,	 binnen	 het	 OPeRA-
netwerk.	Deze	praktijkvoorbeelden	koppelen	we	vervolgens	aan	LOB-theorie.

Huidig onderzoek
Om	 een	 zo	 goed	 mogelijk	 beeld	 te	 kunnen	 krijgen,	 hebben	 we	 informatie	
opgehaald	bij	diverse	actoren.	Twee	onderzoeksvragen	waren	hierbij	leidend:

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

• Wat	 zijn	 de	 kenmerkende	 aspecten	 van	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding	
wanneer	deze	als	effectief	ervaren	worden?	

Om	antwoord	te	geven	op	deze	vragen	deden	we	een	kwantitatief	en	kwantitatief	
onderzoek	bij	LOB-coördinatoren	in	het	hoger	onderwijs	en	decanen,	schoolleiders	
en	docenten	en/of	mentoren	in	het	vo.	
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METHODE
Deelnemers
Deelname	aan	het	onderzoek	vond	plaats	op	basis	van	vrijwillige	aanmelding.	
Hiervoor	 werden	 binnen	 het	 OPeRA-netwerk	 decanen	 en	 schoolleiders	
in het voortgezet onderwijs aangeschreven, evenals de medewerkers van 
hogeronderwijsinstellingen	die	activiteiten	rondom	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	
coördineren	(zie	Tabel	1	voor	het	aantal	deelnemers	per	onderzoeksactiviteit).	De	
deelname van decanen en schoolleiders bestond uit het invullen van een korte 
vragenlijst	over	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	op	hun	school	en	het	participeren	
in	 een	 focusgroep.	 De	 decanen	 en	 schoolleiders	 hebben	 ook	 een	 uitnodiging	
voor docenten en leerlingen in hun school verspreid om mee te doen aan een 
focusgroep.	De	deelname	van	de	medewerkers	van	hogeronderwijsinstellingen	
bestond	uit	het	participeren	in	een	focusgroep.

Instrumenten en analyse
Vragenlijst
Decanen en schoolleiders in het voortgezet onderwijs vulden een korte (digitale) 
vragenlijst	in.	Het	doel	van	de	vragenlijst	was	om	te	achterhalen	welke	activiteiten	
scholen	op	dit	moment	inzetten	op	het	gebied	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	
en	 hoe	 tevreden	 scholen	 hierover	 zijn.	 Deelnemers	 gaven	 bij	 een	 aantal	
activiteiten	aan	of	hun	school	de	activiteit	aanbood,	wie	dat	deed	en	hoe	vaak	
per	 jaar.	Deelnemers	konden	zelf	ook	nog	maximaal	drie	niet	 in	de	vragenlijst	
genoemde	activiteiten	toevoegen.	Verder	gaven	deelnemers	aan	wie	binnen	de	
school	nascholing	had	gedaan	op	het	gebied	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding.	
Ook	gaven	de	deelnemers	aan	hoe	 sterk	hun	LOB-aanbod	op	de	diverse	LOB-
competenties	was	gericht	(zie	Tabel	2;	Kuijpers,	2003;	2012).	
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Tot	 slot	 vulden	 de	 deelnemers	 in	 of	 zij	 tevreden	waren	met	 het	 LOB-aanbod	
op	hun	school	en	waarom	wel/niet.	Voor	sommige	scholen	werd	de	vragenlijst	
meerdere malen ingevuld (door meerdere decanen of door een decaan en een 
schoolleider).	We	hebben	in	deze	gevallen	de	antwoorden	met	elkaar	vergeleken	
en	de	meest	uitgebreide	antwoorden	gebruikt	voor	het	onderzoek.	In	de	meeste	
gevallen	was	dit	de	vragenlijst	van	de	decaan.	De	gegevens	uit	de	vragenlijsten	
zijn	samengevat	met	behulp	van	beschrijvende	statistiek.

Focusgroep
Tijdens	(online)	focusgroepen	met	schoolleiders,	decanen,	docenten,	leerlingen	
en	LOB-coördinatoren	 in	het	hoger	onderwijs	achterhaalden	we	vervolgens	 in	
gezamenlijkheid	welke	 activiteiten	 de	 deelnemers	 als	 good	 practices	 van	 LOB	
en	studiekeuzebegeleiding	ervaren.	Daarnaast	onderzochten	we	wat	maakt	dat	
deze	activiteiten	als	‘goed’	ervaren	worden.	De	focusgroepen	werden	geleid	door	
één	 van	 de	 onderzoekers	 en	waren	 semigestructureerd.	 Dat	 betekent	 dat	 de	
gespreksleider het gesprek leidde aan de hand van een aantal algemene vragen die 
voorafgaand	aan	de	focusgroep	waren	opgesteld.	Tijdens	het	focusgroepgesprek	
werd	 doorgevraagd	 om	 gedetailleerde	 informatie	 te	 verkrijgen.	 Het	 aantal	
deelnemers	per	 focusgroep	varieerde	 tussen	 twee	en	zes.	 In	 totaal	 zijn	er	 zes	
focusgroepgesprekken	gehouden.	

Alle focusgroepen werden opgenomen (audio) en naderhand werd een 
gespreksverslag	opgesteld.	Dit	verslag	werd	ter	goedkeuring	naar	de	deelnemers	
verzonden.	 De	 data	 werden	 vervolgens	met	 behulp	 van	 thematische	 analyse	
geanalyseerd.	We	 hebben	 de	 gespreksverslagen	 van	 de	 focusgroepen	 in	 drie	
cycli	 gecodeerd.	 In	 de	 eerste	 cyclus	 hebben	 we	 fragmenten	 gecodeerd	 als	
good	practice	of	als	kenmerkend	aspect.	 In	de	tweede	cyclus	hebben	we	deze	
fragmenten	opnieuw	bekeken	en	onderverdeeld	in	clusters.	In	de	derde	cyclus	
hebben	we	de	clusters	gereorganiseerd	onder	overkoepelende	thema’s	om	tot	
het	definitieve	codeerschema	te	komen	(zie	Figuur	2).	
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Figuur 2
Codeerschema
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RESULTATEN
Inventarisatie van LOB-aanbod binnen OPeRA
Scholen	 voor	 voortgezet	 onderwijs	 binnen	 het	 OPeRA-netwerk	 gaven	 aan	
verschillende	activiteiten	op	het	gebied	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	aan	
te	bieden	(zie	Tabel	3	voor	een	overzicht).	Ongeveer	driekwart	van	de	scholen	
biedt leerlingen ruimte om stage te lopen of instellingen voor hoger onderzoek 
te	bezoeken.	Meer	dan	80%	van	de	scholen	geeft	aan	LOB-lessen	te	organiseren	
en	studiekeuzetesten	aan	te	bieden.

In	de	vragenlijst	was	ook	ruimte	voor	scholen	om	nog	drie	zelfgekozen	activiteiten	
op	te	schrijven.	Activiteiten	die	door	meerdere	scholen	genoemd	werden,	zijn	
voorlichting,	 beroepen-	 en/of	 opleidingsmarkten,	 contact	 met	 oud-leerlingen	
en/of studenten, en sommige scholen gebruiken ook een lesmethode voor LOB 
en	studiekeuzebegeleiding,	zoals	Qompas.	Daarnaast	werden	diverse	activiteiten	
slechts	door	één	school	benoemd.	

Daarnaast werd duidelijk dat met name decanen een grote rol spelen bij het 
aanbieden	van	LOB-activiteiten	en	studiekeuzebegeleiding.	De	decanen	op	alle	
deelnemende	scholen	hebben	nascholing	op	dit	gebied	hebben	gevolgd.	Op	veel	
scholen	hebben	ook	mentoren	een	actieve	rol	in	het	LOB-aanbod,	soms	zelfs	een	
actievere	rol	dan	de	decaan.	Met	name	op	scholen	waar	ook	mentoren	nascholing	
hebben	gevolgd,	is	een	grotere	rol	voor	de	mentor	weggelegd.

De	scholen	gaven	aan	dat	de	frequentie	van	de	activiteiten	sterk	verschillen	per	
type	 activiteit.	 Grotere	 activiteiten,	 zoals	 stages,	 bezoeken	 van	 instellingen	 of	
studiekeuzetesten,	worden	doorgaans	een	of	enkele	keren	per	jaar	aangeboden.	
Kleinere	activiteiten,	zoals	LOB-lessen	(vaak	gegeven	door	de	mentor)	worden	
vaak	maandelijks	of	zelfs	vaker	aangeboden.	

De deelnemende scholen hebben ook aangegeven of ze tevreden zijn met hun 
LOB-aanbod	als	geheel.	Dertien	scholen	gaven	aan	tevreden	te	zijn.	Als	redenen	
voor tevredenheid geven de deelnemers aan dat het aanbod gevarieerd (N = 
5),	goed	opgebouwd	 (N	=	6)	 is,	aansluit	bij	de	diverse	LOB-competenties	 (N	=	
3)	 en	dat	diverse	actoren	betrokken	 zijn	 (N	=	5).	Acht	 scholen	gaven	aan	een	
beetje	tevreden	te	zijn	en	één	school	gaf	aan	niet	tevreden	te	zijn.	Ruimte	voor	
verbetering	zien	zij	in	de	beschikbare	tijd	(N	=	3),	de	zichtbaarheid	en	verankering	
in de school (N = 2), het leveren van maatwerk (N = 1), opbouw van de leerlijn (N 
=	2)	en	het	betrekken	van	ouders,	mentoren	en/of	schoolleiding	(N	=	3).	
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De	 deelnemers	 gaven	 tot	 slot	 aan	 dat	 het	 aanbod	 op	 alle	 LOB-competenties	
gericht	 is	 (zie	 Tabel	 3),	 maar	 dat	 de	 meeste	 aandacht	 wordt	 besteed	 aan	
Kwaliteitenreflectie	en	Motievenreflectie.	Deze	 twee	 competenties	 vonden	de	
deelnemers	ook	het	meest	belangrijk.	Voor	de	competentie	 ‘Netwerken’	 is	de	
minste	aandacht	en	deze	wordt	ook	het	minst	belangrijk	gevonden.	De	scholen	
die	tevreden	zijn	met	hun	LOB-aanbod,	gaven	over	het	algemeen	aan	dat	hun	
aanbod	meer	 is	 afgestemd	 op	 de	 LOB-competenties	 dan	 scholen	 die	 minder	
tevreden	zijn.	

3
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Analyse van kenmerkende aspecten, 
randvoorwaarden en knelpunten
In	 de	 focusgroepen	 kwamen	 diverse	 praktijkvoorbeelden	 van	 LOB	 en	
studiekeuzebegeleiding	 naar	 voren.	 De	 voorbeelden	 hebben	 we	 thematisch	
verdeeld	in	kenmerkende	aspecten,	randvoorwaarden	en	knelpunten.	Hieronder	
bespreken	we	de	thema’s	en	geven	we	voorbeelden.	Enkele	van	deze	voorbeelden	
(gemarkeerd	met	een	*)	zijn	als	inspirerende	praktijkportretten	uitgewerkt	in	de	
bijlage.

Kenmerkende aspecten van LOB en studiekeuzebegeleiding
Ervaren en netwerken

Het opdoen van ervaringen en contacten is een belangrijk onderdeel van LOB 
en	 studiekeuzebegeleiding.	Activiteiten	die	hierop	 gericht	 zijn	 laten	 leerlingen	
kennismaken	 met	 diverse	 aspecten	 van	 de	 studie-	 of	 beroepspraktijk,	 zoals	
locatie,	inhoud	en	betrokkenen.	Het	verschilt	per	ervaringsactiviteit	met	welke	
aspecten	 kennisgemaakt	 wordt.	 Daarnaast	 verschillen	 ervaringsactiviteiten	
in	de	mate	van	“onderdompeling”.	Sommige	activiteiten	zijn	specifiek	voor	de	
studiekiezer opgezet, zoals een beroepenmarkt of een open dag op een hoger 
onderwijsinstelling.	Bij	andere	activiteiten	doen	de	leerlingen	mee	in	de	normale	
gang van zaken binnen een studie of beroep, zoals bij een beroepsstage of een 
meeloopdag	van	een	studie.

Ervaren	en	netwerken	is	effectief,	omdat	het	concreet	en	activerend	is.	“Alles wat 
ervaring is, beklijft”	(schoolleider).	Leerlingen	kunnen	zich	door	ervaringen	een	
beter	beeld	vormen	van	een	bepaalde	studie	of	beroep.	Ze	weten	vaak	direct	na	
afloop	of	een	studie	of	beroep	wel	of	niet	bij	hen	past,	omdat	inhoud	en	sfeer	
gecombineerd aan bod komen: “Als leerlingen stage gaan lopen, wordt het beeld 
wat ze van zichzelf hebben bekrachtigd of juist ontkracht. En dat is een waardevol 
aspect van die ervaring. […] Dat weet je pas als je het doet”	(decaan).	Daarnaast	
kunnen	leerlingen	bij	dergelijke	activiteiten	vaak	zelf	kiezen	op	welke	studie	of	
beroep	ze	zich	willen	oriënteren.	Dit	doet	een	beroep	op	hun	autonomie,	een	
belangrijke	randvoorwaarde	(zie	pagina	22).	

“Het is een beetje als de liefde zoeken. Dat doe je ook niet uit een 
boekje. Je moet het ervaren.” 

(schoolleider)
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Bij	 ervaringsactiviteiten	 is	 er	per	definitie	 interactie	 tussen	de	 studiekiezer	en	
een student of beroepsbeoefenaar, waardoor ingespeeld kan worden op de 
situatie.	“Dat is het moment waarop je de vragen in de ogen ziet, of de paniek, 
of de pretjes. Dan gebeurt er iets. Dan is het wel de taak van ons om daar iets 
mee te doen. […] Dan komt dat wel meer binnen als je dat direct doen dan als 
je een week later een gesprek voert van: Hoe was het op de open dag?”	(LOB-
coördinator	hoger	onderwijs).

Voorbeelden van Ervaren en netwerken

1) Bij een beroepenmarkt gaan leerlingen in gesprek met 
beroepsbeoefenaars.	Dergelijke	activiteiten	vinden	meestal	plaats	op	
school.	Leerlingen	maken	in	gesprek	met	een	beroepsbeoefenaar	met	
name	kennis	met	de	inhoud	van	het	beroep.	Op	sommige	scholen	
wordt dit vormgegeven als een echte markt, waarbij leerlingen langs 
de	beroepsbeoefenaars	lopen	en	een	praatje	kunnen	aanknopen.	Op	
andere	scholen	geven	de	beroepsbeoefenaars	een	presentatie,	waarvoor	
leerlingen	zich	vooraf	hebben	ingeschreven.	Leerlingen	kunnen	na	de	
presentatie	met	de	beroepsbeoefenaar	in	gesprek	gaan.	

2) Bij een proefstudeerdag volgen leerlingen een programma van een 
bepaalde	studie	op	de	hogeschool	of	universiteit.	Ze	maken	hierbij	kennis	
met	de	locatie,	met	peers	(medestudiekiezers	én	studenten)	en	de	inhoud	
van	de	studie.	De	inhoud	is	daarbij	afgestemd	op	en	georganiseerd	voor	de	
studiekiezer.	Er	wordt	bijvoorbeeld	een	hoorcollege	gegeven,	speciaal	voor	
de	groep	leerlingen.	Hierbij	zijn	enkele	studenten	aanwezig,	die	de	groep	
leerlingen	begeleiden.

3)	 	*	Bij	een	(beroeps-	of	oriëntatie-)stage	lopen	leerlingen	een	dag	tot	
een week mee met een beroepsbeoefenaar om kennis te maken met het 
werkveld	en	de	taken	van	de	beroepsbeoefenaar.	Op	sommige	scholen	
kunnen	leerlingen	kiezen	uit	een	lijst	van	beroepen.	Op	andere	scholen	
lopen leerlingen stage bij iemand uit hun eigen netwerk of dat van 
medeleerlingen.
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Ontwikkeling van zelfkennis

Het	 leren	 kennen	 van	 jezelf	 is	 een	 essentieel	 onderdeel	 van	 LOB	 en	
studiekeuzebegeleiding.	Het	gaat	hierbij	om	vragen	als:	Wie	ben	ik?	Wat	vind	ik	
leuk?	Waar	ben	ik	in	geïnteresseerd?	Wat	motiveert	mij?	De	antwoorden	op	deze	
vragen worden vervolgens gebruikt om te oriënteren op een studie die bij de 
leerling	past.	Activiteiten	die	specifiek	gericht	zijn	op	zelfkennis,	vinden	meestal	
plaats op de eigen school, maar sommige hogeronderwijsinstellingen bieden ook 
programma’s	(soms	voor	specifieke	doelgroepen)	aan	die	zich	hierop	richten.

Zelfkennis	 is	 belangrijk	 bij	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding,	 omdat	 een	 goede	
keuze	voor	een	studie	of	beroep	afhankelijk	is	van	wie	de	leerling	is.	Bij	de	ene	
leerling past bijvoorbeeld de Hogere Hotelschool heel goed, terwijl een andere 
leerling	daar	diepongelukkig	van	zou	worden.	Bij	het	opdoen	van	een	ervaring	
moeten	 leerlingen	 hun	 ervaring	 telkens	 toetsen	 aan	 zichzelf.	 Veel	 leerlingen	
weten	echter	nog	niet	zo	goed	wat	ze	leuk	vinden	of	waar	ze	goed	in	zijn. “Heel 
veel kinderen zijn beschermd opgegroeid, maar ze kennen zichzelf helemaal niet. 
[…] Ik zei: Doe je ooit iets wat je heel tof vindt, of wat je eigenlijk echt niet wilt of 
eng vindt? Maar dat is dus niet zo. Dan snap ik dat je altijd maar voor rechten en 
geneeskunde kiest, want dan weet je eigenlijk helemaal niet waar jouw talenten 
zitten”	(decaan).	

Daarnaast	 is	 kennis	 over	 jezelf	 (persoonlijkheid,	 interesses,	 motivatie)	 in	 de	
huidige maatschappij beter toepasbaar bij het maken van een studiekeuze 
dan	 bijvoorbeeld	 een	 beroepskeuzetest.	 De	 reden	 daarvoor	 is	 dat	 de	 huidige	
arbeidsmarkt snel veranderd en de benodigde kennis en vaardigheden veranderen 
mee	 (Miltenburg,	 2018).	Daardoor	 sluiten	de	 traditionele	 beroepskeuzetesten	
vaak	 niet	 meer	 aan	 bij	 de	 huidige	 en	 toekomstige	 arbeidsmarkt.	 Enigszins	
gechargeerd benoemt een schoolleider: “Al die leerlingen zijn straks influencer. 
Dat komt bij niemand uit die beroepskeuzetest”.	

“LOB is eigenlijk in zijn geheel persoonlijkheidsontwikkeling.” 
(decaan).
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Contact hebben met oudere peers en studenten

Het contact tussen de leerling en oudere peers en/of studenten komt 
steevast	aan	bod	als	goed	voorbeeld	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding.	Bij	
activiteiten	die	hierop	gericht	zijn,	kunnen	leerlingen	op	een	laagdrempelige	
manier in gesprek gaan met of vragen stellen aan oudere leerlingen en/of 
studenten.	Oudere	leerlingen	worden	met	name	ingezet	in	het	voortgezet	
onderwijs	 bij	 activiteiten	 rondom	 de	 profielkeuze.	 Studenten	 worden	
ingezet	in	zowel	het	voortgezet	onderwijs	(vaak	oud-leerlingen)	als	hoger	
onderwijs.

Voorbeelden van Ontwikkeling van zelfkennis

1)	 Studiekeuze-	en	persoonlijkheidstesten	bieden	scholen	vaak	aan	hun	
leerlingen aan, zodat zij meer inzicht krijgen in wie zij zijn, wat ze leuk 
vinden	en	welke	studie(s)	bij	hen	passen.	Er	zijn	diverse	testen	op	de	
markt, maar over het algemeen krijgen leerlingen stellingen voorgelegd en 
geven	zij	aan	in	hoeverre	ze	vinden	dat	de	stelling	bij	hen	past.	Op	basis	
daarvan	wordt	een	profiel	gecreëerd	dat	inzicht	biedt	in	wat	de	leerling	
leuk	vindt	en	welke	studie	daarbij	zou	kunnen	passen.

2)	 Het	kwaliteitenspel	is	een	activiteit	die	op	speelse	wijze	inzicht	
biedt	in	de	eigen	kwaliteiten	en	die	van	anderen.	Het	spel	kan	op	
verschillende wijzen gespeeld worden en bestaat uit kaarten met daarop 
karaktereigenschappen	van	mensen	(kwaliteiten	en	valkuilen).	Leerlingen	
kiezen kaarten die ze bij zichzelf vinden passen en geven kaarten aan 
medeleerlingen	die	ze	bij	hen	vinden	passen.	Op	deze	manier	krijgen	
leerlingen	inzicht	in	hun	karaktereigenschappen.

3)	 Diverse	hogeronderwijsinstellingen	bieden	voorbereidingsprogramma’s	
aan (soms in samenwerking met scholen), waarbij in wordt gegaan 
op talenten, sterktes en zwaktes, valkuilen en het toepassen van deze 
informatie	op	de	eigen	studiekeuze.	

“Soms gaat het opeens tot de verbeelding spreken, als een student 
erover vertelt. Zo’n studie is het dus.” (decaan)
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Het	contact	met	oudere	leerlingen	en	studenten	heeft	een	aantal	werkzame	
elementen:	 laagdrempeligheid,	 aansluiting	 bij	 belevingswereld	 en	
geloofwaardigheid.	Veel	leerlingen	ervaren	het	contact	met	leeftijdsgenoten	
als	laagdrempeliger	dan	contact	met	volwassenen.	Ze	durven	daarom	meer	
en	sneller	vragen	te	stellen.	Bovendien	sluiten	de	antwoorden	meer	aan	bij	
hun eigen belevingswereld, waardoor leerlingen een beter beeld krijgen 
van	 bijvoorbeeld	 een	 studie.	 Daarnaast	 vinden	 leerlingen	 het	 verhaal	
van	 een	 leeftijdsgenoot	 geloofwaardig.	 Leerlingen	 hebben	 het	 idee	 dat	
de	 informatie	op	bijvoorbeeld	open	dagen	soms	wat	 te	 rooskleurig	 is	en	
vertrouwen	daarom	meer	 in	het	verhaal	van	een	 leeftijdsgenoot.	“Het is 
geen verkooppraatje” (decaan). 

Gesprekken houden met volwassenen

Ook	het	 in	gesprek	gaan	met	volwassenen	kan	 leerlingen	verder	helpen.	
Dergelijke gesprekken worden op veel scholen gevoerd met docenten, 
mentoren,	 decanen	 en	 soms	 ook	 ouders.	 De	 gesprekken	 kunnen	 deel	
uitmaken	van	de	LOB-gerichte	mentorlessen,	maar	worden	regelmatig	ook	
als	op	zichzelf	staande	activiteit	opgezet.

Voorbeelden van Contact met oudere leerlingen en studenten

1)	 Bij	de	oud-leerlingenavond	komen	oud-leerlingen	van	een	middelbare	
school	op	hun	oude	school	vertellen	over	hun	studie.	Scholen	vullen	dit	op	
verschillende	manieren	in,	maar	vaak	geven	de	oud-leerlingen	een	(korte)	
presentatie	en	kunnen	leerlingen	met	hen	in	gesprek	gaan.

2)	 Bij	een	meeloopdag	kunnen	leerlingen	tijdens	een	gewone	lesdag	
meelopen	met	een	student	bij	een	opleiding	naar	keuze.	De	leerling	gaat	
mee naar bijeenkomsten in het lesprogramma van de student en ervaart 
zo	hoe	het	studeren	eraan	toe	gaat.

“Ik vind persoonlijk contact gewoon belangrijk, of dat nou de 
decaan of een mentor of je lievelingsdocent is. Het gaat mij erom 
dat je gezien wordt en dat als je vastloopt, dat je zelf beseft dat je 

daar een stap in kan zetten.” (decaan)
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Gesprekken	met	 volwassenen	 kunnen	 een	 leerling	 verder	 helpen	 in	 het	
oriëntatieproces.	Volwassenen	kunnen	helpen	om	de	horizon	van	de	leerling	
te	verbreden.	Dit	kan	bijvoorbeeld	 in	coachingsgesprekken	of	 interviews.	
Sommige	leerlingen	hebben	behoefte	aan	sturing	om	bijvoorbeeld	studies	
te ontdekken die ze zelf nog niet kenden, maar die mogelijk wel bij hen 
passen.	Gesprekken	met	volwassenen	zijn	waardevol.	Ze	kunnen	de	eigen	
gedachten	 van	 leerlingen	 in	 beweging	 zetten,	 omdat	 ze	 nieuwe	 ideeën	
krijgen	uit	deze	gesprekken.	“Je hebt vaak een bepaalde gedachtegang […] 
en dan is het juist interessant als iemand eens een echt andere mening heeft. 
Als iemand zegt: Ik moet er echt niet aan denken om huisarts te worden. Dat 
je dan denkt: Oh, dat kan ook. Iemand wil géén huisarts worden” (decaan).	

Voorbeelden van Gesprekken houden met volwassenen

1) Een driehoeksgesprek is vaak een jaarlijks terugkerend gesprek waarin 
de leerling het voortouw neemt en aan ouders en mentor vertelt over de 
eigen	ontwikkeling.	Deze	gesprekken	gaan	vaak	niet	alleen	over	LOB	en	
studiekeuzebegeleiding,	maar	het	kan	wel	een	plek	krijgen	in	dit	gesprek.

2)	 Eén-op-één	gesprekken	met	een	decaan	worden	op	sommige	scholen	
standaard ingezet en op andere scholen vooral als een leerling vastloopt in 
het	LOB-proces.

3) * In coachingsgesprekken met ouders gaan leerlingen met 
ouders binnen de school (niet de eigen ouders) in gesprek over 
hun	eigenschappen,	motivatie	en	keuzes	voor	de	toekomst.	
Ouderbetrokkenheid bij LOB en studiekeuzebegeleiding en de school als 
geheel	wordt	op	deze	manier	gestimuleerd.	Bovendien	wordt	hierbij	de	
expertise	en	werkervaring	van	ouders	ingezet.
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Goede informatievoorziening

Het	 geven	 van	 informatie	 aan	 leerlingen	 is	 belangrijk	 aspect	 van	 LOB	 en	
studiekeuzebegeleiding.	 Bij	 dit	 cluster	 van	 activiteiten	 staat	 het	 voorlichten	
van	 leerlingen	én	hun	ouders	centraal.	Hierbij	gaat	het	om	zowel	 inhoudelijke	
informatie	 over	 bijvoorbeeld	 de	 profielkeuze	 of	 over	 studiemogelijkheden,	
als	 praktische	 informatie	 over	 bijvoorbeeld	 over	 data	 van	 open	 dagen	 of	 de	
aanmelding	 in	 Studielink.	 Er	 zijn	 LOB-activiteiten	 die	 puur	 gericht	 zijn	 op	 het	
verstrekken	 van	 informatie,	 zoals	 voorlichtingsavonden.	 Vaak	 wordt	 er	 bij	
activiteiten	van	andere	clusters	ook	informatie	verstrekt.	

Het	 voorzien	 van	 informatie	 is	 een	 voor	 de	 hand	 liggend	 aspect	 van	 LOB	 en	
studiekeuzebegeleiding,	maar	daarom	niet	minder	belangrijk.	Leerlingen	en	hun	
ouders	weten	bijvoorbeeld	vaak	niet	hoe	ze	een	keuze	moeten	maken.	“Ik zie 
het als mijn taak om ze daarover te vertellen, dus ik geef ze in lessen uitleg over 
wetenschappelijke theorieën over keuzes maken, in de hoop dat ze minder druk 
gaan ervaren en meer zelfvertrouwen krijgen”	(decaan).	Daarnaast	is	informatie	
in	zo’n	grote	hoeveelheid	beschikbaar	via	het	internet,	dat	het	voor	leerlingen	
en	hun	ouders	soms	lastig	te	navigeren	 is.	Leerlingen	geven	ook	aan	behoefte	
te	 hebben	 aan	 de	 praktische	 informatie.	 “Op een rijtje wat je allemaal moet 
doen vóórdat je gaat studeren. Een concrete lijst met stappen, zoals een DigiD 
aanvragen om je op Studielink in te schrijven” (leerling).

“Ik heb wel behoefte aan concrete informatie over studeren” 
(leerling)

Voorbeelden van Goede informatievoorziening

1)	 Informatieavonden	zijn	een	goede	manier	om	belangrijke	en	soms	
complexe	informatie	over	te	brengen	aan	leerlingen	en	hun	ouders.	
Scholen	organiseren	bijvoorbeeld	informatieavonden	over	de	profielkeuze,	
de	studiekeuze	en/of	over	de	rol	van	ouders	hierbij.

2)	 Decanen	kunnen	leerlingen	per	e-mail,	brief	of	door	het	meegeven	
van	folders	attenderen	op	open	dagen	en	proefstudeeractiviteiten	
van	hogeronderwijsinstellingen.	Op	deze	manier	worden	leerlingen	
aangespoord om hun blik te verbreden, om eens in een andere stad te 
kijken	of	bij	een	ander	type	studie.
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Ontwikkeling van reflectievaardigheden

Reflectie	 is	een	overkoepelend	mechanisme	dat	bij	 veel	activiteiten	 (achteraf)	
een	plek	krijgt.	Reflectie	 is	vaak	onderdeel	van	een	activiteit	–	bijvoorbeeld	 in	
gesprekken	met	 volwassenen	 –	maar	 soms	 ook	 een	 activiteit	 op	 zich.	 In	 alle	
focusgroepen	werd	het	belang	van	reflectie	bij	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	
aangestipt.	Reflectie	 is	belangrijk	om	 leerlingen	bewust	 te	 laten	na	 te	denken	
over wat ze geleerd hebben, wat ze belangrijk vinden en wat de volgende stap 
zou	 kunnen	 zijn.	Het	 helpt	 leerlingen	om	hun	 eigen	 ervaringen	 en	 gedachten	
te	 filteren	 en	 te	 ordenen.	 Bovendien	 kan	 reflectie,	 wanneer	 het	 samen	 met	
anderen wordt gedaan, ook nieuwe ideeën geven of beweging brengen in de 
eigen	gedachtegang.	

Bij	reflectie	is	het	belangrijk	om	dit	op	een	speelse	en	activerende	wijze	te	doen,	
zodat	het	gaat	leven.	“Ik ben altijd erg bang dat LOB iets wordt wat je invult en dan 
in een la verdwijnt”	(decaan).	Een	variatie	in	activiteiten	zorgt	er	bovendien	voor	
dat	leerlingen	met	diverse	vaardigheden	kunnen	oefenen.	Ze	schrijven	niet	alleen	
een	reflectieverslag,	maar	 leren	bijvoorbeeld	ook	te	presenteren	en	kritisch	te	
luisteren.	Daarnaast	is	het	van	belang	dat	reflectie	regelmatig	onder	begeleiding	
plaatsvindt.	 De	 dialoog	 tussen	 leerling	 en	 begeleider	 helpt	 om	 verbanden	 te	
leggen	tussen	de	eigen	interesses,	capaciteiten	en	ervaringen	(SLO,	2021).	

“Leerlingen kunnen supergoed reflecteren, maar hoe ze dat onder 
woorden moeten brengen, dat moet je hen leren.” (schoolleider)

3) *Een Instagramaccount kan ook een manier zijn om leerlingen te 
bereiken	en	hen	van	informatie	te	voorzien.	De	meeste	leerlingen	
hebben Instagram en op deze manier sluit een decaan goed aan bij de 
belevingswereld	van	leerlingen.	
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Interactief en activerend aanbod 

In	alle	voorbeelden	die	in	de	focusgroepen	aan	bod	kwamen,	stonden	interactie	
en	 activerende	werkvormen	 centraal.	 Daarbij	 is	 ook	 variatie	 van	 belang:	 Niet	
iedere keer dezelfde vorm, maar juist wisselende manieren om met LOB en 
studiekeuzebegeleiding	bezig	te	zijn.	“Het zit ‘m vooral in de variatie. Dus dat het 
niet een voorgekauwde opdracht is die je iedere keer maar weer moet invullen 
nadat je bij een open dag bent geweest”	(decaan).	Sommige	scholen	gebruiken	
een	 methode	 voor	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding.	 Deze	 methodes	 kunnen	
handvatten	bieden,	maar	decanen	geven	aan	dat	het	belangrijk	is	om	te	bedenken	
welke	opdrachten	wel	en	niet.	Een	valkuil	is	bij	dergelijke	methodes	dat	leerlingen	
individueel	achter	de	computer	aan	de	slag	moeten	met	de	opdrachten.	“Dan 
leeft het niet”	 (decaan).	 Ook	 leerlingen	 die	 veel	 met	 een	 methode	 werkten,	
beaamden	dit.

Voorbeelden van Ontwikkeling van reflectievaardigheden

1)	 Leerlingen	geven	na	afloop	van	een	ervaringsactiviteit	een	pitch	tijdens	
de	mentorles:	Wat	heb	ik	gedaan?	Hoe	vond	ik	het?	En	wat	heb	ik	ervan	
geleerd?	

2) Leerlingen schrijven aan het einde van het jaar een brief aan hun 
mentor	in	het	volgende	schooljaar.	Hierin	stellen	ze	zichzelf	voor	en	
vertellen	zij	waar	zij	staan	in	hun	leerproces	en	hun	keuzeproces.	

“Het is heel belangrijk dat het vooral gaat om die interactie, en niet 
om allemaal opdrachtjes die ze moeten maken, want dan slaat het 

dood.” (decaan)
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Randvoorwaarden
Autonomie

Het	ervaren	van	autonomie	is	een	belangrijke	voorwaarde	voor	good	practices	
van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding.	Leerlingen	kiezen	zelf	in	welke	studies	zij	zich	
verder	willen	verdiepen	of	waar	ze	stage	willen	lopen.	Dat	zorgt	voor	een	hogere	
betrokkenheid.	“Eigenaarschap. Ik vind het heel belangrijk dat een leerling beseft 
dat het niet een opdracht is die voor school moet maken en dat je daar dan een 
voldoende voor krijgt en dat je dan door mag. Maar dat het ook echt leuk is om 
erover na te denken hoe je zelf in elkaar zit”	(decaan).	

Tegelijkertijd	 is	 enige	 mate	 van	 verplichting	 ook	 belangrijk,	 zodat	 leerlingen	
gepusht	worden	om	meer	 te	exploreren.	“Mijn leerlingen zeiden dat ik iets te 
weinig verplicht stel. Ik heb één grote activiteit […] en daar móet je heen en de rest 
is best wel vrijwillig. Zij zeiden: Eigenlijk moet je iets meer sturen. Anders komt dat 
pas in vwo 6. […] Af en toe moet je gewoon even gestuurd en ondergedompeld 
worden en niet alleen maar als je zin hebt”	 (decaan).	 In	hoeverre	activiteiten	
verplicht	moeten	zijn	of	niet,	verschilt	per	school.	“De ene school zegt: Maak het 
maar verplicht, want anders komen ze nergens. En de andere school zegt: Die van 
mij redden zich wel”	(LOB-coördinator	hoger	onderwijs).	

Het is belangrijk om als school een balans te vinden tussen autonomie van 
leerlingen	en	verplichte	activiteiten.	De	optimale	balans	verschilt	per	school	en	
doelgroep.	 Leerlingen	die	van	huis	uit	 gestimuleerd	worden	om	na	 te	denken	
over	diverse	 loopbaanopties,	hebben	bijvoorbeeld	 in	mindere	mate	verplichte	
activiteiten	nodig	dan	leerlingen	die	niet	van	huis	uit	gestimuleerd	worden.	

“Ik weet niet of ik het helemaal uit mezelf zou doen, dus een beetje 
een push erachter zou wel goed zijn.” (leerling)



23

“Hoe betrek je ouders daarbij? Want dat wordt zo vaak vergeten bij 
16-/17-jarigen, terwijl die minstens zo’n belangrijk normerend kader 

hebben” (schoolleider)

Rol van ouders

Bij	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	spelen	ouders	ook	een	belangrijke	rol.	Ouders	
willen	 hun	 kind	 graag	 steunen,	 maar	 weten	 niet	 altijd	 hoe.	 Door	 ouders	 op	
school bij LOB en studiekeuzebegeleiding te betrekken, kunnen zij hun kind beter 
ondersteunen	bij	het	maken	van	een	keuzes	voor	de	toekomst.	Een	mentor	geeft	
aan waarom het gesprek thuis aan de keukentafel zo belangrijk is bij het maken 
van een loopbaankeuze: “Ouders kennen hun kind beter dan wij hun kind kennen 
en weten daarom ook beter of een studie bij hun kind past.” Het	is	echter	lastig	om	
als mentor zicht te hebben in hoeverre dit gesprek daadwerkelijk wordt gevoerd, 
ook	als	het	belang	ervan	 in	tienminutengesprekken	 is	benadrukt.	Om	zicht	 te	
krijgen op de rol die ouders spelen in het studiekeuzeproces van een leerling, 
organiseren	scholen	die	de	rol	van	ouders	onderschrijven	specifieke	activiteiten	
om	hen	te	betrekken,	zoals	reflectiegesprekken	tussen	leerling,	mentor	en	ouders.

Anderzijds	hebben	ouders	soms	bepaalde	verwachtingen	die	voor	een	leerling	
als een keurslijf aan kunnen voelen: “Ze willen hun ouders trots maken, […] of 
ze willen niet onderdoen voor een oudere broer of zus waar thuis trots over 
gesproken wordt en die geneeskunde studeert”	(mentor).	Dit	kan	de	leerling	het	
gevoel	 geven	deze	 verwachtingen	waar	 te	moeten	maken.	 Leerlingen	ervaren	
dat	soms	als	een	last.	“Je bent in gesprek met de leerling, maar je weet eigenlijk 
helemaal niet hoe ouders er in zitten. En soms zijn die heel bepalend van wat dan 
mag in studiekeuze of niet” (schoolleider).	

Het bespreekbaar maken van de rol van ouders is van belang bij LOB en 
studiekeuzebegeleiding.	Zowel	hoger	onderwijsinstellingen	als	scholen	proberen	
ouders	steeds	meer	te	betrekken	door	activiteiten	te	organiseren	voor	ouders,	
waarin	zij	 informatie	geven	over	het	keuzeproces.	Sommige	scholen	betrekken	
ouders ook op andere manieren, bijvoorbeeld bij beroepenmarkten of 
coachingsgesprekken.	
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Doorlopende leerlijn vanaf onderbouw

In	 good	 practices	 van	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding	 wordt	 hier	 al	 vanaf	 de	
onderbouw	 aandacht	 aan	 besteed.	 Dit	 kan	 op	 verschillende	 manieren	 vorm	
krijgen.	Op	sommige	scholen	lopen	leerlingen	al	vanaf	de	eerste	klas	jaarlijks	een	
week	stage.	Op	andere	scholen	 is	er	 in	de	onderbouw	voornamelijk	aandacht	
voor	studievaardigheden	ter	voorbereiding	op	de	profielkeuze	in	de	derde	klas	
(zie	ook	de	praktijkportretten).

Een voordeel van de doorlopende leerlijn is dat LOB en studiekeuzebegeleiding 
een	meer	 integrale	 plek	 in	 de	 school	 krijgt.	 Leerlingen	 én	 docenten	 zijn	 zich	
daardoor	meer	bewust	van	wat	allemaal	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	is.	Op	
deze manier kan LOB en studiekeuzebegeleiding gerichter aandacht krijgen en 
verdwijnt	het	niet	in	de	waan	van	de	dag.	Een	doorlopende	leerlijn	ontwikkelen	
helpt	bovendien	om	alle	hiervoor	genoemde	elementen	in	het	LOB-programma	
te	 implementeren.	 Dit	 is	 echter	 erg	 lastig,	 onder	 andere	 vanwege	 de	 diverse	
knelpunten	 die	 hierna	 besproken	worden.	 Op	 scholen	waar	 het	wel	 gelukt	 is	
om	 een	 doorlopende	 leerlijn	 te	 implementeren,	werd	 vaak	 externe	 expertise	
ingeschakeld en/of werd samengewerkt met een groep scholen, waardoor 
bijvoorbeeld	professionalisering	gezamenlijk	ingekocht	kon	worden.	

“[LOB] loopt als een rode draad door de schoolloopbaan heen.” 
(decaan)
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Knelpunten
Naast	de	praktijkvoorbeelden	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	kwamen	in	de	
gesprekken	ook	knelpunten	naar	voren.	Deze	knelpunten	belemmeren	scholen	
in	het	goed	kunnen	inrichten	van	hun	LOB-activiteiten	en	-leerlijn.

Te weinig tijd en/of budget
Om	LOB-activiteiten	te	organiseren	en/of	een	LOB-leerlijn	in	te	richten,	moeten	
de	 diverse	 actoren	 (decanen,	 mentoren,	 eventueel	 externe	 expertise)	 in	 tijd	
gefaciliteerd	worden.	Niet	iedere	school	heeft	budget	om	deze	tijd	vrij	te	maken.	
Zo	 vertelde	een	 schoolleider	 dat	 het	 aantal	 uren	dat	mentoren	op	die	 school	
kregen voor het mentoraat en LOB en studiekeuzebegeleiding niet te betalen 
was	zonder	het	samenwerkingsverband.	
Ook	mentoren	erkennen	dat	er	eigenlijk	te	weinig	tijd	voor	is:	“Als je het goed 
wil doen, heb je eigenlijk meer tijd nodig.” Maar een van de mentoren gaf ook 
aan dat de focus van hun baan ook niet op LOB en studiekeuzebegeleiding of het 
mentorschap ligt: 
“Mentor zijn is een vrij klein klusje in het geheel en 95% van de tijd ben je bezig 
met je eigen vak en je hebt niet overal de tijd voor. […] We moeten ook realistisch 
blijven.”

Te weinig draagvlak
Om LOB en studiekeuzebegeleiding te laten slagen, is het daarnaast belangrijk om 
een	breed	draagvlak	voor	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	te	hebben	in	de	school.	
“[LOB] is vaak een ondergeschoven kindje. Het is vaak afhankelijk van de mensen 
die er zitten, in de schoolleiding en het decanaat.[…] Je moet het echt samen 
omarmen wil je het belangrijk maken”	(schoolleider).	Ook	hebben	scholen	vaak	
te	maken	met	al	bestaand	LOB-aanbod.	Niet	iedereen	in	de	school	wil	energie	
steken	in	het	innoveren	en	verbeteren	van	dat	aanbod,	omdat	dit	extra	tijd	en	
inspanning	vraagt.
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CONCLUSIE EN 
AANBEVELINGEN
In	 dit	 onderzoek	 hebben	 we	 praktijken	 van	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding	
geïnventariseerd	 en	 geanalyseerd	 op	 kenmerkende	 aspecten.	 Hierbij	 hebben	
we de standpunten van diverse actoren (decanen, schoolleiders, docenten/
mentoren	en	leerlingen	in	het	voortgezet	onderwijs	en	LOB-coördinatoren	in	het	
hoger	onderwijs)	onderzocht.	

De	succesvolle	praktijken	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding	zetten	in	op	één	of	
meerdere van de volgende aspecten: 1) ervaren en netwerken, 2) ontwikkeling van 
zelfkennis,	3)	contact	hebben	met	oudere	leerlingen	en	studenten,	4)	gesprekken	
houden	met	volwassenen,	5)	goede	informatievoorziening,	6)	ontwikkeling	van	
reflectievaardigheden	en	7)	interactief	en	activerend	aanbod.	

Daarnaast vonden we drie randvoorwaarden voor het laten slagen van goede 
LOB en studiekeuzebegeleiding: 1) autonomie, 2) de rol van ouders en 3) het 
inzetten	op	een	doorlopende	leerlijn.	Twee	knelpunten	betreffen	1)	het	gebrek	
aan	tijd	en/of	budget	en	2)	ontbrekend	draagvlak.

Een	deel	van	deze	aspecten	komen	op	logische	wijze	terug	in	het	OPeRA-model	
voor	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding.	 Zo	 passen	 ontwikkelen	 van	 zelfkennis	
en	 reflectievaardigheden	 goed	 bij	 leerlingbegeleiding	 (d.w.z.	 het	 inzetten	
op	 de	 ontwikkeling	 van	 het	 zelfvertrouwen	 en	 zelfinzicht	 van	 leerlingen)	 en	
ook	bij	 competentie	 (namelijk,	weten	van	 jezelf	waar	 je	goed	 in	bent).	Goede	
informatievoorziening	over	het	maken	van	keuzes	sluit	aan	bij	keuzevaardigheid	
(d.w.z.	het	leren	kiezen,	evenals	de	bewustwording	dat	bij	kiezen	ook	falen	hoort).	
Verbondenheid	is	te	herkennen	in	de	interactiviteit	van	praktijkvoorbeelden	van	
LOB en studiekeuzebegeleiding (contact met oudere leerlingen en studenten, 
gesprekken met volwassenen en de rol van ouders): leerlingen staan niet alleen 
in	het	keuzeproces.	Ook	autonomie	komt	terug	als	randvoorwaarde	van	LOB	en	
studiekeuzebegeleiding.	 Tot	 slot	 werken	 ervaren	 en	 netwerken	 en	 interactief	
en	activerend	aanbod	motiverend.	 In	Figuur	3	hebben	we	de	aspecten	uit	dit	
onderzoek	toegevoegd	aan	het	bestaande	OPeRA-model.
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Opvallend	was	dat	het	onderdeel	’Studievaardigheid’	uit	het	OPeRA-model	niet	
duidelijk	te	herkennen	valt	in	de	opbrengsten	van	dit	onderzoek.		
Studievaardigheden zijn belangrijk voor studiesucces omdat het methoden 
en	vaardigheden	betreft	die	kunnen	worden	 inzet	bij	de	ontwikkeling	van	het	
(leren)	 leren.	 Enkele	 scholen	 gaven	 aan	 voornamelijk	 aandacht	 te	 besteden	
aan studievaardigheden in de onderbouw, wat kan verklaren waarom 
studievaardigheden	 in	dit	onderzoek	weinig	aan	bod	kwamen.	Dat	neemt	niet	
weg dat goede studievaardigheden de kans vergroten op studiesucces in het 
vervolgonderwijs.

De	 resultaten	van	dit	onderzoek	kunnen	ook	vergeleken	worden	met	de	LOB-
competenties	 van	 Kuijpers	 (2003;	 2012).	 We	 zien	 een	 aantal	 opvallende	
overeenkomsten	 met	 de	 kenmerkende	 aspecten	 binnen	 het	 OPeRA-netwerk.	
Zo	sluit	ervaren	en	netwerken	aan	bij	loopbaansturing	en	netwerken.	Zelfkennis	
en	reflectie	passen	bij	motieven-	en	kwaliteitenreflectie.	In	Tabel	5	zijn	de	LOB-
competenties	en	de	kenmerkende	aspecten	uit	dit	onderzoek	naast	elkaar	gezet.	
Het	aspect	 Interactief	en	activerend	aanbod	 zou	bij	 iedere	 competentie	 terug	
moeten	komen.

Figuur 3
Aangepast OPeRA-model voor LOB en studiekeuzebegeleiding



28

Binnen	het	OPeRA-netwerk	 is	 een	grote	diversiteit	 in	 het	 aanbod	 van	 LOB	en	
studiekeuzebegeleiding.	 Deze	 diversiteit	 biedt	 een	 mooi	 uitgangspunt	 om	
van	 elkaar	 te	 leren	 en	 LOB	 en	 studiekeuzebegeleiding	 verder	 te	 versterken.	
Voortbouwend	op	de	resultaten	van	deze	inventarisatie	zetten	we	de	volgende	
reeks	van	adviezen	op	een	rij.	Het	ontwikkelen	van	LOB	is	een	dynamisch	proces.	
Daarom	is	van	belang	om	binnen	het	OPeRA-netwerk	met	elkaar	in	gesprek	te	
blijven	en	ervaringen	te	blijven	uitwisselen.

Het is hier ook van belang om te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking 
tussen	scholen,	niet	alleen	maar	binnen	een	stichting	maar	juist	ook	daarbuiten.	
Dit	biedt	bijvoorbeeld	kansen	voor	beter	samen	optrekken	en	voor	efficiëntie	of	
schaalvergroting.

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).
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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.

Versterk de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en hoger 
onderwijs.
• Koppel naar elkaar terug over geslaagde en minder geslaagde 

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

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.

Afsluitend,	dit	rapport	laat	zien	dat	er	binnen	OPeRA	veel	initiatieven	gericht	op	
LOB	en	studiekeuzebegeleiding	bestaan.	Deze	initiatieven	zijn	goed	te	plaatsen	
in	 het	 OPeRA-model	 voor	 studiekeuzebegeleiding.	 Tussen	 de	 deelnemende	
scholen zijn er echter grote verschillen in de aard en hoeveelheid LOB en 
studiekeuzebegeleiding.	Dat	geeft	ruimte	voor	verdere	ontwikkeling.

Met dit rapport hebben we een aanzet gegeven om te voorzien in de bestaande 
behoefte	naar	goede	voorbeelden	van	LOB	en	studiekeuzebegeleiding.	
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BIJLAGE: 
PRAKTIJKPORTRETTEN
Het motivatieproject
School:	St.	Ignatiusgymnasium
Contactpersoon:	Sylvia	Loete,	s.loete@ignatius.nl

Labels: Gesprekken houden met volwassenen, ontwikkeling van 
reflectievaardigheden, interactief en activerend aanbod

Bij	het	motivatieproject	van	het	Ignatius	Gymnasium	gaan	leerlingen	uit	de	vijfde	
klas met ouders binnen de school (niet hun eigen ouders en niet per se ouders 
van	vijfdeklassers)	in	gesprek	over	hun	motivatie	voor	hun	studiekeuze,	of	als	ze	
nog	geen	keuze	hebben	gemaakt	over	hun	competenties.	De	ouders	 fungeren	
hierbij	als	coach.

Ter	voorbereiding	schrijven	leerlingen	een	motivatiebrief	naar	hun	coaches.	Ze	
worden hierbij begeleid in de mentorles aan de hand van het hoofdstuk over het 
schrijven	van	een	motivatiebrief	in	het	boek	van	Nederlands.	Het	schrijven	van	
de	brief	helpt	leerlingen	om	hun	gedachten	te	ordenen.

Vervolgens	gaat	iedere	leerling	met	twee	coaches	in	gesprek.	De	coaches	krijgen	
hierbij	een	 richtlijn	mee	voor	de	 inhoud	van	het	gesprek.	 In	dit	gesprek	komt	
de	motivatie	van	de	 leerling	 voor	de	 studie	 aan	bod,	maar	 gaat	het	ook	over	
de	competenties,	kwaliteiten	en	 interesses	van	de	 leerling.	De	coaches	stellen	
hierbij	kritisch-vriendelijke	vragen.	

Doelgroep: 5e klas
Frequentie:	1	keer	per	jaar
Georganiseerd	door:	Decaan
Andere betrokkenen: Vrijwillige ouders binnen de school (niet alleen van 
vijfde klas)
Doel:	Leerlingen	motiveren	hun	studiekeuze	en	reflecteren	hierop	onder	
begeleiding van ouders
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Opbouwende vaardighedenleerlijn 
en jaarlijkse stage
School:	Vox	College	(vmbo,	havo	en	vwo)
Contactpersonen:	Leylâ	Boz,	l.boz@vox.vova.nl,	en	
Anneke	Volp,	a.volp@vox.vova.nl

Labels: Ervaren en netwerken, doorlopende leerlijn vanaf onderbouw, 
ontwikkeling van reflectievaardigheden, ontwikkeling van zelfkennis

Op	het	Vox	college	wordt	het	onderwijs	vormgegeven	aan	de	hand	van	projecten,	
waarbij	leerlingen	van	diverse	niveaus	samen	leren.	Daarnaast	volgen	leerlingen	
Nederlands,	Wiskunde	en	moderne	vreemde	talen	op	hun	eigen	niveau.	Verder	
wordt	 iedere	leerling	begeleid	door	een	coach	(die	o.a.	de	functie	van	mentor	
heeft).	Met	de	coach	wordt	ook	gewerkt	aan	de	zogenoemde	Vox	Vaardigheden.	
Deze	door	de	school	ontwikkelde	leerlijn	loopt	door	alle	leerjaren.	Vanaf	klas	1	
is	er	hierbij	expliciete	aandacht	voor	het	ontwikkelen	van	studievaardigheden,	
reflectievaardigheden	en	zelfkennis.	Vanaf	klas	3	wordt	hier	beroepsoriëntatie	
aan	gekoppeld.	

Bij het werken in projecten wordt vaak gebruik gemaakt van problemen uit de 
echte	wereld.	Daardoor	is	het	koppelen	van	de	praktijk	aan	datgene	wat	op	school	
geleerd	wordt,	 vanzelfsprekend.	 Een	 voorbeeld	 van	 een	 project	 is	 “Orkanen”.	
Leerlingen maken een overlevingskit voor een gezin van 4 personen die zich een 
week	na	een	orkaan	moeten	kunnen	redden.	Dit	project	wordt	ieder	jaar	bij	de	
start	van	het	orkaanseizoen	gegeven.

Doelgroep: alle leerjaren
Frequentie:	1	keer	per	jaar
Georganiseerd	door:	Decaan,	mentoren,	leerlingen	zelf
Doel: 1) Leerlingen ontwikkelen hun studievaardigheden, 
reflectievaardigheden	en	zelfkennis.	2)	Leerlingen	doen	oriënterende	
werkervaringen	op,	bouwen	aan	hun	netwerk	en	reflecteren	op	hun	
ervaringen
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Verder	lopen	leerlingen	vanaf	klas	1	jaarlijks	een	week	stage.	Leerlingen	kiezen	
zelf	bij	welk	beroep/bedrijf	ze	een	week	willen	meelopen.	Hierbij	maken	ze	ook	
gebruik	van	elkaars	netwerk.	In	het	coachuur	wordt	bijvoorbeeld	gevraagd	wie	
er	iemand	kent	die	piloot	is,	of	die	een	dierenwinkel	heeft.	Na	afloop	reflecteren	
de	leerlingen	op	hun	stage	en	nemen	zij	dit	op	in	hun	portfolio.

Decaan op Instagram
School:	Murmellius	Gymnasium
Contactpersoon:	Leo	Molenaar,	decaan@murmellius.nl

Labels: Goede informatievoorziening

De	decaan	van	het	Murmellius	heeft	een	eigen	decaan	Instagramaccount.	Op	dit	
account	post	hij	van	alles:	Motiverende	berichten,	deadlines	voor	inschrijvingen,	
data	van	open	dagen,	berichten	met	informatie	over	studies,	prijsvragen.	Omdat	
(bijna)	alle	leerlingen	op	Instagram	zitten,	blijven	de	leerlingen	goed	op	de	hoogte.

Bovendien	werkt	het	Instagramaccount	drempelverlagend.	De	decaan	post	ook	
af	en	toe	iets	over	zichzelf	en	wat	hij	doet.	Op	deze	manier	weten	leerlingen	beter	
wie	de	decaan	is	en	wat	hij	doet.	Ze	lopen	daardoor	makkelijker	even	binnen.	

Doelgroep: alle leerjaren
Frequentie:	wekelijks
Georganiseerd	door:	Decaan
Doel:	Leerlingen	voorzien	van	relevante	informatie	over	LOB	en	
studiekeuzebegeleiding op een laagdrempelige manier en aansluitend bij 
de belevingswereld
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LOB-week
School:	Bonhoeffercollege	Castricum	(mavo,	havo,	vwo)
Contactpersoon:	Barbara	Rooimans,	b.rooimans@bonhoeffer.nl

Labels: Doorlopende leerlijn

Op	het	Bonhoeffercollege	vindt	in	januari	een	LOB-week	plaats	voor	alle	klassen.	
In	deze	week	staat	LOB	centraal.	Zo	vindt	er	een	oud-leerlingenmiddag	plaats	in	
deze	week,	de	vakkenvoorlichting	voor	de	derde	klas	en	lopen	leerlingen	één	of	
enkele	dagen	stage.	Ook	docenten	besteedden	in	hun	lessen	aandacht	aan	LOB	
door	bijvoorbeeld	te	vertellen	wat	zij	zelf	gestudeerd	hebben.

Dit	 zorgt	ervoor	dat	 leerlingen	bewust	 zijn	 van	wat	er	allemaal	bij	 LOB	hoort.	
Daarnaast	maakt	het	ook	docenten	bewust	 van	 LOB.	Bij	 ieder	 vak	 staat	 in	de	
eindtermen	dat	oriëntatie	op	studie	en	beroep	onderdeel	van	het	vak	moet	zijn,	
maar	niet	iedere	docent	is	zich	hiervan	bewust.	Op	deze	manier	gaat	LOB	in	de	
hele	school	leven.	

De	LOB-week	is	onderdeel	van	de	 lopende	leerlijn.	Aan	het	begin	van	het	 jaar	
denken	leerlingen	na	over	waar	ze	aan	het	einde	van	het	jaar	willen	zijn.	Na	de	
LOB-week	reflecteren	leerlingen	op	hun	proces	tot	dan	toe.	

Doelgroep: alle leerjaren
Frequentie:	jaarlijks
Georganiseerd	door:	Decaan
Doel:	Leerlingen	voorzien	van	relevante	informatie	over	LOB	en	
studiekeuzebegeleiding op een laagdrempelige manier en aansluitend bij 
de belevingswereld




