


Online netwerkbijeenkomst 16 maart 2021

Gastsprekers: Mariette Huizinga 

Hester van Driel-Blok  

Nicky de Vries

Thema: Loopbaanoriëntatie en -begeleiding: good practices



Opening
Frank Zuijdam (voorzitter regiegroep OPeRA)

- Toelichting thema 

- Introductie gastsprekers 

- Huishoudelijke mededelingen 

 Vragen via de chat: selectie wordt voorgelegd

 Bij onverhoopte technische problemen: stuur privé-
chat aan de organisator

 Deze bijeenkomst wordt opgenomen voor de website 
van OPeRA

(Alleen de gastsprekers komen in beeld, 

graag camera’s aanzetten tijdens uitwisseling in   

breakout sessie, die wordt niet opgenomen) 



Werkgroep Studiekeuzebegeleiding

• Mariëtte Huizinga (voorzitter), opleidingsdirecteur Bachelor Pedagogische Wetenschappen, VU;
• Pascal Honing (secretaris), coördinator externe betrekkingen OPeRA, UvA;
• Lino Boekelman, aansluitprogramma, HvA;
• Dehlia Borst, afdelingshoofd aansluiting en instroom, HvA;
• Elien ten Broeke, marketingcommunicatie en projectleiding studievoorlichting, UvA;
• Ari Dijkshoorn, marketingcommunicatie en projectleiding studievoorlichting, UvA;
• Jan Don, opleidingsdirecteur Nederlandse Taal- en Letterkunde, UvA;
• Peter Heidebrink, relatiebeheerder vo, InHolland;
• Richard Iedema, decaan Calandlyceum;
• Linda Jacobs, relatiebeheerder vo, InHolland;
• Robin Mobron, decaan Keizer Karelcollege;
• Isabella van Ophem, beleidsmedewerker onderwijs, VU;
• Annemieke Rebel, lid Expertisepunt LOB en decaan St. Ignatiusgymnasium.



Studiekeuze

• Studiekeuze: welzijn, studiesucces, baantevredenheid

• 32% van de eerstejaars studenten stopt binnen een 
jaar met hun opleiding

– De helft hiervan door verkeerde studiekeuze

– Jaarlijks > 20.000 studenten

Van den Broek, A., Warps, J., Cuppen, J., Termorshuizen, T., & Lodewick, J. (2020). Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 
2019-2020. Retrieved from https://www.rijksoverheid.nl/ 



Match

De bottom-line van een goed onderbouwde
studiekeuze is het vinden van de meest
optimale match tussen de attitude en studie-
en keuzevaardigheden van de vo-leerling, en de
attitude en vaardigheden die de
vervolgopleiding vereist.



ADVIES:
Beter inzicht in eigen capaciteiten en het 

beroepsbeeld dat daarbij past

• Adequate studiekeuze is gebaat bij een schoolprogramma dat gericht is op
‘later’ (i.e., niet alleen op het volgende proefwerk).

• Persoonlijke ontwikkeling geïntegreerd in het curriculum.

• In het schoolprogramma veel aandacht en ruimte hebben voor de
ontwikkeling van intrinsieke motivatie: “Wat past bij mij?”, “Waar word ik
gelukkig van?”

• Ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talent.

• Beroepsgerichte leeromgeving – gericht op een zinvolle bijdrage aan de
maatschappij – in het vo, met belangrijke rol voor LOB. Technasium.



Beter inzicht in eigen capaciteiten en het 
beroepsbeeld dat daarbij past

Zelfdeterminatietheorie (ZDT; Deci & Ryan, 2000). 

Drie basisbehoeften:



Beter inzicht in eigen capaciteiten en het 
beroepsbeeld dat daarbij past

Goede studiekeuzebegeleiding: goed afstemmen
met de basisbehoeften ZDT.

Optimale persoonlijke ontwikkeling, gebaseerd op
de invulling van de basisbehoeften van de leerling
zelf.

Voelt de leerling zich voldoende verbonden,
competent en autonoom?



OPeRA-model voor studieloopbaan-begeleiding 
dat scholen en instellingen kunnen gebruiken 

om hun eigen LOB vorm te geven

Twee lagen



OPeRA-model voor studieloopbaan-begeleiding 
dat scholen en instellingen kunnen gebruiken 

om hun eigen LOB vorm te geven

Laag 1:



OPeRA-model voor studieloopbaan-begeleiding 
dat scholen en instellingen kunnen gebruiken 

om hun eigen LOB vorm te geven

Laag 2:



OPeRA-model voor studieloopbaan-begeleiding 
dat scholen en instellingen kunnen gebruiken 

om hun eigen LOB vorm te geven



OPeRA-model voor studieloopbaan-begeleiding 
dat scholen en instellingen kunnen gebruiken 

om hun eigen LOB vorm te geven



Leerlingbegeleiding

Inzetten op de ontwikkeling van het
zelfvertrouwen van leerlingen en zelfinzicht,
waardoor ze in verbondenheid een autonome
keuze kunnen maken die aansluit op hun
interesse en capaciteiten.



Studievaardigheid

Inzetten op methoden en vaardigheden die
kunnen worden inzet bij de ontwikkeling van het
(leren) leren. Goede studievaardigheden
vergroten de kans op studiesucces in het
vervolgonderwijs.



Keuzevaardigheid

Inzetten op het leren kiezen, en de
bewustwording dat bij kiezen ook falen hoort –
en dat dit mag, en tevens inzichtgevend is voor
het verder vormgeven van de studieloopbaan.
Het begeleiden van bewust onderbouwde
studiekeuzes is in dit kader van groot belang. De
rol van het vo en het ho hierin is groot, en vereist
begeleiding op maat.



Implementatie OPeRA-model



Maatwerk!



Evaluatie-onderzoek implementatie adviezen OPeRA 

OPeRA heeft (in feb 2020) middels een vragenlijst onder de partnerscholen en -instellingen geïnventariseerd
wat de adviezen van de werkgroep ‘Studiekeuzebegeleiding‘ (en de werkgroep ‘Leraar van de toekomst‘)
opgeleverd hebben in de praktijk. De mate waarin en wijze waarop adviezen benut zijn, wat maakt dat delen
van de adviezen (nog) niet benut konden worden en wat er nodig is om de adviezen (nog) verder te brengen.

De belangrijkste conclusies zijn:

• dat er breed draagvlak binnen de scholen, instellingen en lerarenopleidingen is voor de adviezen. 

• Dat de mate waarin deze benut zijn verschilt en mede afhankelijk is van de fase van ontwikkeling waarin 
men zich bevindt en de keuzes ten aanzien van de koers.

• Een deel van de partners vindt in adviezen een onderwijskundig onderbouwde bevestiging op de goede weg 
te zijn en heeft voldoende aan de geboden handvatten.

• Een ander deel van de partners heeft behoefte aan verdere concretisering om de adviezen nog verder te 
brengen. 

• Belangrijke voorwaarden voor het nog verder brengen van de adviezen liggen op het gebied van het creëren 
van ‘tijd’, ‘focus’, ‘draagvlak’ en ‘commitment’.

De samenvatting is op de website van OPeRA te lezen: 

https://opera-educatie.nl/samenvatting-stand-van-zaken-adviezen-van-de-werkgroepen

https://opera-educatie.nl/samenvatting-stand-van-zaken-adviezen-van-de-werkgroepen


Voorbeelden hoe adviezen bij de instellingen benut zijn

• Samen met een aantal vo-scholen onderzoeken hoe de aansluiting te verbeteren d.m.v. aandacht 
voor studievaardigheden én LOB in de leerlijn profielwerkstuk (pilots). 

• De faculteit Techniek werkt samen met Technasia aan een leerlijn onderzoek doen. Deze aanpak 
kan als inspiratie dienen voor de samenwerking tussen andere vo-profielen en faculteiten.

• De basisbehoeftes verbondenheid, competentie en autonomie zijn centrale thema’s in de 
methodiek van de studiekeuzebegeleiding. Dit is terug te vinden in: de keuzespreekuren voor de 
poort en de voorlichting voor ouders over begeleiden bij kiezen.

• Samen met een vo-school aan een handreiking LOB voor vo-scholen werken (waarin helder wordt 
hoe het aanbod aan LOB-activiteiten geïmplementeerd kan worden).

• Een helder en transparant aanbod van voorlichtingsactiviteiten. Maatwerk-afstemming van LOB-
activiteiten en -begeleiding op de wensen van de scholen. Inzetten op open dagen, proefstuderen
en meeloop dagen voor aankomende studenten.

• Aansluiting op de brede vaardigheden van de leerlingen: via masterclasses, modules van de 
profielwerkstukstarter (pws), Be Prepared-programma. Professionaliseringsteams voor docenten 
en de nascholing pws.

• Het OPeRA LOB-model sluit nauw aan bij de inhoud: Leerlingbegeleiding, Studievaardigheid en 
Keuzevaardigheid.



Voorbeelden hoe adviezen bij de scholen benut zijn

• Mentoren en vakdocenten hebben een (nog) actieve rol gekregen hebben m.b.t. LOB.

• Men heeft aandacht voor verbondenheid, competentie en autonomie, ook in andere lessen dan 
LOB.

• De scholen die er al mee bezig waren benoemen dat ze het adviesrapport goed vinden, dat het 
aansluit bij de bestaande begeleidingspraktijk. Waarbij vanuit een pedagogische 
begeleidingsaanpak leerlingen begeleid worden bij studie-oriëntatie en bij de reflectie daarop.

• Ouders worden ook actief betrokken en worden regelmatig begeleidingsgesprekken met ouders 
erbij gevoerd.

• De adviezen hebben voor deze scholen met name een bevestiging gegeven dat de aanpak goed is 
en aansluit bij de ontwikkeling van de scholen.



Wat is er nodig om de adviezen (nog) verder te brengen? 

• Instellingen

• Tijd voor netwerken om te groeien.

• Blijvende commitment op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• Concrete pilots met een of meerdere scholen en opleiding(en).

• Meer aandacht voor een brede oriëntatie op studiekeuze in 3 stappen.

• Het model wordt al gebruikt in het aansluitingsonderwijs en kan daarnaast nog verder onder de aandacht 
gebracht bij matching en voorlichting.

• Scholen

• Een meerderheid in het team die de adviezen omarmt.

• Tijd (o.a. om LOB nog meer onder de aandacht te brengen bij vakdocenten).

• Het vrijmaken/faciliteren tijd om namens de school te participeren aan de bijeenkomsten.

• Continuering van de reeds bestaande pedagogische begeleidingsaanpak.



The Golden Circle



The Golden Circle

WHY (WAAROM). Het doel. Wat is de 
drijfveer? Geïnspireerd; communicatie
van binnenuit

HOW (HOE). Het proces. Handelingen
die (moeten) worden verricht om te
(kunnen) realiseren waar ‘waarom’ voor
staat. Het onderscheidend vermogen –
waarom is iets anders of beter. 

WHAT (WAT). Het resultaat. De uitkomst
van ‘waarom’, het bewijs (bijv. 
producten of diensten.)



The Golden Circle



Aan de slag!

• WHY? Netwerkbijeenkomst 25 maart 2019 over het advies
– Betere studiekeuzebegeleiding
– Andere mindset vo en ho
– Vanuit theoretisch kader

• HOW? Netwerkbijeenkomst 24 juni 2019 over randvoorwaarden
– Inzet van het schoolbestuur nodig. De visie en missie bepalen: als basis 

& belang!
– Belangrijk dat het docententeam wordt meegenomen. Zorgen dat het 

docententeam LOB belangrijk vindt om aan te werken.
– Ouders betrekken als ‘coach’

• WHAT? Vandaag!





LOB op het           
St. Nicolaaslyceum

Hester van Driel-Blok





Wat gaat 
niet goed?

Vindbaarheid

Bereikbaarheid

Bewustwording

Het lukt de leerling niet de juiste 
informatie te vinden

De informatie is voor de leerling 
niet bereikbaar

Wat is LOB? Van wie is LOB? Welke 
vraag moet de leerling beantwoorden?



Los het 
op!

Vindbaarheid

vergroten

Maandelijkse nieuwsbrief met tips 
van de decaan voor leerlingen én 

ouders

Materiaal digitaliseren en uploaden

(Voor jezelf) een 
decanenhandboek bouwen: 

verzamel je kennis!



Los het 
op!

Bereikbaarheid

vergroten

Voorlichtingen, workshops en 
stages organiseren

Beroependatabase bouwen

Als decaan bereikbaar zijn en 
leerlingen vooral niet 

onderschatten



Los het 
op!

Bewustwording

vergroten
LOB: elke ervaring

LOB: elk schoolvak

Denk in meervoud en in 
mogelijkheden; niet in enkelvoud 

en onmogelijkheden



Vragen?
hblok@nicolaas.nl





Opdracht

• We zetten in op de kracht van het OPeRA-netwerk.

• Opdracht: in Breakout Rooms

DEEL MET ELKAAR GOOD PRACTICES VAN LOB OP JOUW 
SCHOOL 

• Doel: praktische handvatten om met elkaar te delen. 

• Terugkoppeling (plenair)



Opdracht- praktische info

• Open link in de chat VOOR u uw subgroep ingaat 

• Onthoudt het nummer van uw subgroep

• Ga naar de slide die overeen komt met het nr. van uw 
subgroep 

• Noteer uw bevindingen op deze slide 

• Onduidelijkheden/ problemen? 1 van uw groepleden
verlaat de groep. Hij/zij keert dan terug naar deze 
omgeving waar wij kunnen helpen



De opbrengsten van de subgroepen zijn hier te vinden.

https://opera-educatie.nl/wp-content/uploads/Opbrengsten-Subgroepjes-OPeRA-Netwerkbijeenkomst-16-maart-2021.pdf


Informatie en materialen op Expertisepunt-LOB

www.expertisepuntlob.nl

• Informatie (regelgeving-kaders, visie-beleid-kwaliteit) professionalisering) 

• LOB-taken, de curriculumplanner

• Wegwijzers en infographics

• Handreikingen

• Informatie over professionalisering

• LOB-methoden

• LOB-materialen

• (goede) praktijkvoorbeelden
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PROMOTIEONDERZOEK 
STUDIEKEUZE EN LOB

Nicky de Vries

a.n2.de.vries@vu.nl

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl
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 Achtergrond onderzoek

 Good practices LOB

 Vragen en meedoen?

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

VANDAAG
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 Theorie over persoonlijkheid, motivatie en werkomgeving als basis

 Vertalen naar studiekeuze

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

THEORETISCHE ACHTERGROND
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Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

Kwaliteitenreflectie
Wat kan ik? Welke kwaliteiten heb ik?

Motievenreflectie
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat drijft mij?

Werkexploratie
Welk soort opleiding en werk past bij mij?

Loopbaansturing
Hoe bereik ik mijn doelen?

Netwerken
Wie kan me daarbij helpen?
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Binnen het OPeRA-netwerk op zoek naar good practices

Twee doelen:

 Werkende mechanismen bij studiekeuzebegeleiding en LOB

 Aandacht voor individuele verschillen in psychologische factoren

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

HET ONDERZOEK



46

 Vragenlijsten voor schoolleiders en decanen/LOB-coördinatoren

 Focusgroepgesprekken
> Schoolleiders
> Decanen/LOB-coördinatoren
> Docenten
> Leerlingen
> Matchingscoördinatoren in het HO

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

HET ONDERZOEK

Adviesrapport 
OPeRA

Wetenschappelijk 
artikel
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 Vragen? Stuur me een mailtje
> a.n2.de.vries@vu.nl

 Wil je meedoen? Vul dan je gegevens in de Mentimeter in
> Ik stuur je de informatie toe per mail

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

VRAGEN EN MEEDOEN?

mailto:a.n2.de.vries@vu.nl
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Theorie over persoonlijkheid, motivatie en werk:
 Barrick, M. R., Mount, M. K., & Li, N. (2013). The theory of purposeful work behavior: The role of personality, 

higher-order goals, and job characteristics. Academy of Management Review, 38(1), 132-153. 
https://doi.org/10.5465/amr.2010.0479 

LOB-competenties:
 Kuijpers, M., Meijers, F. & Bakker, J. (2006). Krachtige loopbaangericht leeromgevingen in het (v)mbo: hoe 

werkt het? Driebergen: HPBO.

Promotieonderzoek Studiekeuze en LOB – Nicky de Vries | a.n2.de.vries@vu.nl

BRONNEN



Sluiting: Frank Zuijdam
• De opname, en presentaties komen op de website van OPeRA. 

• De communicatiemedewerker van OPeRA neemt contact op met 
scholen/instellingen met good practices, om mogelijkheid te verkennen voor 
artikel voor de OPeRA website.

• De opbrengsten van het onderzoek van Nicky de Vries worden t.z.t. gedeeld. 

• Per mail ontvangen jullie een link naar een evaluatie van deze bijeenkomst. 

• Volgende OPeRA netwerkbijeenkomst: 25 mei (15:15-16:45) 

‘’Uitwisseling over effectieve besteding van de budgetten die het  

ministerie heeft toegekend voor het wegwerken van achterstanden door  

corona.’’  

• Als u op de opera e-maillijst staat ontvangt u de uitnodiging vanzelf.       
Aanmelden voor de mailingslijst kan via: https://opera-educatie.nl

https://opera-educatie.nl/

