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HOOFDSTUK 1: De basis 

Over dit handboek 

Welkom in de wereld van de loopbaanreflectie! Dit handboek is een verzameling achtergrond-

informatie, theorieën, oefeningen, opdrachten en hulpmiddelen, allemaal met als doel om leraren en 

docenten te ondersteunen bij het voeren van een goed gesprek met leerlingen over hun loopbaan, 

kwaliteiten, drijfveren en toekomstdroom. 

Wij zullen dit handboek regelmatig bijwerken: we vervangen, voegen toe, verwijderen, vullen aan, 

corrigeren - kortom we houden dit document levend.  

Zelf gebruiken we dit handboek om inspiratiebijeenkomsten en trainingen loopbaanreflectie vorm te 

geven. Jij als leerkracht of docent, kunt het gebruiken op jouw manier: om inspiratie op te doen, om 

over achtergronden van loopbaanreflectie te lezen, om je collega’s in te wijden in de materie. 

Heb je opmerkingen of aanvullingen? Mail dan naar annette.diender@gmail.com of 

anna@zininonderwijs.nl. Zo help je ons om dit document actueel te houden. 

Je kunt alles uit dit handboek vrij gebruiken. Wel fijn als je steeds de juiste bron vermeldt als je een 

onderdeel overneemt. 

We wensen je veel succes en plezier met de gesprekken. 

 

 

Het Loopbaancollectief 

 

Anna de Rijk  Els van Osch 

Annette Diender Annet Hermans  

mailto:annette.diender@gmail.com
mailto:anna@zininonderwijs.nl
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The Golden Circle – Simon Sinek 

Simon Sinek is een Brits/Amerikaans auteur, veelgevraagd spreker en marketing consultant. Hij is de 

bedenker van de eenvoudige maar ook doeltreffende ‘Glden Circle’, een theorie die wij als 

ondergrond voor de training loopbaanreflectie hanteren.  

 Zo tekent Simon Sinek zijn model 

Het begint met het WAAROM. Waarom doe je wat je doet? Waarom heb jij de stap naar het 

onderwijs gemaakt? Waarom wil je als docent je leerling helpen zijn passie, talent en potentieel te 

ontdekken? Als je weet waarom je iets doet (eigenaarschap) dan kan je vanzelf de rest van de puzzel 

vanzelf invullen: 

Na het waarom komt het HOE. Want hoe ga je dat dan doen en wie heb je daarvoor nodig? Het hoe 

zijn de middelen, de facilitering de rollen en taken en de mensen die een rol spelen, en last but not 

least, hoe ga je het zichtbaar maken (verantwoording)? Deel wat je weet! 

Daarna komt het WAT. Wat heb je daar allemaal voor nodig? Welke activiteiten passen het best bij 

het doel dat je hebt? Welke activiteiten werken niet meer. Het wat zijn de materialen, methodes en 

activiteiten die je kan inzetten om het waarom te realiseren.  

 

Volgens Sinek raak je mensen alleen als je de waarom-vraag kunt beantwoorden en als het geloof 

daarin overeenkomt met het geloof (hoop) van de mensen. ‘Waarom’ draait niet om winst te maken. 

Dat is het resultaat. Bij ‘waarom’ draait het om purpose. Waar doe je het voor? Waarom bestaat je 

organisatie? Pas als het duidelijk is waarom iemand of een organisatie iets doet, kunnen mensen erin 

geloven.  

In dit handboek maken we gebruik van deze gouden cirkel en zullen we je ook vragen waarom je 

doet wat je doet, waarom je dat belangrijk vindt; hoe je dat wilt gaan doen en met wie; en wat je 

daar voor nodig hebt, welke instrumenten en welke activiteiten daarvoor handig zijn? 

Als je antwoord kan geven op je eigen ‘waarom’,  dan weet je ook van je je leerlingen wilt vertellen 

en hoe je dat wilt gaan doen. Je kan als je voor jezelf het waarom duidelijk hebt ook andere collega’s 

inspireren en uitleggen waarom je dit doet. 

Zie ook de TEDtalk van Simon Senek: 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl 

  

WAAROM  je geloof/’purpose’ 

HOE  de acties die je onderneemt om je geloof te realiseren 

WAT   de (meetbare) resultaten van die acties 
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Eigenaarschap, mindset en persoonlijk leiderschap 

Eigenaarschap 
Eigenaarschap lijkt het nieuwe toverwoord. Veel, leidinggevenden of docenten raken energie kwijt 

omdat hun collega’s, medewerkers, leerlingen geen verantwoordelijkheid tonen. Maar hoe creëer je 

dan eigenaarschap en waarom is het zo belangrijk? 

Eigenaarschap is belangrijk, voor schoolleiders, leraren, leerlingen, ouders. Eigenaarschap betekent 

dat je je verantwoordelijk voelt voor wat je doet. Het betekent dat je weet WAAROM je doet wat je 

doet, en WAAROM het belangrijk is wat je doet. Dat je nadenkt of meedenkt over HOE je de doelen 

die je met elkaar stelt kunt bereiken en WAT je daarvoor moet doen en nodig hebt. Iemand die 

eigenaar is, kan trots thuiskomen en met passie vertellen over wat hij vandaag weer heeft mogen 

doen of leren. Eigenaarschap wil zeggen: Het is van jou, zorg er goed voor….. 

Belangrijke vragen bij eigenaarschap zijn: 

• Voel je je betrokken bij wat je doet? 

• Weet je welke doelen je nastreeft, waarom je iets doet? 

• Heb je vertrouwen in je eigen kunnen en dat van de anderen? Geven de anderen je het 

vertrouwen? 

• Mag je fouten maken? Is de sfeer veilig genoeg om fouten te maken? 

• Krijg je verantwoordelijkheid en neem je verantwoordelijkheid? En doen de anderen dat ook? 

• Wordt er goed samengewerkt? Heeft iedereen dezelfde waarden en normen rondom inzet en 

samenwerking? 

• Ben je oplossingsgericht? 

• Wordt je creativiteit gewaardeerd? 

• Word je gestimuleerd?  

Om eigenaar te worden van je eigen werk en leerproces heb je een omgeving nodig waarin je mag 

kiezen, (mee)denken en (mee) beslissen over doelen, activiteiten, regels en afspraken; een omgeving 

waarin je kunt samenwerken, leren van elkaar, leren over je eigen kwaliteiten, een omgeving waarin 

je verantwoordelijkheid krijgt en gestimuleerd wordt om die verantwoordelijkheid te nemen, een 

omgeving waarin je fouten mag maken en waarin creativiteit en oplossingsgerichtheid worden 

gewaardeerd.  

Als je goed kijkt naar bovenstaande opsommingen, dan zie je dat ze niet alleen van toepassing zijn op 

jou als schoolleider, leerkracht of docent, maar evengoed op leerlingen en ouders. 

Mindset 
Voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding is eigenaarschap bij de leerling essentieel. Lob is als het 

ware een les in eigenaarschap: leerlingen leren bedenken welke doelen ze willen nastreven, hoe ze 

de doelen kunnen realiseren, wie en wat ze daarvoor nodig hebben en wat ze concreet gaan doen.  

Het lijkt een ingewikkelde opdracht om de omgeving zoals hierboven beschreven voor leerlingen te 

creëren. Maar het vraagt uiteindelijk maar één ding van onderwijsgevenden: de juiste mindset.  

Het vraagt van ons als onderwijsgevenden dat niet wij bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd 

gaat worden, maar dat we dat in overleg doen met de leerlingen. Wij bepalen het kader, maar binnen 

dat kader kunnen de leerlingen meedenken over wat ze willen leren, welke vragen ze beantwoord 

willen hebben, op welke manier ze dat het beste kunnen doen, wanneer ze tevreden zijn en welke 

kwaliteiten/talenten ze daarbij willen inzetten. 
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Het vraagt van ons als onderwijsgevenden dat we bevragend en benoemend aanwezig zijn. We 

helpen leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn door hun kwaliteiten te benoemen, door met ze in 

gesprek te gaan en blijven en hen een stimulerende omgeving te bieden waarin ze tot volledige 

ontplooiing kunnen komen. Het leuke is dat, als je hiermee aan de slag gaat, je voelt dat je ook zelf 

tot ontplooiing komt en je dagen op school nog inspirerender zullen worden. 

Als jij als onderwijsgevende eigenaar bent van jouw werk, dan heb je het WAAROM van jouw taak 

scherp voor ogen. En dan weet je vanzelf WAT je moet doen zonder dat iemand je dat hoeft te 

vertellen.  

Persoonlijk leiderschap 
Wat is er nodig om te zorgen dat onderwijsgevenden eigenaar worden van hun taak binnen lob en 

zich de gewenste mindset eigen maken? Dat zij in staat zijn om binnen de school samen met collega’s 

een verandering of verbetering in gang te zetten?  

Steven Covey, een organisatiepsycholoog en managementdeskundige, heeft onderzoek gedaan naar 

persoonlijk leiderschap. In zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap beschrijft hij hoe dit 

voor iedereen kan werken. De 7 eigenschappen zijn: 

1. Wees proactief (focus je op wat nodig is om te bereiken wat je wilt je kunt in plaats van op 

wat je niet kunt of waar je geen invloed op hebt) 

2. Begin met het einde in gedachten: stel jezelf een doel, formuleer je waarom,  en vraag je af 

of dat wat je doet het doel ook dient 

3. Stel prioriteiten: doe dat wat het belangrijkst is echt eerst, stel niet uit 

4. Creëer een win-win situatie: help anderen en laat hen jou helpen, netwerken, zoek anderen 

op en denk niet in concurrentie 

5. Zorg eerst dat je (anderen) begrijpt, voordat je begrepen wilt worden 

6. Creëer synergie: werk samen en bundel kennis met anderen 

7. Hou de zaag scherp; houd je kennis op peil, maak je eigen ontwikkeling ook een doel voor 

jezelf  

In dit filmpje wordt kort en helder uitleg gegeven aan deze 7 eigenschappen: 

https://www.youtube.com/watch?v=ktlTxC4QG8g 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ktlTxC4QG8g


 9 

HOOFDSTUK 2: LOB 

Doelen van LOB  

Het is een taak van het onderwijs om leerlingen en studenten te helpen zich optimaal te ontwikkelen 

en hen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. De wereld verandert 

snel, de ontwikkelingen in de technologie gaan steeds sneller. Van werknemers wordt in 

toenemende mate verwacht dat zij zich aan kunnen passen aan deze veranderingen, hun leven lang 

blijven leren en zelf sturing kunnen geven aan hun loopbaan. LOB is een antwoord op de eisen die de 

maatschappij stelt. Het helpt jongeren te ontdekken wie ze zijn, waar hun talenten en motivatie 

liggen en welke stappen ze kunnen zetten die nodig zijn voor een passende studie- en beroepskeuze.  

Meer aandacht voor LOB kan jongeren teleurstelling en tegenslag besparen. Nederland is weliswaar 

koploper in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (vsv), maar elk jaar gaan nog steeds 

ongeveer 25.000 jongeren zonder startkwalificatie van school. Uit onderzoek (ResearchNed 2013) 

blijkt dat effectieve inzet van LOB-activiteiten in het vo de uitval in het eerste studiejaar van het 

vervolgonderwijs met iets meer dan 30 procent vermindert.  

In het kader van LOB bieden scholen zinvolle activiteiten aan de leerlingen aan én laten hen 

reflecteren op wat ze ervaren. Tijdens de schooljaren krijgen jongeren, als het goed is, gelegenheid 

om te experimenteren en fouten te maken en zo zichzelf te leren kennen, te ontdekken waar hun 

kwaliteiten en drijfveren liggen en welke beroepen hierbij passen. Dit samen in nauw contact met de 

ouders want ook zij willen ook dat hun kinderen opgroeien tot volwassenen die weten wat ze kunnen 

en willen en van welke kwaliteiten ze gebruik kunnen maken. 

Gelijke kansen 

Kinderen uit de hogere sociale milieus hebben op vele manieren een voorsprong op kinderen uit 

lagere sociale milieus. Zij maken ambitieuzere onderwijsbeslissingen, zijn vaak beter geïnformeerd 

over opleidingen, kansen en arbeidsmarktperspectieven, hebben een groter netwerk en minder last 

van stereotypering. Kinderen uit lagere milieus hebben vaak minder rolmodellen in hun directe 

omgeving om zich aan op te trekken. Ze hebben vaker negatieve ervaringen in het onderwijs en 

minder goede doorstroomkansen.  

Voor jongeren met een niet-westerse achtergrond geldt dat zij vaker kiezen voor studierichtingen 

met minder kans op werk en een grotere kans op uitval hebben (Benedictus en Beuvink, 2007). Als de 

ouders niet bekend zijn met het Nederlandse onderwijssysteem, is hun steun vaak minder 

toereikend. De jongeren en hun families hebben vaker een beperkt netwerk of weten dit 

onvoldoende te benutten. Daarnaast zijn deze zij geneigd stereotype ‘cultuurgebonden’ keuzes te 

maken. Zo wijzen onderzoeken uit dat er voor de exacte studies veel talent van jongeren (en 

vrouwen) met een migratieachtergrond verloren gaat.  

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding op school kan bijdragen aan het verminderen van deze 

kansenongelijkheid. 
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LOB in het basisonderwijs 

Het ontwikkelen van een zelfbeeld en een oriëntatie op de toekomst is een voortdurend proces dat 

al op hele jonge leeftijd start. Het is dus een logische keuze om een doorgaande lijn te ontwikkelen in 

loopbaanoriëntatie, startend in het basisonderwijs en doorlopend naar vo en vervolgonderwijs. Voor 

het vo is er al veel uitgewerkt rondom reflectie op loopbaanactiviteiten, met als uitgangspunt de vijf 

loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers. Voor het basisonderwijs is dit minder het geval 

Identiteitsontwikkeling 

In de basisschoolleeftijd (van 6 tot 12 jaar ongeveer) gaat LOB vooral om identiteitsontwikkeling: de 

eigen identiteit in relatie met de wereld en in interactie met de wereld om hen heen. Het is dus van 

belang LOB vooral te richten op het ontdekken van de wereld en haar mogelijkheden, en die wereld 

om het kind heen stapsgewijs te vergroten. Je begint met de directe omgeving en laat de kinderen 

zichzelf vragen stellen als: hoe pas ik hierin, welke mensen zijn er om me heen, wat ontdek ik in mijn 

wereld en welke vragen heb ik dan? Wie helpt mij en hoe? Wie ben ik en wat kan ik?  De logische 

stap daarna is om hen kennis te laten maken met nieuwe dingen, die niet direct in hun leefomgeving 

zitten. Mensen die ze niet kennen, situaties die nieuw zijn.  

Beeldvorming 

In het basisonderwijs is LOB momenteel voornamelijk gericht op de keuze van een vo-school in de 

bovenbouw. Aan de vo-keuze gaat echter een lange ontwikkeling vooraf die bepalend is voor hun 

toekomstige keuzes. Tot hun tiende levensjaar verzamelen en verwerken kinderen informatie en 

houden ze in feite alle opties open (ze bekijken de wereld nog met een open blik). Daarna beginnen 

zij met het uitsluiten van keuzes, studies en beroepen. Dit doen ze vooral op basis van wat 

volwassenen in hun omgeving van hen vinden, de rolmodellen die ze tegenkomen, de wereld die hen 

gepresenteerd wordt en waarin ze ervaringen opdoen, en de informatie die ze krijgen. Jongeren 

komen meestal niet terug op een keuze die ze al (op jongere leeftijd) hebben uitgesloten. 

Beeldvorming van wat bij hen past is tot ongeveer 13 jarige leeftijd te beïnvloeden. Vooral als het 

gaat om keuzes voor technische beroepen, is het van belang om aandacht te schenken aan de 

verschillen tussen jongens en meisjes en om stereotyperingen te ontkrachten. 

Begeleiding bij de ontdekkingstocht 

Jonge kinderen leren vooral vanuit hun eigen (vaak onbevangen) nieuwsgierigheid en kunnen in hun 

ontdekkingstocht goed worden begeleid. Sterker nog, ze zijn afhankelijk van de volwassenen om hen 

heen om hen te laten ontdekken wat niet in hun directe omgeving zit, maar ook deel is van de 

wereld. In het PO wordt de wereld van het kind dus beetje bij beetje groter. Ouders zijn hun eerste 

rolmodel. Hoe nieuwsgierig zijn die, welke ervaringen bieden zij, welke leefwereld heeft het gezin? 

Welke ontdekkingen kan het kind doen? Daarnaast is de schoolomgeving de eerste aanvullende 

omgeving die hen de kansen biedt om verder te kijken dan de nucleus van het gezin. Daar komen 

nieuwe rolmodellen bij en nieuwe ervaringen.  Op die manier leren leerlingen waar zij warm van 

worden (motieven) en waar zij goed in (kunnen) zijn (kwaliteiten/talenten). De ontdekkingstocht gaat 

dus vooral over henzelf, het ontdekken van hun talenten en hun enthousiasme voor bepaalde 

onderwerpen, mensen of omgevingen. Als PO erin slaagt om dit toe te voegen aan het zelfbeeld en 

de identiteit van leerlingen in de bovenbouw, ligt er een mooie bodem voor verder reflectie en groei 

middels LOB in het VO. 

Onderscheid met voortgezet onderwijs 

Zowel in het po als het vo is de uitdaging van loopbaanoriëntatie om kinderen in staat te stellen om 

een zelfbeeld te vormen in relatie tot mogelijke toekomstbeelden, kennis te laten maken met een 

brede scope van werk en te leren reflecteren op ervaringen. Echter, waar in het vo de nadruk ligt op 
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reflectie naar aanleiding van individuele ervaringen in de beroepspraktijk (stages, praktijklessen, 

bedrijfsbezoeken) etc. zijn in het po, en zeker in de onder- en middenbouw, eerder verhalen, 

rolmodellen en projecten op school aanleiding voor reflectie met bijzondere aandacht voor 

algemene beeldvorming.  

Conclusie 
Voor LOB in het PO is het dus belangrijk dat: 

• Leerlingen hun wereld vergroten en ervaringen kunnen opdoen in contact met de echte wereld 

(dit kun je in onze tijd ook heel goed vormgeven m.b.v. virtuele middelen zoals een 3D bril of met 

games). 

• Reflectie speels wordt vormgegeven en gekoppeld wordt aan identiteitsvorming en leefwereld. 

Reflectie kan m.b.v. tekeningen, foto’s, spreekbeurten, maakopdrachten, tentoonstellingen enz.  

• Ouders een actieve rol spelen, zoveel mogelijk op school, maar vooral ook thuis. Laat ouders op 

school meepraten over de ervaringen en talenten van hun kinderen, geef ouders tips, of liever 

nog, laat ze ervaren hoe het is om met hun kinderen te praten over ervaringen en talenten. 

Nodig ouders actief uit om te vertellen wat hen opvalt in de thuissituatie en verbindt dit met de 

ervaringen op school.  Laat ouders meedoen en meedenken over activiteiten. 
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LOB in het Voortgezet onderwijs 

Wat hebben leerlingen nodig om goede loopbaankeuzes te kunnen maken? Cruciaal zijn een goede 

begeleiding, de mogelijkheid om te experimenteren en ervaringen op te doen en daarop te 

reflecteren.  

De vijf loopbaancompetenties 
In het vo wordt gebruik gemaakt van de vijf loopbaancompetenties, voortkomend uit het onderzoek 

van Marinka Kuijpers (2015). Uit dit onderzoek is gebleken dat als je de leerlingen de kans geeft zich 

te ontwikkelen in  deze vijf competenties, ze een goed beeld krijgen van wie ze zijn, wat ze kunnen, 

waar hun mogelijkheden liggen, en hoe ze kunnen sturen op hun eigen (leer)loopbaan. 

De vijf loopbaancompetenties zijn: 

• Wie ben ik, wat kan ik?   kwaliteitenreflectie  

• Wat wil ik, wat drijft mij?  motievenreflectie  

• Welk soort werk past bij mij?  werkexploratie  

• Wat wil ik worden?   loopbaansturing  

• Wie kan mij daarbij helpen?  netwerken  

                                   

  

Bron afbeelding: CINOP 
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Indicatoren 
Bij de loopbaancompetenties horen indicatoren, die zeggen wat een leerling kan als hij deze 

competentie beheerst. De indicatoren helpen om in kaart te brengen hoe ver leerlingen zijn in hun 

lob-ontwikkeling.  Scholen kunnen een compententie-ontwikkellijn uitzetten, bijvoorbeeld met 

behulp van een rubric (bron: expertisepunt lob).  

Loopbaancompetentie Indicatoren 

 

Kwaliteitenreflectie 

• Ik weet waar ik goed en minder goed in ben 

• Ik weet welke kwaliteiten ik kan inzetten voor het beroep dat ik 

gekozen heb 

• Ik kan de ontwikkeling van mijn beroepscompetenties en mijn 

talenten in verband brengen met eerdere ervaringen in mijn leven 

en met beelden/inzichten over mijn toekomstige studie- en 

arbeidsloopbaan, levensloop 

 

Motievenreflectie 

• Ik kan aangeven wat ik leuk en interessant vind aan mijn opleiding 

• Ik weet wat mijn werkwaarden zijn 

• Ik kan verband leggen tussen eerdere ervaringen in mijn leven en 

mijn waarden 

• Ik kan verband leggen tussen beroepsdilemma’s en mijn waarden 

 

Werkexploratie 

• Ik heb een beeld van de inhoud van het werk waarvoor ik leer 

• Ik weet welke beroepscompetenties nodig zijn in het werk 

waarvoor ik leer 

• Ik weet welke leeractiviteiten ik moet ondernemen om die 

beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen 

• Ik kan de organisatiecultuur van een bedrijf onderzoeken 

• Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkveld 

• Ik kan ontwikkelingen en cultuur in verband brengen met mijn 

kwaliteiten en motieven 

• Ik weet wat de actuele beroepsdilemma’s zijn in het werk waarvoor 

ik leer 

 

Loopbaansturing 

• Ik kan doelen stellen voor mijn studieloopbaan 

• Ik baseer keuzes in mijn leerproces op mijn kwaliteiten en waarden, 

en op mijn toekomstwensen 

• Ik organiseer de begeleiding die ik nodig heb om mijn leerproces te 

sturen 

• Ik stem mijn mogelijkheden en (ontwikkel)wensen af op de 

specifieke situatie van de stage/werkorganisatie en/of 

arbeidsmarkt 

• Ik toon mijn kwaliteiten en motieven in werk, stage en op de 

arbeidsmarkt 

 

Netwerken  

• Ik beschik over een netwerk van mensen die mij kunnen helpen bij 

mijn (studie)keuze 

• Ik onderhoud mijn netwerk en breid het uit 

• Ik kan iets betekenen voor mensen in mijn netwerk 
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Het ‘blauwe balletje’ 
Marinka Kuijpers spreekt in haar uitleg over loopbaanreflectie over ‘het blauwe balletje’. De 

gedachte is dat door het aanbieden van een omgeving waarin leerlingen ervaringen kunnen opdoen, 

keuzes kunnen maken en daarop reflecteren, het blauwe balletje gevuld wordt. Het balletje bevat: 

• Zelfbeeld 

• Beeld van opleidingen en werk 

• Netwerk 

• Prestatiebewijzen 

Gedurende het loopbaantraject vult de leerling het blauwe balletje. Cruciaal is dat leerlingen nieuwe 

praktijkervaringen opdoen en hierop reflecteren, want dat levert nieuwe inzichten op. Aan een 

leerling vragen waar hij goed in is, zonder te refereren aan een praktijkervaring draagt weinig bij aan 

het vullen van het blauwe balletje, want je vraagt naar iets wat hij al weet. Als je daarentegen met de 

leerling in gesprek gaat over wat hij heeft meegemaakt, hoe hij dat vond, en welke conclusies hij 

trekt over zijn kwaliteiten en motieven, dan voeg je nieuwe inzichten toe en vul je dus het blauwe 

balletje.  

  

Bron: M. Kuijpers (2012) 
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De reflectiecyclus 

 
Voor het ontwikkelen van loopbaancompetenties zijn gesprekken met anderen nodig – een 

loopbaandialoog – waarin ruimte wordt gegeven om het loopbaanverhaal (met gedachten en 

gevoelens) te vertellen en die richting geeft aan het gesprek zodat men iets leert over zichzelf en 

weet wat een volgende stap kan zijn. 

Een loopbaangesprek heeft een concrete ervaring als vertrekpunt. Na een ervaring gaat de innerlijke 

stem van de leerling ‘aan’. Hij heeft iets ervaren en denkt daarover na in termen van “dat was leuk, 

ging goed, vond ik gaaf”  enz. in een gesprek trekt de leerling conclusies over kwaliteiten en 

motieven, en denkt na over de vervolgstappen en wat daarvoor nodig is. Een goed LOB gesprek 

eindigt dan ook altijd met een helder beeld van vervolgacties. 

Een loopbaangesprek in schematische weergave: 

 

 

 

  

Terugkijken              ERVARING               vooruitkijken 



 16 

Rolmodellen en stereotypering 

Rolmodellen zijn erg belangrijk voor ons. Ze helpen ons een voorstelling te maken van het leven dat 

we willen leven. Ze leiden ons door het leven tijdens onze ontwikkeling, om belangrijke beslissingen 

te nemen die de uitkomst van ons leven beïnvloeden, en zelfs om ons te helpen het geluk in het 

leven te vinden. Wanneer we opgroeien kijken we naar onze rolmodellen voor inspiratie en we 

gebruiken dit als een model voor onze keuzes en gedrag. Dit is waarschijnlijk een ‘survival’-functie: 

het zet ons ertoe aan de kenmerken van succesvolle leden van onze samenleving te imiteren en 

daarmee zelf ook succesvol te zijn.  

Het identificeren met rolmodellen kan echter ook leiden tot stereotypering, als mensen in hun 

omgeving steeds dezelfde rolpatronen terugzien, of als bepaalde voorbeelden ontbreken. Uit recent 

onderzoek van Miller, Eagly en Linn (2014) blijkt dat het bieden van ‘counter stereotypes’ de 

impliciete en expliciete associaties van mensen beïnvloedt. Vrouwelijke bèta/technische 

professionals zijn zo'n 'counter stereotype' waarmee de stereotype associatie 'man-bèta' doorbroken 

en veranderd kan worden. Ontmoetingen met succesvolle vrouwelijke wetenschappers blijken het 

stereotype beeld van 'de oudere man in de labjas' te verzwakken. Dit geldt ook voor professionals 

met een andere etnische achtergrond in beroepen die veelal door blanke Nederlanders vervuld 

worden. 

Je kunt leerlingen al heel vroeg vragen wie hun rolmodel is. Op wie willen ze lijken? Op wie zijn ze 

trots en waarom? Ze hun rolmodel laten tekenen werkt ook heel goed en ze daarna vragen wie ze 

hebben getekend en waarom. Dit levert veel relevante informatie op. Daarnaast is het belangrijk om 

stereotypering te doorbreken door hen andere voorbeelden te laten zien, en dan het liefst meerdere 

malen. En niet alleen aan de leerlingen overigens, maar ook aan de ouders en aan 

leerkrachten/docenten, want mogelijk leven bij hen dezelfde stereotype beelden over beroepen.  
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LOB en ouders 

Hoe goed je als school de leerlingen ook begeleidt bij hun schoolloopbaankeuzes, de ouders 
blijven voor de meeste leerlingen toch de belangrijkste gesprekspartner. Ouders hebben, 
bewust of onbewust, een grote invloed op de keuzes en voorkeuren van hun kinderen. Het is 
dus zaak om als school goed met hen samen te werken rondom lob. 
 
De praktijk leert dat de twee thema’s – lob en ouderbetrokkenheid – elkaar kunnen 
versterken. Door ouders te betrekken bij lob, krijgt de reflectie meer gewicht. Leerlingen 
worden meer gemotiveerd om een reflectieopdracht te maken als daar ook echt naar 
gekeken of geluisterd wordt, en ouders zijn dan een voor de hand liggend publiek. 
Tegelijkertijd krijgt de samenwerking met ouders meer diepgang en inhoud als de 
schoolloopbaan de rode draad is van het contact met ouders. Naarmate de kinderen ouder 
worden, wordt het contact tussen school en ouders minder intensief. Dan ontstaat de valkuil 
dat er vrijwel alleen nog contact is als er problemen zijn (“Waarom komt u, alles gaat toch 
goed?”). Een negatieve associatie met ouderbetrokkenheid staat een goede samenwerking 
in de weg. Echter, met lob als leidraad van het contact tussen school en thuis, is er altijd iets 
positiefs te bespreken en is het veel makkelijker om constructief met elkaar samen te 
werken aan datgene waar het in essentie om gaat: de schoolloopbaan en de toekomst  van 
de leerling. 
 
Naar de samenwerking met ouders rondom de loopbaan van de leerling in de grootstedelijke 
context wordt momenteel onderzoek gedaan. Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van 
de Hogeschool Rotterdam vult naar aanleiding van die onderzoeken een ‘gereedschapskist’ 
met beproefde werkwijzen (zie www.hr.nl/gereedschapskist). Op deze website wordt ook de 
handreiking ‘ouders en lob’ gepubliceerd, resultaat van een landelijke pilot in 2016/2017. 
 

  

http://www.hr.nl/gereedschapskist
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HOOFDSTUK 3: Het loopbaanreflectiegesprek 
 

“Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig”. (Albert Einstein) 

Uitgangspunten van een loopbaanreflectiegesprek 

We voeren dagelijks tientalen gesprekken maar als we er echt voor gaan zitten en het een ‘formeel’ 

gesprek wordt, dan wordt het ineens wat lastiger. Het is vooral zaak dat je jezelf blijft en dat je vanuit 

je eigen betrokkenheid het gesprek ingaat: open en vooral luisterend. Reflectiegesprekken voeren is 

een kwestie van doen. Met een bewuste houding en een goede systematische methode kun je je 

leerlingen op een positieve manier motiveren, stimuleren en je relatie met hen versterken! 

Probeer bij het voeren van een gesprek zelf 20% aan het woord te zijn en de leerling 80%.  Dit is van 

belang omdat we als opvoeders/onderwijzers geneigd zijn het woord te voeren maar het ook vaak 

beter denken te weten en we door deze houding niet echt kijken/luisteren naar de leerling/kind.  

Concreet én open 

Tijdens de reflectie kijk je met de leerling samen terug op ervaringen in een concrete leersituatie. Je 

helpt de leerling zijn eigen ervaringen te onderzoeken en te interpreteren. Door goede open vragen 

te stellen help je het kind te herkennen wat zijn eigen aandeel hierin was en help je hem blinde 

vlekken zichtbaar te krijgen. 

Twee dingen die hierboven genoemd zijn, zijn heel belangrijk: het gaat om een concrete leersituatie 

(een specifiek opdracht of prestatie) en als leerkracht/docent stel je alleen open vragen. Doe je dit 

laatste niet, dan loop je grote kans dat je vrijwel geen informatie uit de leerling krijgt of dat hij alleen 

sociaal wenselijke antwoorden geeft. 

 

Terugkijken 
Effectieve reflectieve vragen 

Een waardevol reflectiegesprek bevat een groot deel van deze vragen:  

• Wat was je doel? Wat wil je met deze opdracht 

bereiken? 

• Wat heb je precies gedaan? 

• Hoe heb je het aangepakt? 

• Waar ben je mee begonnen? 

• Wat waren de verschillende stappen daarna? 

• Hoe beviel deze aanpak? 

• Wat was moeilijk? 

• Wat was makkelijk? 

• Wat heb je geleerd?   

• Hoe hangt dit samen met je andere vakken? 

(Uiteraard zul je deze vraag in werkelijkheid iets anders formuleren, afhankelijk van de inbedding 

van de betreffende leersituatie in de rest van het onderwijs) 

• Hoe ging de samenwerking? 

• Hoe kan de samenwerking een volgende keer worden verbeterd? 

• Welke hulp van mij heb je gemist? 

© Reyer van Drongelen 
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• Wat heb je aan mijn hulp gehad? 

• Wat doe je een volgende keer anders? 

• Wat zou je iemand adviseren die dit ook gaat doen? 

 

Emotiewoorden voor het achterhalen van kwaliteiten en motieven 

Het is belangrijk om te focussen op wat de leerling geraakt heeft tijdens de ervaring. Dit kunnen 

aanwijzingen zijn voor kwaliteiten en motieven. Door te letten op woorden die duiden op een emotie 

en daarop door te vragen, kun je de leerling helpen om hier inzicht in te krijgen. De volgende stappen 

helpen je bij het achterhalen van motieven van de leerling: 

1. Begin met een recente ervaring: 

Wat heb je vandaag/gisteren op de stageplek/bedrijfsbezoek enz. meegemaakt? 

2. Zoek naar emotiewoorden in het gesprek: 

Woorden zoals: leuk, saai, stom, ik kon mijn draai niet vinden, ik vond het daar wel/niet prettig, rare 

mensen, aardige mensen daar enz.  

3. Vraag naar de ervaring die erbij hoort: 

Emotiewoorden over hoe iemand zich op dat moment voelt zijn (in een loopbaangesprek) alleen 

interessant als ze aan een concrete ervaring gekoppeld zijn of kunnen worden. De ervaring staat dus 

centraal en niet de emotie! 

4. Vraag na wat er precies gebeurde op het moment dat de emotie bovenkwam: 

- Wat vind je er niet/minder leuk aan? 

- Wat maakte het precies saai/leuk? 

- Wat deed hij/zij dan precies? Wat deed jij precies? Wat zei hij/zij precies en wat zei jij? 

5. Vraag door totdat je duidelijk krijgt dat de leerling iets benoemt dat kennis is over eigen waarden 

(wat hij als belangrijk betiteld) en betrokkenheid (ik wil graag…) 

6. Benoem die kennis en check of het klopt: 

- Dus als ik het goed begrijp voel je je verbonden met het familiebedrijf. Daar wil je aan 

bijdragen. Klopt dat? 

- Klopt het dat het voor jou belangrijk is dat je iets voor dieren kunt betekenen? 

- Hoor ik het goed dat je het fijn vind om iets te betekenen voor zieke mensen? (hier kun je 

ook doorvragen met wat maakt dat zo belangrijk?) 

7. Vraag na of (dat inzicht) nieuw is, of dat de leerling dit al eerder heeft ervaren 

- Dus je hebt nu ervaren dat dit belangrijk is voor je, heb je dat al vaker meegemaakt? 

- Je hebt nu gemerkt dat je dat belangrijk vindt, heb je dat in een eerdere situatie ook al 

gemerkt? 

8. Ga DAN PAS na wat de leerling met DEZE kennis in een eventuele vervolgstap zou kunnen of willen 

doen 

- Als je dit nu weet over jezelf (benoemen wat dat is), hoe kan die kennis je helpen een 

volgende stap te zetten? 

- Wat zou je met deze kennis over jezelf willen doen? 

- Wat heb je nodig om met deze kennis tot een volgende stap te kunnen komen? 
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Vooruitkijken 

 

Na het terugkijken op de ervaring, volgt het vooruitkijken. Wat wil je doen met wat je over jezelf 

geleerd hebt? Wat wil je nog verder onderzoeken? Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat wordt je 

volgende stap? En wie of wat heb je nodig om deze vervolgstap te zetten?  

Een goed loopbaangesprek is actiegericht: het resultaat is een plan voor een concrete activiteit waar 

je in het volgende gesprek op door kunt gaan. 

Zie voor een handig hulpmiddel voor het loopbaanreflectiegesprek de toekomstroute van de 

Loopbaangroep. Zie ook hoofdstuk 5 van dit handboek.  

 

  

https://loopbaangroep.nl/wp-content/uploads/2014/10/Toekomstroutekaart.jpg?x19625
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Algemene tips voor het voeren van een loopbaanreflectiegesprek 

Let tijdens het voeren van een loopbaangesprek op de volgende zaken: 

• Spreek MET en niet TEGEN een leerling. 

• “Leeg luisteren” (zonder bij- gedachten of oordeelsvorming) 

• NIVEA (Niet Invullen Voor een Ander) 

• “Niet weten” (wees nieuwsgierig, ga ervan uit dat je niet weet wat de leerling denkt of voelt) 

• Spreek vooraf met de leerling af wat het doel is van het gesprek (wat wil de leerling bereiken met 

het gesprek) en evalueer dat ook achteraf. 

 

Vragen stellen aan jonge kinderen  

Hoe jonger het kind hoe eenvoudiger de vragen dat wil zeggen:  

• zo dicht mogelijk in het hier en nu  

• en zo dicht mogelijk bij het kind zelf  

• enkelvoudige vragen  

• zo concreet mogelijk  

Naarmate de leerlingen ouder worden en meer gewend zijn aan het reflecteren op hun eigen leren, 

kun je ook meer reflectief vermogen van hen verwachten.  

 

Om te starten 

Als je hiermee wel iets wilt gaan doen maar je weet niet hoe, begin dan eens met kleine gesprekjes 

met je leerlingen en vraag ze dan b.v. eens: 

• Wat zou jij nou willen leren op school? 

• Welk doel stel jij je zelf (voor later, volgende week, morgen, deze les)? 

• Wat heb jij vandaag/afgelopen week gedaan waar je tevreden over bent?  

• Op welke manier leer jij het beste? 

• Wanneer vind je het leuk op school? 

• Wat heb jij nodig om….. (het leuk te vinden, te leren, tevreden te zijn)? 

• Wanneer ben je tevreden op school? 

 

Tips voor introverte leerlingen (hoe krijg je ze aan de praat?) 

In een tijd waarin de focus steeds meer ligt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze 

leerlingen, wordt het hoog tijd dat de stillere leerling eens wordt belicht.  

Je neemt altijd jezelf mee in het gesprek en vaak wordt je eigen onrust, ongeduld zichtbaar bij een 

stillere leerling omdat zijn/haar energie of tempo misschien lager of wellicht is de leerling nog niet zo 

op zijn gemak. Onze doelstellingen en onze tijdsdruk passen niet bij de zwijgende leerling, die jouw 

ongeduld aanvoelt en alleen maar stiller wordt. Het is voor een docent de kunst om te voorzien in de 

behoeften van de introverte leerling, zodat deze echt in zijn kracht komt te staan en ook in het 

gesprek kan aangeven wat hij/zij wil.  

Enkele tips die je wellicht kan gebruiken: 
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• Probeer een introverte leerling niet te veranderen, omdat dit weleens grote gevolgen kan 

hebben. Zie ze voor wie ze zijn en accepteer hun unieke eigenschappen en gedragingen. Laat zien 

dat je ze respecteert. 

• Geef ze de ruimte en investeer in ze d.m.v. tijd en oprechte aandacht. Spreek ze ook aan in de 

gang/tussendoor, niet alleen als er “echt” gepraat moet worden. 

• Het is niet erg als het eerste gesprek niet zo vlot verloopt. Laat niet merken dat je je irriteert of 

het lastig vindt. De leerling heeft meer tijd nodig om te wennen en te ervaren wat hij/zij aan deze 

gesprekken heeft. 

• Wacht nadat je een vraag hebt gesteld altijd minstens 5 seconden en laat leerlingen in de klas 

niet direct antwoord geven; zo geef je de stillere leerling even de tijd om over het antwoord na te 

denken en is de kans groter dat een introvert actief deelneemt aan een klassengesprek. 

• Geef een introverte (stille) leerling de mogelijkheid om te reflecteren op zijn of haar eigen 

manier. Denk hierbij aan opdrachten met een vrije keuze (schrijven, tekenen, film, app, poster, 

moodboard etc.), maar ook ondersteuning in de voorbereiding door bijv. de leerling vooraf te 

vragen om eens na te denken over een of twee vragen. Dan voorkom het gevoel van ‘ overvallen’ 

worden in het gesprek zelf. 

• Vraag van tevoren hoe de leerling het gesprek zou willen voeren en waar. 

Als we onze leerlingen laten zijn wie ze zijn in plaats van dat we ze ‘trainen’ om te voldoen aan de 

‘norm’ van de maatschappij, zullen we nog veel moois van ze gaan zien: fascinerende ontdekkingen, 

mooie kunstwerken, ontroerende muziek of oplossingen voor problemen waar niemand anders op 

kon komen. We zullen, mits we hun unieke talenten voeden, getuige zijn van een aantal echte 

‘gamechangers’, mensen die de wereld en de mensheid weer een stukje verder brengen.  

 

De setting van het gesprek 

Ga in een rustige ruimte zitten. Probeer niet tegenover de leerling te gaan zitten, maar in een hoek, 

zodat het gesprek voor de leerling minder een ‘confronterend’ karakter heeft. Zorg ervoor dat je niet 

gestoord wordt gedurende een bepaalde tijd.  

Je kunt echter ook voor een andere setting kiezen. De stoel-tafel-stoel opstelling komt in de meeste 

gevallen voor maar er komt vaak meer uit een leerling als ze kunnen bewegen. Een reflectiegesprek 

kan je ook heel goed wandelend voeren. Voor het stille kind is dit ook vaak een uitkomst want je 

hoeft elkaar dan niet de hele tijd aan te kijken. Maar je kan ook voor een huiskamer setting zorgen 

waarbij je op een gezellige plek in de school gaat zitten. Wees creatief en kies ook iets uit waar jij je 

prettig bij voelt. 
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Varianten van het loopbaangesprek 

Bij een loopbaangesprek denken we vaak aan een gesprek tussen twee personen, de 

leerkracht/docent en de leerling.  Je hebt als leerkracht/docent niet altijd tijd om regelmatig met elke 

leerling een één-op-één-gesprek te voeren. Maar dat hoeft ook niet. Er zijn meerdere varianten 

mogelijk, die niet alleen tijd besparen, maar de reflectie ook dynamischer en makkelijker maken. 

Het één op één-gesprek is zelfs niet altijd de beste manier. Voor veel leerlingen is zo’n gesprek 

ongemakkelijk of bedreigend. Ze willen heel graag voldoen aan de verwachtingen die de 

leerkracht/docent heeft, durven daardoor niet door te vragen als ze het niet snappen, en geven vaak 

het antwoord waarvan ze denken dat de leerkracht/docent er blij mee is of er verder mee kan.  

Bedenk dat LOB geen ‘ rocket science’ is. Het gaat vaak om hele kleine momenten, die met één vraag 

tot een LOB moment kunnen worden. 

Klassikaal 

Je kunt ook een klassikaal loopbaangesprek houden, door aan de groep te vragen naar hun 

ervaringen, of door samen te brainstormen. Door klassikaal een loopbaangesprek te voeren zorg je 

ervoor dat alle ideeën en meningen, overtuigingen en suggesties door iedereen worden gehoord. Op 

deze manier kan je ook overtuigingen en stereotyperingen ontkrachten, of belangrijker nog, kunnen 

leerlingen dat bij elkaar doen. (Leerling:” de haven is helemaal niet saai, mijn vader werkt er en hij 

vindt het super leuk”!). Een manier om meningen en bevindingen zichtbaar te maken is door 

stellingen te gebruiken. Bijvoorbeeld: hoe belangrijk is geld verdienen voor jou? Als je het heel 

belangrijk vindt ga je aan die kant van de klas staan, en als je het niet zo belangrijk vindt kom je bij 

het bord staan. (Of je staat op als je het belangrijk vindt en blijft zitten als dat niet het geval is). Zo 

voer je klassikaal een gesprek over drijfveren. 

Leerlingen onderling 

Je kunt leerlingen met elkaar loopbaanreflectiegesprekken ook (laten) voeren in groepjes. Dan 

kunnen de leerlingen elkaar vragen stellen en/of interviewen. Om ze te helpen met de vragen kun je 

kaartjes maken met loopbaanreflectievragen en hen die om beurten laten beantwoorden. Het 

krachtige hiervan is dat ze een gelijkwaardige partner hebben en ze wellicht iets uitgesprokener en 

kunnen reageren dan als ze een gesprek met een volwassenen voeren. Je kan daarna voorstellen of 

ze de hoofdlijnen aan de rest van de groep vertellen: wat ben je te weten gekomen? Je kan ook 

groepsopdrachten doen of een gezamenlijke reflectie als ze met een groepje een ervaring hebben 

opgedaan.  

Een andere optie is om oudere leerlingen ‘buddy’ te maken van jongere leerlingen. Met een korte 

instructie of werkvorm kunnen zij één of twee gesprekjes voeren, bijvoorbeeld over de profielkeuze 

of over een project op school. Voor beide een goede leerervaring.  

Met ouders/opvoeders  

Ouders (opvoeder, ooms/tantes) zijn ook een goede gesprekspartner voor leerlingen. Je kunt dit 

gesprek op school voeren, door in een driegesprek (leraar, leerling, ouder) een loopbaanactiviteit 

(zoals een snuffelstage, meeloopdag, hobby, baantje) te bespreken, of groepsgewijs op een 

interactieve ouderavond groepjes leerlingen en ouders opdrachten te geven waardoor ze met elkaar 

het gesprek aangaan (eventueel mbv een tool zoals de placemat of dobbelsteen, zie hoofdstuk 5) 

Een andere mogelijkheid is om de leerling een opdracht mee naar huis te geven waardoor hij/zij thuis 

het gesprek aangaat met ouders of andere familieleden. Bijvoorbeeld: vraag aan 3 familieleden wat 

ze goede kwaliteiten van je vinden en vraag waarom ze het vinden. Of: interview iemand uit je 
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familie die je bewondert of die werk doet wat jou leuk lijkt. Als de leerling dit in de klas voorbereidt, 

kun je als leerkracht/docent sturen op de reflectie-aspecten. 

Met andere (vak)leerkrachten/docenten 

Loopbaangesprekken kunnen ook door andere leerkrachten of docenten gevoerd worden. Zij kunnen 

gelegenheden aangrijpen die zich voordoen om een gesprek met leerlingen te voeren. Bijvoorbeeld 

als een leerling vraagt ‘waarom moet ik wiskunde leren?’ Dat is een uitgelezen gelegenheid om de 

link te leggen tussen wiskunde en verschillend beroepen of vaardigheden en daar verder het gesprek 

over aan te gaan. Wat hiervoor nodig is, is dat docenten een gevoeligheid ontwikkelen voor de 

kansen die zich voordoen, dat LOB als het ware onderdeel wordt van het DNA van de lessen. 

Docenten of secties kunnen één van hun (vak)lessen per periode loopbaangericht maken. Zij worden 

zo uitgedaagd om hun les vanuit een beroepsperspectief in te rechten. Ze kunnen een 

beroepsbeoefenaar uitnodigen die vertelt waar het vak in zijn werk terugkomt, een praktijkopdracht 

geven (bijv. fictief eigen bedrijfje runnen of een maakopdracht van een bedrijf), een excursie met 

loopbaangerichte opdrachten organiseren enz.  

Ook een stage- of praktijkbegeleider kan een loopbaangesprek voeren, als ze weten wat het doel is 

en hiervoor de juiste hulpmiddelen krijgen.  
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HOOFDSTUK 4: Oefeningen en opdrachten 

Observeren van een loopbaanreflectiegesprek (1) 

 Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 
Kijk naar het volgende YouTube-filmpje waarin een mentor een loopbaangesprek voert met een 

leerling: 

https://www.youtube.com/watch?v=znz9BJYfrw8&index=5&list=PLn8K0oAkmPKOAHgPlkE8C_ROFLy

57eeN3  

 

Beantwoord de volgende vragen: 

• Is dit een LOB-gesprek (en geen advies- voortgangs- of algemeen mentorgesprek)? Waarom? 

• Wat vind je van dit gesprek? 

• Komen de loopbaancompetenties (voldoende) aan de orde? 

• Welke vragen stelt de mentor? Wat vind je daarvan? 

• Hoe zit het met de verdeling van de spreektijd (ideaal = 20/80%)? 

• In hoeverre is deze leerling eigenaar van zijn lob-traject? 

• In hoeverre is dit gesprek actiegericht? 

• Wat zou jij anders doen (en waarom)? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=znz9BJYfrw8&index=5&list=PLn8K0oAkmPKOAHgPlkE8C_ROFLy57eeN3
https://www.youtube.com/watch?v=znz9BJYfrw8&index=5&list=PLn8K0oAkmPKOAHgPlkE8C_ROFLy57eeN3
https://www.youtube.com/watch?v=znz9BJYfrw8&index=5&list=PLn8K0oAkmPKOAHgPlkE8C_ROFLy57eeN3
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Observeren van een loopbaanreflectiegesprek (2) 

 Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Vraag een collega feedback op een LOB gesprek dat je gaat voeren met een leerling. Zoek hiervoor 

een leerling die je redelijk goed kent en waarvan je weet dat die een (recente) ervaring heeft 

opgedaan die voor loopbaankeuze van belang is. 

Bespreek met je collega op welke punten je vooral wilt leren en waarom. Je collega kan als 

observator het gesprek bijwonen (geheel afhankelijk van of dit kan met de leerling) of een opname 

van het gesprek maken (waarbij je eventueel de leerling buiten beeld kunt laten). 

Leg aan de leerling uit dat het gesprek ook in jouw leerproces past, maar dat je tegelijkertijd gericht 

bent op de begeleiding van de keuzes van hem of haar. Vraag de leerling ook om feedback. 

Bespreek het gesprek en de observatie samen met je collega na. Wat heb je geleerd? 

INTRODUCTIE  

Leg de leerling vooraf uit wat voor een gesprek er gevoerd gaat worden, wat het doel is en wat er 

verwacht wordt. Dan kan een leerling zich daar ook op voorbereiden. 

STARTFASE: INHOUD 

1. Wordt er gevraagd naar een concrete, recente ervaring? 

2. Wordt de ervaring voldoende verkend? 

houding/begeleidingsvaardigheden begeleider 

STARTFASE 

1. Herken je gespreksvaardigheden als LSD, NIVEA enz.? 

2. Wie leidt het gesprek? Waaruit blijkt dat? Heeft de leerling voldoende inbreng? 

3. Wie is ‘probleemeigenaar’ ? 

4. Is er echt sprake van een dialoog of meer van een interview? 

5. Wordt de emotie (h)erkend en opgepikt door de begeleider? 

MIDDENFASE 

verkenning van de ervaring (reflectie) 

1. Welke loopbaangerichte vragen worden er gesteld? 

2. Worden er voldoende open vragen gesteld (WWWWHW)? 

3. Is er ruimte voor het verkennen van de emoties? 

4. Welke loopbaancompetenties komen aan bod? 

EINDFASE: ACTIVERING 

1. Welke vragen worden er gesteld om de leerling tot conclusies te laten komen? 

2. Heeft de leerling de regie of wordt er veel gestuurd? 

3. Hoe wordt er tot acties gekomen? 

4. Hoe worden actievragen geformuleerd? 

5. Is vervolg helder? Waar gaat de leerling verder mee aan de slag? 

6. Zijn de verwachtingen helder? 
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Oefenen met een loopbaangesprek  

 

 Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Oefen op de volgende manieren een loopbaangesprek met een collega. 

 

Loopbaangesprek 1: Over je eigen ervaring n.a.v. de startbijeenkomst 

Je hebt in de eerste bijeenkomst een ervaring opgedaan in een authentieke (werk)omgeving. 

Misschien heb je wat mogen doen of iets interessants gezien. Ga voor deze oefening terug naar die 

ervaring. 

Je gaat in tweetallen een loopbaangesprek over deze ervaring voeren (wissel na ongeveer 10 

minuten van rol). Bereid een aantal vragen voor, aan de hand van de informatie uit hoofdstuk 3 en 4 

en de loopbaanroute. Voer het gesprek en kijk daarna samen terug op de gesprekken 

• Hoe verliep het gesprek in zijn algemeenheid? 

• Wat ervaar je door de vragen die de ander aan je stelt? 

• Welke vragen voeden je wat betreft je zelfbeeld, kwaliteiten en laten je nadenken over de 

betekenis van de ervaring? 

• Wat is je opgevallen (in positieve of minder positieve zin). 

• Wat leer je hieruit voor jouw eigen ontwikkeling als LOB begeleider/coach?  

 

Loopbaangesprek 2: Wandelopdracht 

Kies een van de andere deelnemers uit de groep om samen een half uurtje mee te gaan wandelen. 

Stel elkaar tijdens de wandeling vragen over je eigen loopbaan, zoals: hoe ben je op de plek gekomen 

waar je nu bent, wie waren daar belangrijk voor, welke keuzemomenten waren er in jouw leven en 

hoe ben je daarmee omgegaan, volg jij je passie, wat zijn jouw drijfveren? 

Na de wandeling koppelen we plenair jullie ervaringen terug. 
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Opdracht: maak je eigen Gouden Cirkel 

 

Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s)   
Collega’s 

 

Als je weet waarom je iets doet, kun je je taak beter uitvoeren en kan je anderen daarmee  

inspireren. Goed voorbeeld doet volgen. Als je met overtuiging je werk doet, straal je een bepaalde 

rust uit. Dat werkt aanstekelijk. Dus als jij weet waarom je loopbaangesprekken met leerlingen voert, 

kun je je taak beter uitvoeren en kun je een voorhoede-rol spelen naar je collega’s. Als leerlingen op 

hun beurt weten waarom ze praktijkopdrachten uitvoeren, zijn ze eerder gemotiveerd en weten ze 

beter wat ze moeten doen. Als ouders weten waarom ze een rol willen spelen in de schoolloopbaan 

van hun kinderen, kunnen ze die rol makkelijker invullen. 

Opdracht voor docenten 

Zie de paragraaf over The Golden Circle (hoofdstuk 1) en bekijk de Ted Talk van Simon Sinek ter 

voorbereiding.  

Vul het onderstaande schema in: 

 
WAAROM 

• Waarom voer je reflectie gesprekken?  

• Wat is je doel?  

• Wat vind JIJ belangrijk?  

• Wat wil je met de gesprekken bereiken? 

 

HOE 

• Hoe ga je je doel bereiken? 

• Heb je daar alles voor in huis? 

• Wie kan je eventueel betrekken of om hulp vragen? 

• Welke voorbereiding is nodig? 

• Heb je de benodigde materialen bij de hand?  

WAAROM? 

 

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl


 29 

• Waar wil je meer over weten of van zien? 

 

WAT 

• Wat doe je concreet om je doel te bereiken? 

• Welke activiteit bied ik de leerlingen? 

• Welke concrete ervaring hoort erbij? 

• Wat kan ik concreet doen in mijn rol als begeleider/docent?    

• Welk middel past het beste bij mijn doel en ga ik gebruiken?     

 

 

Variant voor de leerling 

Je leerlingen ook op deze manier hun doelen laten uitwerken. Zorg ervoor dat je een concreet doel 

stelt (bijvoorbeeld over een stage of over een project). 

• Wat is mijn doel? Waarom wil ik dat halen? Wat vind ik belangrijk?  

• Hoe ga ik mijn doel halen en wat heb ik daarvoor nodig?  

• Wat  ga ik concreet DOEN , welke actie ga ik ondernemen?  

 

Variant voor de ouder: 

Ook ouders kun je via deze drie-trapsraket bevragen. Je kunt ze vragen het op te schrijven, als daar 

gelegenheid voor is, maar het kan ook in een gesprek.  

• Waarom wil ik betrokken zijn bij de schoolloopbaan van mijn kind? Wat vind ik belangrijk? 

• Hoe kan ik deze betrokkenheid vormgeven, waar kan ik een rol spelen in het proces? 

• Wat kan ik concreet DOEN in mijn rol als ouder?  

 

    

HOE? 

WAT? 



 30 

Opdracht: Wat vind ik interessant, waar ben ik goed in?  

 

 

Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s)  

 
Collega’s 

 

Hoe jonger je bent hoe lastiger het is om te zeggen waar je goed in bent en waar je trots op bent. Je 

hebt nog niet zoveel ervaringen opgedaan en je mist ook de woordenschat om het allemaal goed te 

kunnen duiden. Maar dat betekent niet dat je als kind dat niet zou kunnen/weten.  

Onderstaande vragen kun je gebruiken om je leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn. Leerlingen 

kunnen de antwoorden op veel manieren formuleren en presenteren: in de vorm van een tekst of 

powerpoint,  tekening, bouw- of knutselwerk, filmpje, stripverhaal, beweging, toneel etc.  

Het resultaat van deze opdracht kunnen kinderen aan hun ouders presenteren, tijdens een 

voortgangsgesprek, een interactieve ouderbijeenkomst of thuis. 

 

1. WAT DOE JE HET LIEFST? 

Begin met een lijstje te maken van dingen die je het liefst doet.  

• Wat vind je leuk om te doen zonder dat iemand het je vraagt. 

• Wat zou je altijd wel willen doen?   

• Welke leuke dingen, die je doet, maken je vrolijk/gelukkig 

Het lijstje wat hieruit ontstaat is een lijst met je passies dan met je talenten. Het hebben van iets wat 

je leuk vindt geeft je energie en plezier. Je kunt het goed gebruiken om je talent beter te herkennen. 

2. WAT ZIJN JE INTERESSES? 

Je interesses lijken waarschijnlijk een beetje op je passies. Om onderscheid aan te kunnen brengen 

gaat het bij interesses meer om zaken als wat je belangrijk vindt om te lezen, te kijken of te 

bestuderen. 

• Welke onderwerpen vind je boeiend? 

• Waar kijk je graag naar? 

• Welke onderwerpen vallen je altijd op in de media? 

• Over welke onderwerpen praat je graag? 

Je lijst met interesses is vooral een aanlokkelijke stap om gouden combinaties te maken tussen je 

passies en je interesses. Het biedt de mogelijkheid om je talent naar een “next level” te trekken. 

3. JE SUCCESVERHALEN 

Deze stap is een cruciale stap in het identificeren van je talent. Beschrijf (teken, plak) wat jij ervaren 

hebt als een “succes”  (bijv. in een werksituatie of activiteit). Denk bijvoorbeeld aan: 

• Opdrachten die je goed gedaan hebt (thuis/op school) en waarin je je passie hebt getoond 

• Lessen /  opdrachten die je leuk vindt 

• Je weekendbaantje 

• Als je iets hebt gedaan voor iemand (je hebt bijv. je opa geholpen om met zijn mobiele telefoon 

om te gaan). 
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• Eigenlijk alles waarvan je zegt: “dat kon ik echt heel goed” 

Eenmaal het lijstje gemaakt ga je er door heen. Maak een volgorde van energie die de activiteit je 

gaf. De hoogste energie komt bovenaan, de minste energie onderaan je lijstje.  

4. INTERVIEW EEN FAMILIELID OF VRIEND(IN) 

In het ontdekken van je talent is feedback van een ander, een buitenstaander, buitengewoon handig. 

Je kunt denken aan bijvoorbeeld vrienden, familie of een oude kennis. Iedereen voldoet, onder de 

voorwaarde, dat deze persoon je ook goed kent. Vraag deze persoon om je te helpen. Wat voor soort 

vragen? Nou bijvoorbeeld: 

• Waar denk je dat ik goed in ben? (en wanneer zag je dat dan?) 

• Voor wat voor soort dingen/activiteiten zou je mij vragen? 

• Welke 3 woorden kenmerken mij het meest en waarom? 

• Wat denk jij dat ik zou kunnen (en waarom)? 

…..Bedenk zelf ook wat vragen 

Een tip als je het gesprek voert; ga het gesprek aan met een “open mind”. Je hoeft je niet te 

verdedigen en je hoeft het ook niet eens te zijn. Verrassingen zijn niet uitgesloten ☺. 

5. ZIE JE ZWAKKE PUNTEN ONDER OGEN 

Even nuchter. Je hebt natuurlijk niet alleen maar talenten. Niemand is perfect en het erkennen van je 

zwakke punten is belangrijk voor een gezonde balans. Aan de plus kant helpt het je om wellicht de 

zwakke punten in je talent te laten zien. Niet erg leuk om te doen, maar hier zijn de vragen die je 

kunnen helpen daarbij: 

• Waar doe je echt (te) lang over? 

• Wat stel je uit? 

• Bij welke bezigheden/ activiteiten voel je je ongemakkelijk? 

• Wat vind je moeilijk of lastig (en waarom)? 

6. DE SCHATKIST VAN JE TALENTEN 

Alle (soms spannende) voorbereidingen zijn nu gedaan. Nu is het tijd om conclusies te trekken en te 

bekijken wat er in de schatkist van je talenten zit. Bekijk al je aantekeningen en ontdek de rode draad 

van je talent.  

• Welke patronen herken je uit je interesses, passies, successen en interviews 

• Wat zou je kunnen combineren /concluderen uit deze bronnen? 

• Waar droom je van om te doen? 

• Beschrijf de talenten (of het talent want het mag er ook 1 zijn) die uit je ontdekkingstocht naar 

boven komen. 

7. DUS … 

Je talent ontdekken is zeker niet makkelijk. Maar het is zeker wel de moeite waard. Je kunt daardoor 

beter, eenvoudiger dingen doen, die je leven leuker kunnen maken. Ik vind het eigenlijk ook wel een 

duurzame gedachte, omdat je met je talent iets belangrijks kunt geven aan je omgeving, iets wat jij 

alleen kan. 

 

  

https://www.ikovertrefme.nl/leidinggeven/wil-je-bruisende-medewerkers-7-basics-voor-duurzaam-leidinggeven/
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Opdracht: De reflectiekaart 

 

Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 

Ga in gesprek met de leerling over een praktijkervaring. Check of alle 5 competenties aan bod zijn 

gekomen door onderstaande vragen kort maar krachtig te beantwoorden: 

 

Bevindingen: 

Wie ben ik / Wat kan ik?(kwaliteitenreflectie) 

 

 

Wat wil ik/ Wat drijft mij? (motievenreflectie) 

 

 

Welk soort werk past bij mij? (werkexploratie) 

 

 

Waar zou ik dat werk kunnen doen en hoe kom ik daar? Welke stappen kan ik ondernemen? 

(loopbaansturing) 

 

Wie kan me helpen? (netwerk) 

 

 

Wat is mijn eerstvolgende stap, wat ga ik (morgen) doen? (vervolgstap) 
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Opdracht: maak je eigen SWOT analyse 

 Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Om je persoonlijke leiderschap en meesterschap te ontwikkelen is een persoonlijke SWOT (sterkte-

zwakte analyse) een handig instrument. Je krijgt een beeld van je sterke kanten en hoe je die kunt 

gebruiken om je zwakke kanten te ontwikkelen en aan te vullen.  

• De S staat voor ‘Strengths’ (sterktes): persoonlijke positieve eigenschappen of eigenschappen 

waar je voordeel bij hebt. 

• De W staat voor ‘Weaknesses’ (zwaktes): persoonlijke negatieve eigenschappen of 

eigenschappen die in je nadeel werken.  

• De O staat voor ‘Opportunities’ (kansen): omstandigheden buiten jezelf waar je voordeel bij 

kunt hebben. 

• De T staat voor ‘Threads’ (bedreidingen): omstandigheden buiten jezelf die in je nadeel 

kunnen werken. 

Dit is een voorbeeld van een persoonlijke SWOT analyse. 

 
  



 34 

Maak je eigen SWOT-analyse in onderstaand schema 

 

 POSITIEF NEGATIEF 

INTERN S T E R K T E S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z W A K T E S 

EXTERN K A N S E N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E D R E I G I N G E N 
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Opdracht: Plan on a page 

 

Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Een Plan on a Page is bedoeld om kort maar krachtig je voornemens op te schrijven op één pagina en 

deze op een plek op te hangen waar je er vaak naar kan kijken. Je kunt leerlingen er ook één laten 

maken. Pas voor hen de vragen aan (afhankelijk van doel en leeftijd). 

 

Hier ga ik morgen mee aan de slag: 

 

Deze inspiratie heb ik opgedaan: 

 

Hier zie ik mogelijkheden om dit concreet toe te passen 

 

Deze tools ga ik uitproberen: 

 

Hier ga ik me nog in verdiepen: 

 

In mijn team ga ik het volgende bespreken: 
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Opdracht: Ontwikkeltaak 

 

Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 
Door middel van een ontwikkeltaak maak je een voornemen of een vervolgstap concreet, en geef je 
aan hoe de ander je hierbij kan helpen. Je kunt dit met een collega doen, je kunt een leerling vragen 
om een ontwikkeltaak op deze manier te formuleren zodat een klasgenoot, een ouder of jij als 
leerkracht/docent hem of haar kan coachen. Belangrijk hierbij is dat de regie blijft bij degene die de 
ontwikkeltaak formuleert. 
 
 

Dit is wat ik ga doen of ga oefenen: 

 

Zo kan je zien of horen als het lukt: 

 

Zo kan je zien of horen als het niet lukt: 

 

Dit is wat ik van je nodig hebt als je ziet of hoort dat het lukt: 

 

Dit is wat ik van je nodig hebt als je ziet of hoort dat het niet lukt: 

 

Bron: Caitlin Walker, Training Attention  
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Oefeningen over mindset 

 

Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Onderstaande oefeningen helpen je om van je dromen doelen te maken en om te leren denken in 

mogelijkheden. Zo vergroot je je invloed en je kans op succes. 

Het realiseren van dromen en doelen begint met je gedachten, met je mindset.  

✓ Je moet eerst een helder en duidelijk doel stellen. Zonder bestemming weet je niet waar je 

naartoe gaat. Je hoeft niet te weten hoe je er komt, maar je moet wel exact weten waar je 

naartoe gaat.  

✓ Je moet overtuigd zijn, commitment hebben, vasthouden aan je doel en je niet laten afleiden. 

Focus!  

✓ Je moet niet bang zijn om fouten te maken. Zonder vallen en opstaan leer je niet lopen. We 

voelen ons vaak niet op ons gemak als we vertellen wat er niet goed ging, maar het is toch 

belangrijk om het te bespreken. Wat zou je een volgende keer anders doen? Wie kan je daarbij 

helpen? Wat heb je daarvoor nodig? 

Je kunt deze oefeningen ook met leerlingen doen. 

 

1. Je Droomleven op Papier 

Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt. Bij deze oefening is het belangrijk dat je denkt dat alles 

mogelijk is. Zelfs als je weet dat dit niet zo is. Het gaat om het proces. Ga ergens zitten waar je niet 

gestoord word. Blijf daar net zo lang zitten totdat je alles voor jezelf hebt opgeschreven. Laat de 

standaardnorm los en geef antwoord op de volgende vragen: 

- Hoe ziet jouw ideale leven eruit? 

- Wat zou je doen als geld geen rol speelde? 

- Wat zou je doen als je wist dat je niet kon falen?  

2. De 1-minuutactie 

Wat moet je aan jezelf veranderen om je droomleven te bereiken? Welke eigenschap moet je meer 

ontwikkelen? Hoe ga je een gewoonte veranderen? Je hersenen houden van regelmaat en structuur. 

Je gedachten vertellen je vaak dat je doel veel te groot is, en jij luistert daar naar. Maar als je 30 

dagen lang, 1 minuut per dag werkt aan een doe, kun je nieuwe gewoontes aanleren.  

Schrijf voor jezelf een taak op die past bij je belangrijkste doel en werk hier 30 dagen achter elkaar 1 

minuut per dag aan.  

3. Visualisatie 

Visualiseren is niets anders dan een gedachten omzetten in een beeld. Dus teken je droom, hoe ziet 

die er uit? Hoe wil je het graag hebben? 

Visualiseer elke dag hoe jij je leven wilt hebben. 
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Oefening: Ervaar het effect van een positieve mindset 

 

Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Met deze oefening ervaar je wat de kracht is van een positieve mindset. Je kunt het met leerlingen 

individueel of in de klas doen, maar het is ook leuk om met je collega’s uit te proberen. 

1. Maak 2-tallen en verspreid ze door de ruimte. Doe met een leerling (A) voor. Vraag hem om 

lekker te gaan staan, voeten iets uit elkaar. 

2. Leg uit: "Ik ga zo tegen je schouder duwen, maar eerst vraag ik je iets in gedachten te nemen 

waar je tegenop ziet, iets wat je lastig vindt of helemaal geen zin in hebt. Heb je iets, zie je het 

voor je? Blijf daar aan denken".  

3. Duw vanaf de zijkant tegen zijn schouder; de kans is groot dat hij vrij slap is en zich moeiteloos 

opzij laat duwen.  

4. Doe het nogmaals, maar nu met deze instructie: "Nu wil ik dat je aan iets leuks denkt, iets waar je 

naar uitkijkt en zin in hebt. Heb je zoiets? Blijf daar aan denken". Terwijl A aan iets positiefs 

denkt, duw jij nogmaals; de kans is groot dat hij nu niet te verplaatsen is.  

Laat de leerlingen vervolgens dit in tweetallen uitproberen.  
5. Bespreek het na: Wat is het effect van een positieve mindset? Hoe helpt een positieve mindset je 

om in je kracht te staan. 

Variant 

1. Teken op een flip-over vel een ‘huilende’ Smiley (mond omlaag) en op het vel daarachter een 

lachende.  

2. Zet een deelnemer op ± 1,5 meter van de flap op een stoel tegenover de huilende Smiley. Laat 

hem op het puntje van de stoel zitten, rug recht, handen op z'n knieën. Vraag hem om zich te 

concentreren op de Smiley. Herhaal dit verzoek totdat hij echt geconcentreerd is. Dan zeg je: 

'Blijf je concentreren op de Smiley. Ik ga je naar achter duwen, probeer rechtop te blijven zitten. 

En blijf je concentreren op de Smiley.' 

3. Terwijl de deelnemer zich op de Smiley blijft concentreren, duw je rustig met je hand tegen zijn 

borst. De kans is groot dat je hem makkelijk naar achteren duwt.  

4. Draai de flap om en herhaal de hele exercitie, maar nu met de lachende smiley: de kans is groot 

dat de cursist nu makkelijk rechtop blijft zitten.  
5. Bespreek de oefening na en herhaal het met iedereen die wil. Verbazing alom: hoe kan dit? de 

eerste keer duwde je veel harder (wat niet zo is); bij mij werkt dat niet; etc. 

 

Bron: Job Cornelissen. Bron variant: Michiel Knotnerus, Bart Verhagen 
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Oefening: Een gesprek d.m.v. een foto 

 

Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Door deze opdracht krijg je snel een persoonlijk gesprek waarbij motieven, overtuigingen, passies 

van de ander, en waar hij trots op is snel en makkelijk boven tafel komen. Het is ook een oefening in 

de vaardigheid om open vragen te stellen. Zeker bij stillere kinderen is het een handige opdracht. 

Leerlingen kunnen deze opdracht ook zelf uitvoeren in tweetallen, bijvoorbeeld als 

kennismakingsoefening (in een nieuwe klas/groep), om hen te leren te luisteren en open vragen te 

stellen. Je kunt leerlingen ook de opdracht geven om dit thuis met hun vader/moeder/broer/zus te 

doen. 

De essentie is dat het leuk is om elkaar echt te leren kennen. En dat het gewoon wordt om vragen te 

stellen over kwaliteiten, gewoontes, waarden en toekomstplannen. 

Opdracht:  

Kies een foto uit die je op je mobiele telefoon hebt staan (of breng een foto mee). Kies een foto van 

iets (een moment) waarop je trots was of die iets zegt over een belangrijk moment voor jou 

persoonlijk. Je gaat samen met een collega/leerling in gesprek over jullie foto’s.  Stel elkaar vragen 

over de foto’s. Stel vragen waarmee je de ander stimuleert om zo veel mogelijk te vertellen. 

Let op: 

• Stel open vragen 

• NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) 

• LSD (Luisteren Samenvatten en Doorvragen) 

• Gesprekshouding (open en oprecht geïnteresseerd alles kan gebeuren) 
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Opdracht: Je persoonlijke gebruiksaanwijzing 

 

Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s)  
Collega’s 

 

Deze opdracht is een creatieve manier om te komen tot zelfreflectie over wie je bent, wat je drijft en 

wat je nodig hebt om optimaal te functioneren. Je kunt de opdracht doen met collega’s, met 

leerlingen in de klas of tijdens driegesprekken met leerlingen en ouders. Je kunt de vragen zodanig 

aanpassen dat je ze kunt gebruiken om met leerlingen terug te kijken op een praktijkervaring: wat 

hebben ze tijdens deze ervaring geleerd over hun ‘gebruiksaanwijzing’?  

Opdracht 

Leg uit: Iedereen heeft een gebruiksaanwijzing of handleiding. Voor elk apparaat krijg je er gratis 

eentje bij. Maar een mens leer je pas om te gaan door het uit te proberen en dat gaat niet altijd even 

goed. Hoe zou het zijn als je van jezelf en je collega’s/klasgenoten/kinderen zou weten hoe die 

handleiding eruit ziet? Zou dat je omgang met hen bevorderen? En zou het jezelf meer houvast 

kunnen geven over wie je bent, waar je goed in bent, en waarin je graag door anderen ondersteund 

wilt worden? Met behulp van deze opdracht kun je je eigen gebruiksaanwijzing schrijven.  

Beantwoord de volgende drie vragen: 

1. Waarom kiezen voor ………………………………….? (vul hier je naam in) 

Wat maakt dat anderen graag met je omgaan of werken? Waar ben je trots op? 

 

 

 

2. Hoe gebruik je …………………………………? (vul hier je naam in) 

Wat is jouw ‘motor’? Waar haal je energie uit? Waar loop je warm voor? Wat maakt je blij? Hoe 

halen anderen het beste uit je? 

 

 

 

3. Hoe zit het met reparatie en onderhoud? 

Hoe voorkom je dat je ‘stuk’ gaat? Wat helpt jou als je in een situatie komt waarin het even niet lukt, 

waarin je je energie kwijt bent, of het gevoel hebt dat je het niet kan? Hoe kunnen anderen dit bij je 

zien? En wat kunnen ze doen om je te (helpen jezelf te) repareren? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Smit, M. (2007). ‘Handleiding over jezelf. Jouw gebruiksaanwijzing, voor jezelf en voor collega’s.’   

Utrecht: Kessels en Smit, The Learning Company. 
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Oefening: Open vragen stellen 

 Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 
Als leerlingen met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen, is het belangrijk dat ze in staat zijn om 

open vragen te stellen. Dit is een speelse manier om te oefenen met het stellen van open vragen. 

Voor ouders en kinderen kan het een leuk spelletje zijn om met kinderen te doen, bijvoorbeeld 

onderweg met de auto of de trein. 

Opdracht: 

Leg uit: 

Er zijn open en gesloten vragen. Een gesloten vraag kun je beantwoorden met ‘ja’ of ‘nee’. Bij een 

open vraag moet de ander zelf het antwoord formuleren. Open vragen beginnen vaak met een 

vraagwoord (wat, hoe, waarom etc.). 

✓ Voorbeelden van open vragen zijn: 

• Wat bedoel je daar precies mee? 

• Hoe heb je gereageerd toen dat gebeurde? 

• Waarom heb je die tas bij je? 

 

✓ Voorbeelden van gesloten vragen zijn: 

• Heb je je huiswerk al gemaakt? 

• Gaat het goed met je? 

• Kom je morgen bij mij eten? 

 

Geef de volgende opdracht: 

• Ga met elkaar in groepjes van 4 zitten.  

• Iedereen bedenkt een geheim. Het geheim hoeft niet waar te zijn (je mag bijvoorbeeld zeggen ‘ik 

heb 14 tenen’). 

• De anderen proberen binnen 10 minuten achter elk geheim te komen.  

• Degene die het geheim heeft, beantwoordt alleen de open vragen. Bij gesloten vragen geeft 

hij/zij geen antwoord.  
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Opdracht: 360o feedback met behulp van een rubric 

 

Leerling 

individueel 

 Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 

Door middel van een rubric kun je de loopbaancompetenties in hun ontwikkeling volgen. Een rubric 

geeft met indicatoren weer welke gedrag bij een bepaalde competentie hoort. Een rubric is een 

formatief instrument, ontwikkelingsgericht en nodigt uit om 360 graden feedback te vragen.  

Werkwijze 

Je kunt de leerling een aantal keren per jaar vragen om zichzelf te scoren op de verschillende 

onderdelen. Als je zelf ook een score invult en ook de ouders, stagebegeleider of vakdocenten vraagt 

omdat te doen, heb je van drie of meer verschillende kanten input. De onderlinge verschillen en 

overeenkomsten kun je dan met de leerling (en zijn ouders) bespreken. Dat geeft inzicht in wat het 

gedrag is en waar ontwikkelingskansen liggen om tot een hoger gedragsniveau te komen. Een rubric 

kan leerlingen houvast geven om meer sturing te geven aan hun ontwikkeling. 

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van een rubric. Je kunt de rubric zelf aanpassen aan de 

doelgroep of het LOB proces van de school.  Hiervoor kun je de indicatoren uit hoofdstuk 2 van dit 

handboek gebruiken. Je kunt een kolom toevoegen voor bewijzen (welke opbrengsten leveren bewijs 

voor de competentie)  
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Naam leerling………………………………………………………………………………………………. 

Klas…………………………………... 

Competentie Beginner (0-2) Startend (3-5) Ontwikkelend(

6-8) 

Competent (9-

10) 

Score 

docent 

Score 

ouder/s

tage 

Zelf-

score 

Zelfkennis 

(wat kan ik, 

kwaliteiten) 

Ik weet nog 

niet waar ik 

goed in ben. 

Kan mijn sterke 

en zwakke 

punten niet zelf 

benoemen 

 

Ik kan mijn 

kwaliteiten, 

sterke en 

zwakke punten 

benoemen, 

maar weet nog 

niet hoe ik ze 

kan 

ontwikkelen 

Ik weet wat 

mijn 

kwaliteiten en 

talenten zijn en 

kan al 

ontwikkelstapp

en nemen 

Ik weet precies 

waar ik wel en 

niet goed in 

ben en 

onderneem 

stappen om 

daarin beter te 

worden 

   

Zelfinzicht 

(wat wil ik, 

drijfveren) 

Ik weet nog 

niet wat voor 

mij belangrijk is 

in werk en 

opleiding. Ik 

weet wel wat ik 

leuk en minder 

leuk vindt in 

werk of 

opleiding 

 

 

Ik kan minstens 

één drijfveer 

die ik belangrijk 

vind in werk en 

opleiding, maar 

heb nog geen 

volledig beeld. 

Ik weet  zeker 

wat ik niet leuk 

zou vinden in 

werk of 

opleiding 

Ik ken de voor ij 

belangrijke 

waarden,  Ik 

weet wat ik fijn 

zou vinden  , 

maar weet nog 

niet hoe ik dit 

in relatie tot 

werk of 

opleiding moet 

gebruiken. 

Ik weet welke 

waarden er 

voor mij toe 

doen . Ik weet 

wat ik leuk en 

niet leuk vindt 

in werk of 

opleiding en 

kan daarop 

mijn keuzes en 

toekomstplann

en baseren 

   

(Werk) 

Oriëntatie en 

onderzoek 

Ik weet nog 

niet welke 

kwaliteiten bij 

welk type werk 

of opleiding 

passen. Ik heb 

hulp nodig om 

dit te 

onderzoeken 

 

 

 

 

Ik weet welke 

(vak)kwaliteiten 

je nodig hebt 

voor bepaalde 

typen werk/op-

leiding. Ik heb 

een beeld van 

wat er leuk en 

minder leuk is 

op bepaalde 

werkplekken en 

in bepaald 

werk. 

Ik kan op basis 

van mijn 

kwaliteiten en 

drijfveren 

benoemen 

welke werk-

plekken 

passend 

zouden kunnen 

zijn. Ik doe 

actief ervaring 

op met deze 

kennis en 

onderzoek of ik 

op bepaalde 

werkplekken 

zou passen. 

Ik ken mijn 

kwaliteiten en 

drijfveren zo 

goed dat ik 

weet welke 

werkplek/oplei

ding ik het best 

mij me past en 

waar ik het best 

tot mijn recht 

kom. Ik kan  

omgaan met de 

leuke en 

minder leuke 

kanten hiervan. 
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Netwerken Ik heb een 

netwerk in mijn 

eigen sociale 

omgeving en 

weet nog niet 

wat netwerken 

is en hoe dit mij 

kan helpen 

 

 

 

Ik kan mijn 

netwerk in 

kaart brengen 

en weet al hoe 

ik kan 

netwerken. Ik 

kan dat nog 

niet zonder 

hulp 

Ik weet wat 

netwerken is en 

maak van 

bepaalde  

activiteiten 

gebruik om 

mijn netwerk te 

vergroten. Ik 

kan ook hulp 

vragen aan mijn 

netwerk 

Ik vraag actief 

hulp aan mijn 

netwerk om 

verder te 

komen. Ik maak 

mijn netwerk 

actief zelf 

groter en kan 

ook iets 

betekenen voor 

anderen in mijn 

netwerk 

   

Zelfsturing Ik onderneem, 

zonder hulp, 

zelf nog niets 

actief om mijn 

studie- of 

beroepskeuzes 

te overdenken. 

Ik vind 

reflecteren op 

mezelf nog erg 

moeilijk. 

 

 

 

Ik kan met hulp 

activiteiten 

uitvoeren die 

me helpen om 

tot een 

beroeps-

studiekeuze te 

komen. Ik heb 

hulp nodig bij 

reflectie, maar 

kan al 

belangrijke 

zaken 

benoemen.  

Ik onderneem 

zelf activiteiten 

die me helpen 

om tot een 

beroeps en-

studiekeuze te 

kunnen komen. 

Ik geef aan wat 

ik nodig heb om 

daarin verder 

te komen. Ik 

kan reflecteren 

op ervaringen 

en pas dit met 

en zonder hulp 

ook toe.  

Ik ben zelf in 

staat om 

stappen te 

nemen en doe 

dat ook. Ik 

baseer mijn 

aanpak op 

reflectie en 

voorgaande 

ervaringen. Ik 

kan dit zonder 

hulp toepassen. 

Ik kan mijn 

keuzes 

uitleggen en 

verantwoorden 

en doe dat ook. 

   

                                                                                                                                                                                   Totaalscores 
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De Rotterdamse Leerroutekaart  

 

Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 
De Rotterdamse leerroutekaart is ontwikkeld om de leerling beter in staat te stellen om baas te zijn 

over zijn eigen schoolloopbaan. De kaart is te gebruiken in gesprekken met leerlingen individueel of 

in de klas, en is ook heel handig om samen met ouders te bekijken welke route de leerling af moet of 

kan leggen op weg naar zijn doel. Er staan vragen bij die leerlingen schriftelijk kunnen beantwoorden, 

maar die ook in een gesprek aan de orde kunnen komen. Leerlingen (en ouders) kunnen met een stift 

hun route op de kaart tekenen. 

De kaart is te downloaden of te bestellen via www.derotterdamseleerroutekaart.nl 

  

http://www.derotterdamseleerroutekaart.nl/
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Het stellingenspel 

 Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 

Het stellingenspel is een speelse manier om met een groep leerlingen in gesprek te gaan over 

drijfveren, meningen, ervaringen etc. Deze werkvorm is ook goed te gebruiken tijdens een 

interactieve ouderavond.  

Werkwijze 

• Zet stoelen en tafels aan de kant zodat er een open ruimte ontstaat. 

• Plak aan de ene kant van het lokaal een papier met de tekst ‘EENS’ en aan de andere kant één 

met de tekst ‘ONEENS’.  

• Zet een stelling op het bord of schrijf het op een flap. 

• Laat leerlingen (en ouders) een positie innemen tussen de beide uiterste. 

• Vraag leerlingen (en ouders) om uit te leggen waarom ze op die plek staan. Ze mogen van plek – 

en dus van mening- veranderen tijdens dit gesprek. 

Variant 

In plaats van een positie in de ruimte innemen, kun je ook elke deelnemer drie kleuren kaartjes 

geven: groen (= EENS), rood (=ONEENS), oranje (=NIET EENS/NIET ONEENS). Deelnemers steken naar 

aanleiding van de stelling één van de kaartjes op. 

Stellingen 

Een geschikte stelling bevat één argument en geen ontkenning. Daarnaast is hij prikkelend. 

Voorbeelden: 

• Het is belangrijk om later veel geld te verdienen. 

• Werk in de techniek is alleen voor mannen. 

• Stage lopen is tijd verspillen. 

• Het is dom om een opleiding te kiezen waar weinig werk voor is.  

• Ouders beslissen over de studiekeuze van hun kinderen. 
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Het beroepenspel  

 Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 

Het beroepenspel dat door RVC de Hef is ontwikkeld en bevat kaartjes met beroepen waarvoor in 

Rotterdam mbo-opleidingen voor zijn. Ook bevat het kaartjes met kwaliteiten en drijfveren. Er zijn 

meerdere manieren om hier een spel mee te spelen. 

Met leerlingen en ouders: 

Werkvorm 1: 

1. Ouders en leerlingen zitten in een kring. In het midden liggen de kaartjes met beroepen. 

2. Ouders kiezen één of meer kaartjes uit met beroepen die ze zouden kiezen als ze op dit 

moment opnieuw een keuze mogen maken. 

3. Leerlingen stellen vragen aan de ouders over de beroepen die ze uitgekozen hebben. 

Werkvorm 2: 

1. Leerlingen en ouders gaan samen aan een tafel zitten waarop de beroepen, kwaliteiten- en 

drijfverenkaartjes liggen uitgespreid. 

2. Leerlingen kiezen samen met hun ouders een aantal kwaliteiten en drijfveren uit die bij de 

leerling passen.  

3. Vervolgens kiezen ze een aantal beroepen uit die ze bij de leerling vinden passen. 

4. Samen bespreken ze of de gekozen beroepen passen bij de kwaliteiten en drijfveren. 

5. Ze maken een foto van de kaartjes die ze hebben uitgekozen voor het lob-dossier en het 

gesprek met de mentor of loopbaancoach. 

Meer suggesties voor spelvormen zijn bijgevoegd bij het spel. 
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Het reflectiespel 

 Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal 

 Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 

Met onderstaand voorbeeld kunnen leerlingen elkaar vragen stellen over een opdracht die ze 

hebben uitgevoerd. Gebruik hierbij een dobbelsteen. 
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De dobbelsteen als reflectie-instrument 

 Leerling 

individueel  

Leerlingen 

klassikaal  

Leerling en 

ouder(s) 

 
Collega’s 

 
Deze dobbelsteen is een hulpmiddel voor ouders om thuis in gesprek gaan met hun kind. Hij is ook te 

gebruiken om leerlingen elkaar vragen te laten stellen. Je kunt ‘m downloaden via: https://nvs-

nvl.nl/images/Documenten/Website_lob-vo/LOB20Dobbelsteen.pdf. Je kunt ook je eigen 

dobbelsteen maken, met vragen die voor jouw leerlingen relevant zijn.  

 

 

 

  

https://nvs-nvl.nl/images/Documenten/Website_lob-vo/LOB20Dobbelsteen.pdf
https://nvs-nvl.nl/images/Documenten/Website_lob-vo/LOB20Dobbelsteen.pdf
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Bron: Trajectum, Utrecht 

  

 

 

 
minimaal 2 (ouder en  

 
 

Locatie   
 

    
 

Veel plezier! 
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HOOFDSTUK 5: materialen, hulpmiddelen en links 
 

Er zijn vele materialen en hulpmiddelen online beschikbaar. We sommen er hier een aantal op: 

De ‘Gereedschapskist’ (Hogeschool Rotterdam) 
De Gereedschapskist van de Hogeschool Rotterdam bevat allerlei beproefde werkwijzen om als 

school samen te werken met ouders. Op deze pagina verschijnen begin 2018  de praktische 

handreikingen ‘werkexploratie’ en ‘ouders & lob’.  

Zie www.hogeschoolrotterdam.nl/gereedschapskist  

 

Online module voor docenten vmbo 
Deze gratis e-learning kunt u thuis (of op school) volgen en bestaat uit vijf modulen van elk ongeveer 

15 minuten. Centraal staat de rol van docenten in LOB.  

Zie www.onlineloopbaanleren.nl  

 

De N-factor: lesbrief over netwerken (N-factor) 
Een lespakket over netwerken. Het is geschikt voor alle klassen van VMBO tot 

VWO maar zal wellicht het meest ingezet worden voor: 

• VMBO leerjaar 2 Praktische Sector Oriëntatie (intern keuzeproces profiel) 

• VMBO leerjaar 3/4 (extern keuzeproces): beroep 

• HAVO/VWO leerjaar 3: profielkeuze 

Gratis te downloaden via https://www.expertisepuntlob.nl/materialen 

(Zoek op ‘N-Factor) 

Help mee bij LOB 
Helpmeebijlob.nl is een digitaal hulpmiddel voor VO-scholen 

om met ouders te communiceren over de loopbaanoriëntatie 

van hun kinderen. Scholen kunnen op eenvoudige wijze een 

eigen site maken, en inspiratie opdoen bij andere scholen.  

Dit hulpmiddel is gratis te gebruiken voor VO-scholen. Voor 

meer informatie en aanmelden, zie www.helpmeebijlob.nl. 

 

Samenwerken met ouders 
Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met 

beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is 

bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt en bevat ook 

instrumenten gericht op samenwerking rondom lob. www.hr.nl/gereedschapskist   

http://www.hogeschoolrotterdam.nl/gereedschapskist
http://www.onlineloopbaanleren.nl/
https://www.expertisepuntlob.nl/materialen
http://www.helpmeebijlob.nl/
http://www.hr.nl/gereedschapskist
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De Toekomstroute (Loopbaangroep) 

Dit instrument is te gebruiken als gespreksleidraad en is te downloaden via 

https://loopbaangroep.nl/wp-content/uploads/2014/10/Toekomstroutekaart.jpg?x19625 of gratis 

aan te vragen als pdf via de site http://loopbaangroep.nl/producten/. 

 

  

https://loopbaangroep.nl/wp-content/uploads/2014/10/Toekomstroutekaart.jpg?x19625
http://loopbaangroep.nl/producten/
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De Place-to-be-mat 

Deze placemat kun je aan leerlingen en ouders meegeven om thuis ‘aan de keukentafel’ en gesprek 

op gang te brengen. Hij is te downloaden via: https://nvs-nvl.nl/images/Documenten/Website_lob-

vo/LOB20placemat.pdf  

 

  

https://nvs-nvl.nl/images/Documenten/Website_lob-vo/LOB20placemat.pdf
https://nvs-nvl.nl/images/Documenten/Website_lob-vo/LOB20placemat.pdf
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Links 

Instrumenten, leermiddelen en ondersteuning 

Beeldbank werken in de techniek: 
https://www.techniekbeeldbank.nu/home?gclid=EAIaIQobChMIlsGjiK_81gIVUBDTCh0V4wWgEAAYA
yAAEgKYVPD_BwE  

Dit doe ik in wetenschap en techniek: http://www.ditdoeik.nl/basisschool/   

Kleuterlab, voor de allerjongsten: http://kleuter-lab.nl/  

Platform Betatechniek: programma Codestarter (buitenschoolse activiteiten): 
http://www.codestarter.nl/activiteiten ) 

Gereedschapskist voor beter samen werken met ouders: www.hr.nl/gereedschapskist  

Techniek Talent, W&T lessen en techniekcoaches: http://www.techniektalent.nu/primair-
onderwijs/techniektalent-nu-primair-onderwijs/   

Techniek Talent, wedstrijden voor PO: http://scout.vakkanjers.nl/  

VHTO, workshops voor meisjes, met name gericht op techniek: https://www.vhto.nl/onderwijs/ 

Wikiwijs leermiddelenplein: https://www.wikiwijs.nl/  

Webquests: http://www.webkwestie.nl/bao_digitheek/b-start.htm  

Zeven tips voor ouders: http://marianum.nl/nieuws/zeven-tips-voor-het-voeren-van-een-
loopbaangesprek-met-je-kind/ 

 

Kijktips en inspiratie: 

‘De 7 eigenschappen van effectief leiderschap’ van Steven Covey: 
https://www.youtube.com/watch?v=ktlTxC4QG8g 

Girls Day basisonderwijs: www.youtube.com/watch?v=nnR1kjzc-h4 

Inspiring the future: https://www.youtube.com/watch?v=qv8VZVP5csA  

Like a girl:  https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs  

Professor Annika: https://www.youtube.com/watch?v=MoiYbfSBtP0 

Scholenwedstrijd Ewaste race: https://www.youtube.com/watch?v=cdtBqxumS_M  

Simon Sinek (Golden Circle): 
https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl 

  

https://www.techniekbeeldbank.nu/home?gclid=EAIaIQobChMIlsGjiK_81gIVUBDTCh0V4wWgEAAYAyAAEgKYVPD_BwE
https://www.techniekbeeldbank.nu/home?gclid=EAIaIQobChMIlsGjiK_81gIVUBDTCh0V4wWgEAAYAyAAEgKYVPD_BwE
http://www.ditdoeik.nl/basisschool/
http://kleuter-lab.nl/
http://www.codestarter.nl/activiteiten
http://www.hr.nl/gereedschapskist
http://www.techniektalent.nu/primair-onderwijs/techniektalent-nu-primair-onderwijs/
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