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Voorwoord
Het stond al snel vast dat het onderwerp voor mijn praktijkonderzoek te maken moest
hebben met loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Ik vond het erg waardevol om te
leren dat competentiegericht en zelfsturend leren geen bedreigingen, maar juist
mogelijkheden voor de zwakkere leerlingen scheppen. Daarnaast heb ik geleerd dat echt
leren plaats vindt door ervaringsleren of emotief leren, waarbij de relatie tussen leerling en
docent zorgt voor de betekenisverlening. Dus niet wederom een nieuwe methode, maar een
methodiek van oprechte belangstelling en betrokkenheid van de begeleidende docent.
Een woord van dank is op zijn plaats voor een ieder die heeft meegeholpen om dit
onderzoek mogelijk te maken. Zowel leerlingen, ouders, docenten en MT dank ik voor
medewerking aan dit onderzoek. Groot is mijn dank aan mijn ‘critical friends’ Niek Aikema en
Jan Martens, die mij op zware momenten vlot hebben getrokken en mijn paper hebben
voorzien van duidelijke feedback.
Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan de heer Dr. P. den Boer en de heer Dr.
V.G.M. Linderhof die mij geheel belangeloos op het goede spoor hebben gebracht. De heer
Dr. P. den Boer heeft mij in het interview het inzicht gegeven dat niet een didactische
methode maar de methodiek van echte warme belangstelling en betrokkenheid de sleutel
van de LOB-methode is. En de heer Dr. V.G.M. Linderhof die mij op fantastische wijze heeft
ondersteund met statistische bewerkingen van de overvloedige data.
Als laatste wil ik vooral mijn vrouw en kinderen bedanken voor het accepteren van de sociale
verwaarlozing die ze gelaten hebben ondergaan en de steun die ik van ze heb ontvangen.

1

S915207

M.H.M. Linderhof

Toekomst, daar heb je geen omkijken naar !

2011

Inhoudsopgave

Samenvatting

3

Hoofdstuk 1

Inleiding

4

Hoofdstuk 2

Theoretisch kader

7
7
7
9
9

2.1
2.2
2.3
2.4

Hoofdstuk 3
3.1
3.2
3.3

Hoofdstuk 4

Inleiding
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Competentie
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de praktijk

Onderzoeksopzet

12
12
12
14

Inleiding
Instrumenten
Onderzoeksgroep

Resultaten
Inleiding
Onderzoeksvraag 1
Onderzoeksvraag 2
Onderzoeksvraag 3
Onderzoeksvraag 4
Onderzoeksvraag 5
Onderzoeksvraag 6

16
16
16
19
25
28
39
30

Hoofdstuk 5

Conclusies en aanbevelingen

31

Hoofdstuk 6

Aanbevelingen

32

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Literatuurlijst

33

Bijlagen

38

2

S915207

M.H.M. Linderhof

2011

Toekomst, daar heb je geen omkijken naar !

Samenvatting
De VO-raad stimuleert vmbo scholen om actief bezig te gaan met loopbaanoriëntatie en
begeleiding (LOB). Op het Groenhorst College vindt al LOB plaats, dit wordt in dit onderzoek
bekeken.
Maar sluit het huidige LOB wel aan bij de eisen die de VO-raad, het Groenhorst College en
met name de direct betrokkenen (leerlingen, docenten en mentoren) eraan stellen? Willen en
kunnen de leerlingen eigenlijk wel zo zelfstandig werken als de bedoeling is met het
loopbaanleren? Willen en kunnen de docenten wel werken met een LOB dat vraagt om
zelfsturing en reflectiegesprekken? Zijn de docenten wel voldoende geëquipeerd voor de
andere rollen zoals coach, tutor, loopbaanbegeleider dat van ze wordt verwacht?
Het huidige LOB is onderzocht in de bovenbouw van het vmbo en in de VM2 klas.
Uitgangspunt is dat volgend schooljaar wordt gestart met het aanpassen van het
loopbaanleren. Daarbij is het belangrijk dat er in samenwerking met het team een gedragen
en optimale vorm van LOB ontstaat, waarmee zowel de leerling als de docent prettig kunnen
werken.
Het huidige LOB wordt door leerlingen en docenten niet als prettig ervaren. Het LOB leeft
niet en er is duidelijk een probleem te signaleren met betrekking tot de innerlijke motivatie bij
zowel leerlingen, docenten als mentoren.
Er zijn onder andere conclusies getrokken ten aanzien van de organisatie, visie, beleid en
methodiek. Er is nog veel nodig om het LOB te verbeteren, maar het biedt ook kansen om
samen met competentiegericht onderwijs en de verbindende school het onderwijs ten goede
te veranderen.

1 Inleiding
Groenhorst College Lelystad is een school waar onderwijsvernieuwing lang is uitgebleven
en waar nu extra stappen worden ondernomen om aan de huidige eisen van kwalitatief
goed onderwijs te voldoen. Doel van dit praktijkonderzoek is om te komen tot een visie
voor het loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) die voldoet aan de huidige eisen. Het
instellingsplan van de Aeres groep geeft richting met de volgende ambitie (College van
Bestuur Aeres groep, 2009, p. 11):”Het activerend en competentiegericht onderwijs moet
3
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leiden tot doorstoom-bekwame (vmbo) en (meer dan) startbekwame (mbo)

beroepsbeoefenaars”. Daarnaast bestaat er het Stimuleringsplan LOB van de VO-raad
(2009) om de geschatte maatschappelijke kosten tussen de 5,6 en 7 miljard euro per jaar
door voortijdig schoolverlaten en opleidingsmutaties te bestrijden (Meijers, 2008; Boer, 2009;
Luken, 2010).
Dat de huidige LOB, dat vooral is ingericht op studie- en beroepskeuze, niet voldoende
aansluit op het mbo blijkt onder andere uit de Cockpit VMBO-kaart (Toppen, 2010) en de
gegevens van ROC-Flevoland (2008; 2010). Uit de VMBO-kaart van zowel 2008 als 2009
blijkt dat van de oud-leerlingen in het eerste studiejaar 40% een verkeerde schoolkeus en
17% een verkeerde opleidingskeuze heeft gemaakt (Toppen, 2010). Verder blijkt uit de
gegevens van ROC-Flevoland van 2008 en 2010 dat tussen de 11% en 16% van onze
oud-leerlingen in het eerste jaar de studie voortijdig hebben gestaakt. Uit dezelfde
gegevens blijken tussen de 37% en 44% van onze oud-leerlingen in het eerste studiejaar
een opleidingsmutatie te hebben ondergaan (ROC-Flevoland, 2008; 2010).
Een probleem waaraan gewerkt dient te worden is dat leerlingen op het vmbo nauwelijks
serieus nadenken over hun eigen loopbaan en toekomst. Uit onderzoek blijkt dat
minimaal 1 op de 4 leerlingen in het vervolgonderwijs een weinig gemotiveerde en
betrekkelijk willekeurige keus maakt (Neuvel, 2005; Meijers, Kuijpers, & Bakker, 2006;
Heuvel-Jenniskens, 2009). Maar het is vooral onmacht en geen onwil dat er voor zorgt
dat de leerlingen zo kiezen (Neuvel, 2005; van de Donk, et al., 2009).
Verschillende onderzoekers hebben een gereserveerd standpunt ten aanzien van de
moderne didactische concepten zoals het loopbaanleren (Oostdam, 2006; Volman, 2006;
Boswijk, Breetvelt, & Mensink, 2007; Huizinga, 2007; Jolles, 2007; Luken, 2008; 2010).
Volgens Huizinga (2007), Jolles (2007; 2010) en Westenberg (2002; 2009)(2009) zijn de
leerling niet in staat tot loopbaanleren, aangezien zij de vaardigheden van onder andere
organiseren, plannen en zelfstandig werken missen. Daarbij komt dat Andersson (2009),
Dawson en Guare (2010), Paternotte (2010) en Swaab (2010) een beperkt oplossend
vermogen bij leerlingen constateren door zwakke executieve functies en metacognitie bij
de leerlingen. Volgens Huizinga en Andersson (2009) is het verminderde executieve
vermogen gerelateerd aan een lage intelligentie, leer-, gedrags- en
ontwikkelingsstoornissen en sociaal emotioneel functioneren. In de huidige BL-niveau
komt zowel bij 1 op de 5 leerlingen een ontwikkelingsstoornis en/of een leerstoornis voor.
Zeker 1 op de 3 leerlingen hebben een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan. De
gemiddelde leerachterstanden waarmee de leerlingen in het eerste jaar binnen komen is
op alle vlakken ongeveer twee jaar met extreme uitschieters van 4 jaar en meer. En de
problemen met de cognitieve disfunctie en metacognitie wordt mogelijk groter, aangezien
er steeds meer instroom komt van leerlingen uit het speciaal basisonderwijs (Ledoux,
4
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Karsten, Breetvelt, Emmelot, & Heim, 2007).

De docenten en mentoren zullen tegen pedagogisch-didactische problemen aanlopen,
aangezien ze competentiegericht leren niet gewend zijn (Volman, 2006).De klassikale
lesmethode komt te vervallen en niet de leerstof, maar het leerproces van de leerling
staat centraal. Zoals Oostdam (2006), (Vermunt, 2006), Volman (2006), Boetzkes (2008),
Luken (2008) en Lensink (2009) aangeven zullen docenten moeten leren omgaan met de
nieuwe wijze van loopbaanleren in combinatie met de hierboven omschreven type
leerling.
En dat kan lastig worden, aangezien de loopbaanoriëntatie en begeleiding niet leeft bij
zowel de mentoren als docenten. Uit gesprekken met collegae blijkt dat zij een gebrek
aan visie, beleid, organisatie en communicatie ervaren ten aanzien van het LOB,
waardoor het voor docenten en mentoren niet duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.
Tevens wordt er weinig steun en begeleiding ervaren vanuit het management team (MT),
waardoor een zekere vrijblijvendheid bij docenten en mentoren ontstaat. De
vrijblijvendheid wordt daarnaast nog versterkt door weinig controle en aansturing van de
decaan.
Op de ouderavonden na worden in het huidige LOB de ouders nauwelijks betrokken.
Peetsma en Blok (2007) en Oomen (2010) maken duidelijk dat ouderlijke betrokkenheid
essentieel is om loopbaanleren te laten slagen. Maar niet alleen de invloed van ouders,
ook de stagebieders zijn van groot belang voor een goede arbeidsidentiteit van de
leerling (Peetsma & Blok, 2007; Boekaerts & Simons, 2010). In dit onderzoek zullen de
stagebieder en de doorstroom van vmbo naar mbo geen onderwerp van onderzoek zijn.
Doel van dit praktijkonderzoek is om tot visie en beleidsvorming te komen, waarbij de
centrale vraagstelling als volgt is geformuleerd:

Uit de centrale vraagstelling wordt duidelijk dat het gaat om een nieuwe vorm van
loopbaanleren voor de bovenbouw van het Groenhorst College. Om inzichtelijk te krijgen
wat er aan de huidige situatie veranderd dient te worden wordt het onderzoek gestart
door eerst de bestaande situatie te beschrijven.
Als de huidige LOB in beeld is gebracht worden de knelpunten in de huidige LOB belicht
die door leerlingen, oud-leerlingen, ouders, docenten, mentoren en het management
team (MT) worden ervaren. Het is belangrijk om te weten hoe deze groepen over het
LOB denken en of zij achter de huidige wijze van loopbaanleren staan. De knelpunten
van het LOB worden tegen de onderzoeksresultaten, interview van experts en de
literatuur van het nieuwe loopbaanleren gehouden. Er wordt onderzocht aan welke eisen
het nieuwe loopbaanleren dient te voldoen en welke adviezen er gegeven kunnen
5
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worden. Deze adviezen worden meegenomen ter verbetering van het LOB op het
Groenhorst College.

Uit de vorige onderzoeksvraag over het loopbaanleren kan er gekeken worden naar de
ondersteuning die nodig is voor de leerlingen, de begeleidende docenten en mentoren en
voor de ouders en de ouderlijke betrokkenheid. Daarbij is de kern van de centrale
doelstelling dat leerlingen vanuit zelfsturing en eigen gefundeerde toekomstwensen een
vervolgopleiding kunnen kiezen. Om tot een goede vorm voor het Groenhorst College te
komen wordt gebruik gemaakt van de resultaten van dit onderzoek, de literatuur en een
interview met een externe expert.
Om te komen tot een passende vorm van LOB voor het Groenhorst College zal kort
gekeken worden naar de randvoorwaarden voor het loopbaanleren. Daarbij wordt in
gedachten genomen dat het loopbaanleren dient samen te gaan met de andere
implementaties die plaatsvinden, zoals de examinering in samenhang (programma EIS)
met de proeves in de bovenbouw en het competentiegericht leren in het vmbo. Voor een
volledig overzicht van onderzoeks- en deelvragen wordt verwezen naar bijlage 1.

6
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2. Theoretisch kader
2.1.

Inleiding

Zoals in de inleiding is aangegeven zijn de maatschappelijke kosten hoog van het niet
aansluiten van het vmbo op het mbo (Meijers, 2008; Boer, 2009; Luken, 2010). Tevens is
aangegeven dat het Groenhorst College locatie Lelystad daar geen uitzondering op maakt
(ROC-Flevoland, 2010; Toppen, 2010). Dat is de reden dat de VO-raad (2010) scholen
stimuleert om het LOB om te vormen van een productgerichte studie- en beroepskeuze naar
een procesgerichte aanpak van Kuijpers (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006). Het nieuwe
loopbaanleren is uiteraard onderzocht en wordt in dit hoofdstuk belicht. Hieruit volgt dat er
ook gekeken wordt wat dit betekent voor zowel de leerlingen als de begeleidende docenten
en mentoren.

2.2.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) bestaan vele definities. In dit onderzoek wordt
uitgegaan van de definitie gebruikt door de VO-raad (2009), de vereniging van decanen en
leerlingbegeleiders (NVS-NVL) en Zwart, Bakker, Overmeer & Laar (2007, p. 13).

De kern van loopbaanoriëntatie en –begeleiding is dat leerlingen door middel van de
loopbaancompetenties de arbeidsidentiteit ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op het LOB als
proces. De drie kerncompetenties die in het (v)mbo worden onderscheiden zijn:
1. Loopbaanreflectie
Deze competentie bestaat uit zowel een capaciteiten- als een motievenreflectie;
2. Loopbaanvorming
Bij deze competentie vindt werkexploratie en loopbaansturing plaats;
3. Netwerken
Deze competentie omvat het opbouwen en onderhouden van contacten gericht op de
loopbaan (Kuijpers, 2003; 2005; Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006).
Het begrip arbeidsidentiteit is vrij diffuus en er bestaan vele omschrijvingen van. De meeste
omschrijvingen spreken over (zelf)vertrouwen van de leerling dat hij voldoet aan de
competenties voor het beroep waarvoor hij wordt opgeleid (Meijers, Kuijpers, & Winters,
2010).
Om loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit te ontwikkelen is een krachtige,
loopbaangerichte leeromgeving nodig dat de volgende eisen heeft (Kuijpers, Meijers, &
Bakker, 2006):
7
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1. Praktijknabij

De leerling dient ervaringen op te doen in authentieke context, zoals praktijklessen,
werkplekkenstructuur en stages;
2. Vraag gestuurd
Zowel in (praktijk)lessen, werkplekkenstructuur en stages kunnen leerlingen vanuit
hun eigen leervraag en eigen keuzes invloed uitoefenen op wat ze doen en leren;
3. Dialogisch
Dit is procesmatige begeleiding van het LOB, waarbij er betekenis wordt verleend
aan de ervaringen van de leerling (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006).
Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van loopbaancompetenties zijn de
persoonlijke kenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, studieprestaties en externe
‘locus of control’ (Luken, 2010).
Sinds het paradigma van Parsons (1909) en de nog steeds gebruikte theorie van Holland is
LOB bedoeld om de arbeidsidentiteit (loopbaanreflectie) te ontwikkelen. De ‘oude’ theorieën
zijn ‘matchingstheorieën’ en zijn productgericht door persoonskenmerken te koppelen aan
functiegegevens (Post & Tomassen, 2007; Dingemanse, 2009; Reynaert & Spijkerman,
2009). Het huidige postindustriële arbeidsbestel vraagt om toekomstige flexibele en
loopbaanmobiele werknemers. Hierdoor neemt de noodzaak tot ‘employability’ of
‘adaptibility’ (loopbaanweerbaarheid) van de toekomstige werknemer toe. Om dat te bereiken
dient de leerling zelf centraal in zijn eigen loopbaanontwikkeling te staan en dient hij in staat
te zijn tot zelfsturing van zijn loopbaanproces. En daarbij zijn de persoonskenmerken en de
psychologische basisbehoeften van de leerling een belangrijk onderdeel (Stevens L. , 2002;
2004; Reynaert & Spijkerman, 2009).
Het individuele en sociale (ouders, docenten, stagebieder, vrienden) leerproces, waarbij de
leerling antwoorden zoekt op zijn leervraag binnen een bepaalde context, past goed in een
sociaal constructivistische visie (Leeman, Meijers, & Timmerman, 2006). Kuijpers (2003)
heeft daarvoor de loopbaancompetenties ontwikkeld, waarbij de leerlingen hun
arbeidsidentiteit vormen door het trainen van de loopbaancompetenties. Binnen het (v)mbo
worden drie loopbaancompetenties onderscheiden, namelijk loopbaanreflectie (capaciteitenen motievenreflectie), loopbaanvorming (werkexploratie en loopbaansturing) en netwerken
(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006).

2.3.

Competentiegericht leren

Sinds 2005 is in het mbo de competentiegerichte kwalificatiestructuur (CKS) ingevoerd
(Beckers, Jacobs, & Kerkhofs, 2005; Jong, Hoekstra, Wel, & Wensink, 2005). En vanwege
8
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een hoger rendement aan schoolsucces bij een aansluitende pedagogisch-didactische
aanpak van het vmbo op het mbo (Emst, 2009), is het logisch als het voorbereidend
beroepsonderwijs competentiegericht leren invoert (Jong, Hoekstra, Wel, & Wensink,
2005).Competentiegericht onderwijs is een behoorlijk diffuus begrip dat door Van Uffelen en
Jacobs (2006, p. 3) als volgt wordt omschreven:
”Een competentie is de bekwaamheid om
kennis, vaardigheden en attitudes
geïntegreerd en bewust in te zetten in
verschillende (beroeps)situaties volgens een
kwaliteitsstandaard”. Meijers en Savickas
geven aan dat het LOB bij uitstek geschikt is
voor competentiegericht leren (leeman,
Meijers, & Timmerman, 2006; Post &
Tomassen, 2007). Als we de definitie van
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding van
§ 2.2. op pagina 7 vergelijken met de
definitie van competentiegericht onderwijs
dan vallen de hiernaast staande overeenkomsten op.
Zoals uit de opsomming hierboven blijkt is voor het loopbaanleren een realistische,
praktijknabije of beroepssituatie van groot belang om de loopbaancompetenties te trainen.
Daarnaast legt de constructivistische visie nadruk op vraaggestuurd leren, zelfsturing en het
reflecteren op ervaringen en betekenissen (Deci & Chandler, 1986; Stevens L. , 2002; 2004;
Post & Tomassen, 2007; Boer, 2009). Mede door grote verschillen in de ontwikkelingsfase
van leerlingen is het van belang de zone van de naastbije ontwikkeling van Vygotsky in de
gaten te houden (Boekaerts & Simons, 2010).

2.4.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding in de praktijk

Leerlingen
De vraag is hoe aan deze wijze van loopbaanleren vorm gegeven kan worden, waarbij zowel
rekening wordt gehouden met de principes van het loopbaanleren en de (on)mogelijkheden
van de leerlingen. En er zijn twijfels of deze wijze van leren wel geschikt is voor vmbo
leerlingen en met name risicoleerlingen met onder andere een lage intelligentie, cognitieve
disfuncties en/of leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek (Andersson, 2009).
De ervaring is dat er elk jaar een grote groep leerlingen zo laat mogelijk kiest en uiteindelijk
niet zeker is van deze keuze. De ´laatste-moment-kiezers´ kiezen door keuzemogelijkheden
af te strepen wat Neuvel (2005) de ´prullenbakmethode´ noemt. Deze wijze van kiezen doet
9
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vermoeden dat een deel van de problemen met het LOB worden veroorzaakt door
(keuze)onrijpheid van vmbo-leerlingen. Er ontstaat een discrepantie tussen de

zelfstandigheid en keuzevaardigheid dat van de leerlingen met het LOB wordt verwacht en
waartoe ze, door de (functionele) ontwikkeling van het brein, nog niet in staat zijn. Meerdere
onderzoeken tonen aan dat de leerlingen pas in de late adolescentie de functionele
ontwikkeling hebben bereikt om te kunnen anticiperen op het competentiegericht onderwijs
(Oostdam, 2006; Volman, 2006; Huizinga M. , 2007; Jolles, 2007; Westenberg, Donner, Los,
& Veenman, 2009). Deze functionele ontwikkeling van executieve functies, metacognitie,
zelfreflectie en verantwoordelijkheidsbesef zijn juist de noodzakelijke vaardigheden die de
leerlingen nodig hebben om tot zelfsturing, het oplossen van complexe
loopbaanvraagstukken en het vormen en onderhouden van een stabiele (arbeids)identiteit te
komen (Huizinga, Dolan, & van der Molen, 2006; Westenberg, Donner, Los, & Veenman,
2009). En dat de arbeidsidentiteit (nog) niet ontwikkeld is komt naar voren als er gevraagd
wordt naar de argumentatie van de studiekeuze, waarop veelal geen (zinvol) antwoord volgt
(Westenberg, Donner, Los, & Veenman, 2009). Het ´kudde gedrag´, dat nogal eens
voorkomt bij studiekeuzes, geeft aan dat de leerlingen vooral gericht zijn op acceptatie van
de ´peer group´, sociaal geaccepteerd gedrag en sociale relaties (Westenberg, 2008). Uit
onderzoeken blijkt dat de bovenbouwleerlingen (nog) niet in de ontwikkelingsfase zitten dat
zij zelfreflectie en zelfinzicht ontwikkelen, terwijl dit wel noodzakelijk is om tot zelfsturing en
(arbeids)identiteit te komen (Westenberg, Donner, Los, & Veenman, 2009).
Naast de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen verkeren moet ook geconstateerd worden
dat er in het vmbo steeds meer risicoleerlingen vanuit het speciaal onderwijs worden
toegelaten (Ledoux, Karsten, Breetvelt, Emmelot, & Heim, 2007). In het algemeen kan
gesteld worden dat leerlingen met een lage intelligentie, leer-, gedrags- en/of
ontwikkelingsstoornissen vaker last hebben van een vertraagde psychosociale ontwikkeling
(Huizinga M. , 2007; Ezinga, 2008; Andersson, 2009). Ditzelfde geldt voor leerlingen die
weinig sociale ondersteuning en/of ouder betrokkenheid ervaren (Ploeg, 2007). Deze
risicoleerlingen hebben meer dan gemiddeld last van een laag zelfbeeld (lage intelligentie,
dyslexie en ADHD) of een discrepantie tussen werkelijk en ideaal zelfbeeld (ASS). Dat kan
op school tot uiting komen in uitstelgedrag, gebrekkige motivatie en externe ‘locus of control’.
Daarnaast komt het vaak voor dat leerlingen met ADHD zich te laag en met PDD-NOS
zichzelf te hoog inschatten. In een gesprek gaf dit jaar een jongedame met PDD-NOS haar
beperkingen prima aan (structuur, rust, minder sociaal vaardig), desondanks wil ze in de
kinderopvang werken. Voor deze leerlingen is betrokkenheid en extra tijd voor begeleiding
essentieel.

Docenten en mentoren
10
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De docenten zullen ondersteuning nodig hebben om het LOB nieuwe stijl vorm te geven.
Hiervoor dienen de docenten het belang van een goede LOB te (h)erkennen en daarvoor
ook tijd en moeite te investeren wat nu niet gebeurt. Het gevaar van een (her)introductie van
het LOB is dat het de zoveelste implementatie van iets nieuws in een korte tijd is waar de
docenten en mentoren niet op zitten te wachten.
Hoewel de rol van de docent nog niet helder is uitgewerkt voor Groenhorst College locatie
Lelystad is het mogelijk dat de huidige docenten niet voldoende bekwaam zijn om de
wisseling naar competentiegericht leren te ondergaan. De huidige docenten zijn opgeleid om
kennis over te dragen, terwijl het competentiegericht onderwijs meer coachende en
reflecterende bekwaamheden vraagt (Vermunt, 2006).
Als het klopt dat 75% (Emst, 2009) van de huidige docenten een voorkeur hebben voor een
lesstofgerichte onderwijsstijl dan is er nog veel te doen en hebben de docenten zelf veel
begeleiding nodig. Voor competentiegericht onderwijs geldt dat het onderwijsproces van de
leerling centraal staat en niet de lesstof. Docenten dienen vakoverstijgend met collegae
samen te werken en op verschillende momenten rollen te vervullen zoals docent, coach,
tutor, instructeur en loopbaanbegeleider. Vooral de coachende rol is belangrijk voor de
betekenisverlening door te reflecteren op de ervaring van de leerling. Maar om dat te kunnen
is oprechte betrokkenheid en aandacht nodig van de docent voor de ontwikkeling en
maatschappelijke, sociale en persoonlijke positie van de leerling (Jong, Hoekstra, Wel, &
Wensink, 2005; Mittendorf, 2005).
Dit in combinatie met de vorige paragraaf over leerlingen met cognitieve beperkingen en
zwakke zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid wordt lesgeven een hele uitdaging. Er dient
dus extra aandacht geschonken te worden aan begeleiding van het proces van leren en
studievaardigheden (Huizinga M. , 2007; Boekaerts & Simons, 2010; Jolles, 2010). Naast de
vraag welke vorm het LOB dient te krijgen worden deze bovengenoemde persoonlijke
kenmerken van leerlingen meegenomen in het onderzoek.

11
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3. Onderzoeksopzet
3.1. Inleiding
Doel van het onderzoek is te komen tot aanbevelingen voor een vorm van loopbaanleren,
dat gericht is op zwakkere leerlingen, en ervoor zorgt dat zij vanuit hun ontwikkelde
arbeidsidentiteit een gefundeerde studiekeuze kunnen maken. En om aan te geven hoe tot
deze aanbevelingen wordt gekomen wordt in dit hoofdstuk de methode van onderzoek
beschreven.
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het veranderen van de vorm van loopbaanleren de nodige
knelpunten met zich meebrengt. Om helder te krijgen wat in het huidige LOB goed gaat en
waar verbeterpunten liggen wordt eerst onderzocht waar verbeterpunten liggen. Dit wordt
gedaan vanuit de nieuwe theorie van het loopbaanleren (Kuijpers & Meijers, 2008; Kuijpers,
Meijers, & Winters, 2009) dat wordt gestimuleerd door de VO-raad (2009). Daarbij wil het
Groenhorst College een vorm van loopbaanleren dat zowel voor de leerlingen als voor het
docententeam ideaal is. Om de aandacht bij iedereen vast te houden dient er een effectieve
en efficiënte vorm van loopbaanleren ontwikkeld te worden dat zowel voor leerlingen als alle
betrokken docenten uitdagend, actief en vooral betekenisvol is. En vanuit dit perspectief
volgen de onderzoeksvragen (bijlage 1):
Waar liggen de knel- en verbeterpunten voor het loopbaanleren?
Welke ondersteuning hebben leerlingen, docenten en mentoren nodig voor het
loopbaanleren?
Hoe kunnen we de ouders betrekken en ondersteunen bij het loopbaanleren?
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek uiteen gezet. Om de toegepaste methode,
instrumenten en doelgroep van het onderzoek goed te kunnen volgen wordt verwezen naar
de onderzoeksvragen en deelvragen die in bijlage 1 zijn bijgevoegd.

3.2. Instrumenten
Om te komen tot antwoorden op de in bijlage 1 genoemde onderzoeksvragen worden er
verschillende instrumenten ingezet tijdens het onderzoek. De gebruikte instrumenten, die
bijna allemaal bestaan uit aangepaste bestaande instrumenten, staan in tabel 1 genoemd
met het doel waarvoor ze dienen. De meest gebruikte instrumenten zijn vragenlijsten voor de
verschillende doelgroepen en deze zijn toegevoegd in de bijlage 6 tot en met bijlage 12.

12
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Tabel 1

Instrument
1.

Vragenlijst 1
leerlingen bovenbouw

Doel?
Wat ‘meet’ het instrument?
a.
b.

Hoe ervaren de leerlingen de huidige LOB
Hoe en waardoor wordt de keuze van
vervolgopleiding bepaald
Hoe wordt decanaat en begeleiding van LOB
ervaren
Hoe is de motivatie van de leerlingen

Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 6)

In hoeverre bezitten de leerlingen al
loopbaancompetenties
b. In hoeverre hebben leerlingen een externe
‘locus of control’
c. In hoeverre ervaren de leerlingen
mogelijkheden tot zelfsturing in de opleiding
d. Hoe staat het met de executieve functies van
de leerlingen
a. Hoe worden de huidige loopbaangesprekken
door de leerlingen ervaren
b. Zijn de leerlingen gemotiveerd ten aanzien
van LOB
c. Welke leerstijlen gebruiken de leerlingen
Met Checklist LOB-scan in kaart brengen wat het
Groenhorst College nog nodig heeft om LOB
integraal aan te pakken
In kaart brengen wat het Groenhorst College nog
nodig heeft om LOB integraal aan te pakken
In kaart brengen wat het Groenhorst College nog
nodig heeft om LOB integraal aan te pakken
a. Loopbaancompetenties
b. Hoe ervaren de docenten de huidige LOB
c. Loopbaandialoog?
d. Zelfsturing
a. Loopbaancompetenties
b. Hoe ervaren de docenten de huidige LOB
c. Loopbaandialoog?
d. Zelfsturing
a. Loopbaancompetenties
b. Hoe ervaren de docenten de huidige LOB
c. Loopbaandialoog?
d. Zelfsturing
a. Keuze vervolgopleiding
b. Aansluitingsproblemen
c. Ervaring en verbeteringen van huidige LOBactiviteiten
a. Voorkeuren en wensen, bekendheid met de
beroepssector, voorkeur voor een
beroepssector
b. Ouderparticipatie en betrokkenheid
c. Informatie en hulp ten aanzien van studie- en
beroepskeuze
Principes en visie op LOB, prioritering van
veranderingen, ondersteuning van actoren

Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage7)

c.
d.
2.

3.

Vragenlijst 2
leerlingen bovenbouw

Vragenlijst 3
leerlingen bovenbouw

4.

Vragenlijst 1 docent

5.

Vragenlijst 1 mentor

6.

Vragenlijst 1 MT

7.

Vragenlijst 2 docent

8.

Vragenlijst 2 mentor

9.

Vragenlijst 2 MT

10. Vragenlijst
oud-leerlingen
11. Vragenlijst ouders

12. Semigestructureerde
interview met Dr. P. den
Boer, lector
keuzeprocessen ROC
West Brabant
13. Documentenanalyse

a.

a.
b.
c.

13

Waar komt het instrument
vandaan?

Inventarisatie van koers-, missie- en
visiedocumenten
Kijken waar we nu staan met het huidige
LOB en waar de knelpunten en
verbeterpunten liggen
Inventariseren van leerling-kenmerken
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Droogendijk (2009)

Kuijpers (2006), Harms (2010), Dawson & Guare
(2010)

Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 8)
Wolters (2009), Bos (2006), Poorthuis (2009)
In de literatuur bestaand evidence based
instrument (Bijlage 9) (VO-raad, 2009)
In de literatuur bestaand evidence based
instrument (Bijlage 9) (VO-raad, 2009)
In de literatuur bestaand evidence based
instrument (Bijlage 9) (VO-raad, 2009)
Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 10)
(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006; Droogendijk,
2009; Harms, 2010; Kers & Kers, 2010)
Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 10)
(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006; Droogendijk,
2009; Harms, 2010; Kers & Kers, 2010)
Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 10)
(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006; Droogendijk,
2009; Harms, 2010; Kers & Kers, 2010)
Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 11)
Bongaerts, Dresen, Frenken (2009) De Breul,
Zeist
Bestaande instrumenten via ombouw geschikt
gemaakt (Bijlage 9)
Kuijpers & Meijers (2009)
(Weerd, 2009)
Zelf ontworpen instrument vanuit fundering eigen
theoretisch kader (bijlage 20)

Theorie en documentatie vanuit school
(College van Bestuur Aeres groep, 2009)
(VO-raad, 2009)
Onderzoek vanuit dossiers en
leerlingvolgsystemen
Onderzoek vanuit geschreven en gepubliceerde
literatuur
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Om tot een goede balans te komen van het loopbaanleren is het belangrijk om zicht te
krijgen in vooral de betekenisgeving van de informatie uit het totale onderzoek. Door
triangulatie toe te passen, met zowel verschillende instrumenten als verschillende groepen in
het onderzoek, wordt de betrouwbaarheid vergroot en de doelgroepen het minst belast
(Harinck, 2009). De instrumenten, en met name de vragenlijsten, die gebruikt worden
bestaan vaak uit meerdere onderdelen. Daardoor kunnen de uitkomsten van de
instrumenten bij meerdere vragen worden ingezet. In tabel 2 hieronder wordt weergegeven
welke ontwikkelde instrumenten worden ingezet tijdens het onderzoek.
Tabel 2

Instrumenten-items
Instrument
Onderzoeksvraag 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Deelvraag:
1

X

2

X

3

X

X
X

1

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X
X

4

X

X

X

1

X

X

X

3

X

X

4

X

1

X

X

Onderzoeksvraag 5:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

X

X

1

X

X

X

2

X

X

X

X

X

3
Onderzoeksvraag 6:

X
X

2

Onderzoeksvraag 4:

X

X

2

Onderzoeksvraag 3:

X

X

4
Onderzoeksvraag 2:

13

1

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.3. Onderzoeksgroep
Op het Groenhorst College wordt met het huidige LOB gewerkt, dat in de loop der jaren
vanuit een visie van doorlopende leerlijnen is ontwikkeld. In de onderbouw wordt het
praktische sector oriëntatie (PSO) genoemd en in de bovenbouw start de Loopbaanoriëntatie
en –begeleiding. Daarnaast kent het VM2 een apart vak Leren, Loopbaan en Burgerschap.
Alle leerlingen (N=129) van de bovenbouw van het vmbo (klas 3 en klas 4) worden gevraagd
mee te werken aan dit onderzoek. De bovenbouw is te splitsen in BL-leerlingen (N=69), KL14
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leerlingen (N=45) en GL-leerlingen (N=15). Op verzoek van de directie is daarnaast ook VM2
als groep (N=17) meegenomen in dit onderzoek. De leerlingen worden belast met drie
vragenlijsten (bijlage 6, 7 en 8) verspreid over een periode van twee weken.
Zowel ouders en/of verzorgers (N=146) van de leerlingen van de bovenbouw en VM2, als
oud-leerlingen (N=64) van het examenjaar 2010 worden verzocht om mee te werken aan het
onderzoek met ieder een specifieke vragenlijst (zie bijlage 11 en 12). De ouders worden
bevraagd over ouderbetrokkenheid en informatievoorziening. De oud-leerlingen worden
gevraagd over hun ervaringen met het LOB en de knelpunten die zij hebben ervaren met het
LOB en de doorstroom naar het mbo.
Het docententeam (N=38) wordt uitgenodigd om mee te werken aan twee vragenlijsten
(bijlage 9 en 10), waarbij de eerste bestaat uit de LOB-scan van de VO-raad ( (2009) en de
tweede gaat over de ervaringen met het huidige LOB en mogelijke aandachtspunten. Door
de vragenlijsten op te splitsen in MT-leden (N=4) , mentoren (N=16), docenten vmbo (N=14)
en docenten VM2 (N=4) kan worden achterhaald hoe de verschillende ervaringen met het
LOB zijn en welke behoeften er zijn vanuit de verschillende functies en taken.
Met dit hoofdstuk wordt het onderzoek gestart door bij de onderzoeksvragen, die in de
bijlage 1 zijn toegevoegd, de instrumenten te ontwikkelen. De resultaten en de
aanbevelingen uit dit onderzoek zullen als eerste besproken worden met het MT en daarna
met het docententeam. Doel is om de conclusies en aanbevelingen te gebruiken om tot een
visiedocument en actieplan voor Groenhorst College locatie Lelystad te komen.

15
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4. Resultaten
4.1. Inleiding
In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van het onderzoek. Door de drie
vragenlijsten van de leerlingen in de les af te nemen is de respons goed met 146
vragenlijsten. Dit aantal wordt niet elke keer gehaald per item, door afwezigheid of door het
niet invullen van een item. In dat geval wordt de valide percentage berekend op het aantal
daadwerkelijke respondenten.
De respons van de docenten is gezien de drukke periode van het jaar redelijk met 68% voor
de eerste vragenlijst redelijk en 50% voor de tweede vragenlijst. Van de 110 opgestuurde
vragenlijsten naar ouders is 37% ingevuld geretourneerd en van de 64 opgestuurde
vragenlijsten naar oud-leerlingen is 16% ingevuld geretourneerd. Dit geeft enigszins een
vertekend beeld, aangezien de 17 VM2-leerlingen (26%) als onderzoeksgroep zijn
aangemerkt, terwijl zij ook tot de groep van oud-leerlingen behoren.
Naast een interview bestaan de gegevens voornamelijk uit kwantitatieve gegevens. De
resultaten zijn voornamelijk in kruistabellen gezet. Leerlingen zijn opgedeeld naar de
leerweg waarin ze zitten en docenten zijn opgedeeld naar functie of taak die ze hebben. De
gegevens worden voornamelijk in percentages weergegeven, aangezien dat vaak een betere
vergelijking geeft dan absolute aantallen. Bij de grafieken is telkens het aantal participanten
aangegeven. Voor zowel de absolute resultaten, grafische weergaven van specifieke
resultaten, resultaten opgesplitst naar leerwegen of de opbouw van resultaten, wordt
verwezen naar de bijlagen. Met uitzondering van onderzoeksvraag 6 worden de resultaten
per onderzoeksvraag en deelvraag behandeld. De bespreking van de resultaten en de
conclusies volgen in hoofdstuk 5.

4.2. Onderzoeksvraag 1
In deze onderzoeksvraag staat het huidige LOB centraal. Doel van deze vraag is vast te
stellen hoe het huidige LOB eruit ziet, of er doelen beschreven staan, of deze worden
gehaald en welke resultaten dat oplevert. Daarnaast is het van belang te weten welke
leerlingen met het LOB werken in verband met niveau en mogelijke beperkingen.
De matrix in § 3.2. geeft aan dat de gegevens uit de instrumenten 1 tot en met 11 en 13
worden gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden.
Hoe ziet het huidige loopbaanoriëntatie en –begeleiding eruit?
In bijlage 3 staat de visie zoals deze enkele jaren terug is gepresenteerd aan het team en in
bijlage 4 staat het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van het huidige LOB dat
gericht is op een doorlopende leerlijn, de ‘Groene draad’ genoemd. Daarbij vinden de
16
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LOB-activiteiten zowel in de mentorles als ook in

Doelen LOB `Groene draad´

elke vakrichting plaats vindt. Het is gebaseerd

1.
2.
3.
4.

op een eigen verantwoordelijkheid van leerlingen,
maar eveneens op de medeverantwoordelijkheid
van docent, mentor, decaan en ouders of
verzorgers. Deze visie is ontstaan uit punt 6 van
de preambule (bijlage 5) en de eerste eindterm
van het examenprogramma (oriëntatie op leren
werken en/of sectoren) van elk vakgebied.

Doorlopende leerlijn van klas 1 tot en met klas 4;
De leerlingen leren kiezen;
De leerlingen leren leren;
Begin van zelfsturend leren door verplichte en
keuzeopdrachten;
5. Integratie van LOB in de vakken;
6. Vakoverstijgend d.m.v. projecten;
7. Mentor heeft een methode voor informatie en
loopbaanankers;
8. Opstarten met een ´POP´ door aan te geven aan
welke opdrachten ze gaan werken;
9. Voortgang en afsluiting door een gesprek en
aftekenlijst;
10.Aftekenlijst wordt samen met rapport afgetekend door
ouders

Wat zijn de resultaten van het LOB?
Zoals al aangegeven in de inleiding heeft een aanzienlijk aantal leerlingen de verkeerde
school (40%) of de verkeerde opleiding (17%) gekozen (Toppen, 2010). ROC-Flevoland
(2010) geeft aan dat na één jaar er 33% opleidingsmutaties en 11% ongediplomeerde
uitstroom van de leerlingen is. Voor een kwalitatieve beoordeling is aan de leerlingen (bijlage
6) een oordeel gevraagd over het huidige LOB. Deze beoordeling staat weergegeven in
grafiek 1 en is als cijfer uitgerekend. Voor specificatie van de resultaten wordt verwezen naar
bijlage 13.
Grafiek 1

Tevens is een oordeel gevraagd over het huidige LOB aan de oud-leerlingen (bijlage 11).
Hoe belangrijk zij het LOB hebben ervaren voor de studiekeuze staat in grafiek 2. Voor
specificatie van de resultaten wordt verwezen naar bijlage 13 en 18.
Grafiek 2

Welke leerlingen werken op dit moment met LOB?
In bijlage 2 staat een volledig overzicht van alle leerlingen en hieronder wordt een beknopte
samenvatting in tabel 3 gegeven. Alleen leerlingen met een diagnose voor een leerprobleem
of ontwikkelingsstoornissen zijn genoemd. De intelligentietest wordt alleen afgenomen bij
leerlingen met een vermoedelijk probleem, waardoor de totale IQ (TIQ) bij de BL-leerlingen
redelijk betrouwbaar, maar bij de KL- en GL –leerlingen mogelijk lager uitvallen dan dat ze in
werkelijkheid zijn.
Tabel 3

Groepssamenstelling bovenbouw (N=146)

Aantal leerlingen totaal
Aantal leerlingen klas 3
Aantal leerlingen klas 4
17

BL

KL

GL

VM2

Totaal

69
35
34

45
26
19

15
8
7

17
-

146
69
60
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Aantal leerlingen VM2
Gemiddelde TIQ van de groepen
Gemiddelde leerachterstand van de groepen (in jaren)
Aantal gediagnosticeerde dyslexie
Aantal gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen
Aantal psychologisch getest (o.a. PMT-K, NPV-J, AVL)

81*
2,0
14
14
23

91*
1,3
12
9
15

93*
0,6
2
6
2

17
83*
2,1
6
4
3

17
84*
1,7
34
33
43

* Niet alle leerlingen hebben een intelligentietest gedaan. Vooral het BL-niveau geeft een betrouwbaar beeld. Bij KL- en vooral GL-leerlingen
wordt veel minder getest en zijn de uitkomsten gebaseerd op een beperkt aantal leerlingen, waarvoor veelal een aanleiding is om te testen.

Zijn er doelen verwerkt in het huidige LOB
Een belangrijk doel is om leerlingen een goed zelfbeeld en (arbeids)identiteit te laten vormen
door reflectie op eigen motieven en capaciteiten. Tevens is het doel om de leerlingen het
verleden, heden en de toekomst met elkaar te laten verbinden, zodat zij een gefundeerde
afweging van hun keuze voor een vervolgstudie kunnen maken. Daarvoor hebben ze als
basis inzicht nodig van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dit alles dient te leiden naar
een goede aansluiting en overgang naar het mbo en met als doel het aantal voortijdig
schoolverlaters en opleidingsmutaties te minimaliseren. Doelen LOB
Maar of deze doelen ook daadwerkelijk bereikt zijn
1. Inventariseren en beoordelen eigen
wordt in hoofdstuk 5 behandeld.

2.
3.
4.
5.

4.3. Onderzoeksvraag 2
In deze onderzoeksvraag staan de leerlingen,
docenten, mentoren en ouders centraal. Naast deze

6.
7.

mogelijkheden en interesses;
Onderzoeken en beoordelen
mogelijkheden vervolgstudie;
Inzicht krijgen op beroepen;
Koppeling tussen lesstof en praktijk;
Kenmerken van de arbeidsmarkt nu en in
de toekomst;
Organisatie van branches en bedrijven;
Verantwoorde keuze vervolgstudie

verschillende perspectieven worden de resultaten van
oud-leerlingen gebruikt die in retrospectief kunnen
aangeven hoe zij het LOB hebben ervaren ten aanzien van de doorstroom naar de
vervolgopleiding. Op deze wijze wordt gezocht naar de knelpunten van het huidige LOB.
De matrix in § 3.2. geeft aan dat de gegevens uit de instrumenten 1 tot en met 9 en 11 tot en
met 13 worden gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. In bijlage 13 tot en met
20 staan grafieken en tabellen, waaruit de informatie is verzameld.
Waar lopen de leerlingen tegenaan?
Als eerste wordt gekeken of alle leerlingen (N=125) wel participeren met de LOB-activiteiten
die aangeboden worden in grafiek 3. Daarbij wordt aangetekend dat de laatste vijf activiteiten
alleen worden aangeboden in de vierde klas, waardoor de derde klassers (N=62) missen.
Grafiek 3

In bijlage 15 staan de resultaten van de motivatie van de leerlingen voor de huidige LOBactiviteiten. Uit deze resultaten komt het oordeel van leerlingen dat ze het huidige LOB als
18
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vervelend (26%), moeilijk (16%) of leuk (19%) ervaren. Daarbij ervaren de leerlingen (grafiek
4) die hebben meegedaan aan de LOB-activiteiten deze als zinvol (74%). In bijlage 13 zijn
de resultaten uitgesplitst naar de leerwegen en zijn ook de meningen opgenomen van
leerlingen die niet actief hebben geparticipeerd. Vooral tussen de verschillende leerwegen
komt een behoorlijke spreiding voor hoe er geoordeeld wordt over het LOB.
Grafiek 4

En worden de LOB-activiteiten ook besproken tijdens mentorles of loopbaangesprek? In
grafiek 5 wordt het aantal gesprekken en met wie ze de gesprekken voeren weergegeven. In
bijlage15 staan de resultaten uitgesplitst naar de leerwegen.
Grafiek 5

Slechts 24% van de leerlingen heeft maandelijks of vaker een gesprek met zijn mentor.
Daarbij geven de leerlingen aan dat slechts 30% (bijlage 15) van hen bepaalt waar het
gesprek over gaat. In grafiek 6 wordt weergegeven waar het gesprek met de mentor over
gaat. In bijlage 15 staan de resultaten uitgesplitst naar de leerwegen. Er is tevens een
aanzienlijke spreiding ten aanzien van de leerwegen, wat mogelijk ook een persoonlijke
voor- of afkeur van een mentor kan duiden. Slecht 53% van de leerlingen (N=122) geeft aan
vertrouwen te hebben in de mentor.
Grafiek 6

De gespreksinhoud met de mentor gaat met name over studieresultaten, problemen op
school en werkhouding. Van de leerlingen (N=122) geven 66% aan dat de decaan beter de
gesprekken kan doen en vindt 48% een gesprek niet nodig (bijlage 15). Toch zijn 69% van
de leerlingen (N=122) erover eens dat een gesprek helpt om een goede keuze te maken
(bijlage 15). Uit grafiek 7 blijkt dat leerlingen (N=127) sterk gericht zijn op het advies van
ouders. Voor de resultaten per leerweg wordt verwezen naar bijlage 13.
Grafiek 7

In bijlage 14 staan resultaten dat de leerlingen (N=128) 51% wel, 36% soms en 13% geen
zelfsturing of zelfkeuze ervaart op school. Zij geven aan dat 57% graag, 32% soms en 13%
liever geen zelfsturing willen op school. Hoe de zelfsturing en zelfkeuze wordt ervaren op
school staat in grafiek 8 uitgesplitst per leerweg. De opbouw van de resultaten staan
weergegeven in bijlage 14.
Grafiek 8

Of de leerlingen ook tot zelfsturing in staat zijn wordt gekeken naar de ´locus of control´ in
bijlage 14. Van de leerlingen (N=128) heeft 54% in meer of mindere mate externe ´locus of
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control´. De spreiding binnen de leerwegen is erg groot en tussen de leerwegen erg klein,
terwijl een duidelijk verschil in de leerwegen is verwacht.
Een ander probleem voor de mogelijke zelfsturing is het gebrek aan executieve functies van
leerlingen. Hieronder worden de executieve functies in grafiek 9 weergegeven. Voor een
specificatie naar leerwegen of hoe de resultaten zijn opgebouwd verwijs ik naar bijlage 14.
Grafiek 9

Waar lopen de docenten en mentoren tegenaan?
De LOB-scan van de VO-raad (2009) is gebruikt om te kijken hoe de LOB op de 12
verschillende punten wordt ervaren door het team (N=26). In grafiek 10 is weergegeven hoe
het team denkt over LOB. Voor de onderlinge verschillen tussen de groepen wordt verwezen
naar bijlage 16.
Grafiek 10

In bijlage 17 wordt weergegeven hoe goed het team (N=18) bekend is met de huidige LOBactiviteiten en hoe zinvol zij die achten. De huidige LOB-activiteiten zijn blijkbaar niet
allemaal bekend met een gemiddelde score van 70%, maar ze worden wel zinvol geacht met
een gemiddelde score van 90%. De mening van het team is weergeven in grafiek 11. Voor
de opbouw en onderlinge verschillen per groep wordt verwezen naar bijlage 17.
Grafiek 11

Het team is gevraagd of er al zelfsturing plaats vindt in de les en of zij zelfsturing mogelijk
achten voor het LOB voor een gemiddelde leerling. In grafiek 12 staat aangegeven hoe het
in de huidige lessituatie van het team staat met zelfsturing. Voor de opbouw van de
resultaten en onderlinge verschillen per groep wordt verwezen naar bijlage 17.
Grafiek 12

In grafiek 13 wordt de mening over zelfsturing voor het LOB weergegeven. Opvallend is de
zeer stellige nee (100%) van het MT. Zeker als we bezig zijn met het implementeren van
competentiegericht onderwijs en een ‘verbindende school’ willen worden. Mogelijk kan deze
uitslag verklaard worden in het verschil tussen ‘volledige zelfsturing’ en ‘begeleide
zelfsturing’.
Grafiek 13

Hoe kijken de ouders tegen het LOB aan?
Hoe ouders tegen het LOB aankijken heeft veel te maken hoe zij het contact en
informatievoorziening van school ervaren. In grafiek 14 is staat hoe de ouderbetrokkenheid
en de informatievoorziening van school ervaren wordt. Daarbij zijn de ouders onderscheiden
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naar de leerweg waarin hun kind zit. Voor de opbouw van de resultaten en onderlinge
verschillen per groep wordt verwezen naar bijlage 19.
Grafiek 14

Waar willen we naar toe met het nieuw te ontwikkelen loopbaanleren?
Zoals in het theoretisch kader staat en in het interview is

Succesfactoren van loopbaanleren
(Boer, 2009; Kers & Kers, 2010)

verteld gaat het bij LOB om een krachtige,

1.

loopbaangerichte leeromgeving. De essentie is het
opdoen van praktijknabije grenservaringen die door

2.

voorzien. Het doel is te komen tot een efficiënte en

3.
4.
5.
6.

effectieve wijze van loopbaanleren, waardoor zo min

7.

mogelijk leerlingen met de persoonlijke en

8.

individuele reflectieve gesprekken van betekenis worden

maatschappelijke gevolgen van een ‘mismatch’ worden
geconfronteerd. De LOB dient goed aan te sluiten op de

9.

Formuleren van een duidelijke visie, als basis voor
uitvoerbaar LOB-beleid;
Rekening houden met de (neurologische)
ontwikkeling van leerlingen;
Trainen van loopbaancompetenties aan leerlingen;
Leerlingen grenservaringen laten opdoen;
Het inzetten van de loopbaandialoog;
Ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk maken
door portfolio en/of persoonlijk ontwikkelingsplan;
Trainen van coachcompetenties van decanen en
mentoren;
Ouders actief betrekken bij de loopbaan van hun
kinderen.
Overleggen met de vervolgopleiding over portfoliooverdracht en intakeprocedure.

studieloopbaanbegeleiding (SLB) van het mbo. Daarbij
is het streven om tot een overdraagbare portfolio te
komen dat positief van invloed is op de intake van de leerlingen op het mbo.

4.4. Onderzoeksvraag 3
In deze onderzoeksvraag wordt gekeken welke competenties nodig zijn voor het LOB. Uit
voorgaand onderzoek is gebleken dat loopbaangesprekken, zelfsturing en exectutieve
functies belangrijk zijn voor de leerling voor een effectief LOB. De benodigde competenties
worden genoemd en worden verbindingen gelegd met de bestaande competenties in het
vmbo.
De matrix in § 3.2. geeft aan dat de gegevens uit de instrumenten 1, 2, 3, 12 en 13 worden
gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. In bijlage 13 tot en met 19 staan
grafieken en tabellen, waaruit de informatie is verzameld.
Welke competenties zijn binnen het loopbaanleren voor leerlingen belangrijk
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(Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006)

De drie competenties waar het in het LOB om draait zijn de loopbaancompetenties van
Kuijpers e.a. (2006) die hiernaast staan. Naast dat het vmbo al moet voldoen aan de
vaardigheden van de preambule (zie bijlage 5), heeft Simons (2005) onderzocht welke
vaardigheden van belang zijn in het vmbo. In de tabel 4 wordt een koppeling gezocht tussen deze
vaardigheden en competenties. Daarbij geven Simons, Linden en Duffy (2000) en de Onderwijsraad
(2003) aan dat vooral het exploratief leren belangrijk is om jezelf te ontdekken in relatie tot arbeid.
Tabel 4

Competenties voor vmbo (Simons, Preambule
2005)

Loopbaancompetenties (Kuijpers

(www.examenblad.nl)

e.a., 2006)

1.

Onderzoek doen (exploreren)

Leren leren; leren uitvoeren

Loopbaanvorming , loopbaanreflectie

2.

Een eigen standpunt innemen
(normatief)

Werken aan vakoverstijgende thema’s

Loopbaanreflectie

3.

Interactief samenwerken aan
opdrachten

Werken aan vakoverstijgende thema’s; leren
communiceren

Netwerken

4.

Een relatie leggen met de
beroepspraktijk (normatief)

Leren reflecteren op de toekomst

Loopbaanreflectie

5.

Eigen interesses en mogelijkheden
ontdekken voor het loopbaanleren

Leren reflecteren op de toekomst;

Loopbaanreflectie

6.

Zeggenschap hebben en criteria
hanteren bij het zelf beoordelen
van opdrachten (reflectie)

Leren reflecteren op het leer- en
werkproces; leren communiceren

Loopbaanvorming, loopbaanreflectie

Om een beeld te krijgen hoe de leerlingen (N=129) over de loopbaancompetenties denken is
in de onderstaande grafiek weergegeven in hoeverre zij deze al denken te beheersen. Voor
de opbouw en de spreiding van de resultaten wordt naar bijlage 14 verwezen.
Grafiek 15

Volgorde van competenties trainen en het tijdspad
Is tegenstelling tot Luken (2010; 2010b) geeft de heer Den Boer (bijlage 20) aan dat het
verstandig is om vroeg te beginnen met loopbaancompetenties. Het criterium is dat
leerlingen een grenservaring ondergaan en dat deze van betekenis wordt voorzien door het
loopbaangesprek (Boer, 2009; Boekaerts & Simons, 2010). Door de grenservaring leert de
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leerling zichzelf kennen in relatie met arbeid (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006; Boer, 2009).
Daarbij impliceren grenservaringen een geleidelijke opbouw van complexiteit in de
competenties. Deze kennen geen vaste volgorde van doorlopen, maar traditiegetrouw wordt
vaak met loopbaanreflectie begonnen.
De grenservaringen en de reflecties worden in een portfolio vastgelegd en wordt met elk
rapport mee naar huis gegeven. De mentor houdt de leerdoelen, voortgang,
reflectiegesprekken en het begeleiden van de portfolio bij. De leerling is verantwoordelijk
voor het bijhouden van zijn portfolio en wordt door zijn mentor op school bewaard.
Hoe kunnen de leerlingen actief ingezet worden voor het nieuwe loopbaanleren?
Om leerlingen actief in te zetten wordt begeleide zelfsturing of zelfkeuze toegepast (Deci &
Chandler, 1986; Stevens, 2002). Ook hier vindt opbouw in complexiteit plaats door te starten
met keuzevrijheid en op te bouwen naar het formuleren van een leervraag. Het meest
essentiële van het loopbaanleren is het vertrouwen in en de betrokkenheid van de mentor.
Grenservaringen kunnen pijnlijk zijn en niemand wenst zijn emoties te delen met iemand die
niet wordt vertrouwd (Bijlage 20). Zoals de heer den Boer (2009) aangeeft zijn
grenservaringen emotieve activiteiten, waarvoor een betrokken mentor onontbeerlijk is.
Specifieke hulp voor ondersteuning van leerlingen binnen school
Het Groenhorst College heeft zeer betrokken docenten en beperkte, maar goed
functionerende ondersteuningsmogelijkheden die in de onderstaande tabel 5 staan.
Tabel 5

Mogelijke ondersteuning
aan de leerling

Omschrijving van de ondersteuning

Mentor
ZAT-team

Eerste aanspreekpunt voor leerlingen bij diverse problemen
Het Zorg en Advies Team is contactpunt voor externe hulpverlening en advies

Orthopedagoog

Zorgt voor ondersteuning van het ZAT-team en het team bij o.a. leer-, gedragsen ontwikkelingsstoornissen en sociaal-emotionele problematiek
Rebound en hulp bij gedragsmatige problemen
Interne begeleiding van LGF-leerlingen

Op de Rails
LGFbegeleider
Faalangst reductie training
Sociale vaardigheidstraining
Decaan
Externe hulp

(www.groenhorstcollege.nl)

Training voor het reduceren van faalangst
SoVa is een training voor verbeteren van sociaal gedrag dat tot problemen leidt
Organiseert LOB en doet studie- en beroepskeuze
- Jobcoach voor kinderen met PGB
- Bedrijven voor het opdoen van grenservaringen en bewustwording van de
studiekeuze

4.5. Onderzoeksvraag 4
Zelfsturing van leerlingen binnen het LOB vragen andere competenties van de docenten en
mentoren. Of de docenten ondersteuning nodig hebben om deze competenties te trainen
wordt in deze onderzoeksvraag onderzocht.
De matrix in § 3.2. geeft aan dat de gegevens uit de instrumenten 2, 3, 7, 8, 9, 12 en 13
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worden gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. In bijlage 13 tot en met 19
staan grafieken en tabellen, waaruit de informatie is verzameld.

Relevante competenties van docenten en mentoren voor loopbaanleren
Het competentieprofiel vmbo-docent van de Aeres groep (bijlage 21) komt overeen met de
doelstellingen van het instellingsplan (College van Bestuur Aeres groep, 2009) en is
toegerust op het competentiegericht onderwijs. Vooral de competenties richting geven,
communiceren met leerlingen, begeleiden van leerlingen en sensitiviteit sluiten aan op de
competenties die nodig zijn om het loopbaanleren vorm te geven.
Daarnaast dienen de docenten en mentoren zelf de loopbaancompetenties van het
loopbaanleren te beheersen. Grafiek 16 laat zien wat het team doet en wenselijk vindt ten
aanzien van de loopbaancompetenties van leerlingen. Voor de opbouw en de spreiding van
de resultaten wordt naar bijlage 17 verwezen.
Grafiek 16

Op welke manier competenties trainen aan docenten en mentoren
Een groot deel van het team heeft competentiegericht onderwijs zelf niet meegemaakt,
waardoor een training met een externe expert de aangewezen weg lijkt. Na de training dient
er ondersteuning en begeleiding te komen voor de docenten.
Mogelijke hulp binnen school ter ondersteuning van docenten en mentoren
Binnen de school zijn de mogelijkheden beperkt zoals het aansluiten bij bestaande
implementaties zoals implementatie van examens in samenhang (programma EIS), pilot
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VM2 en de leergebieden. Verder kan er gebruik gemaakt worden van expertise van locaties
die verder zijn dan locatie Lelystad. Een structurele oplossing is het aanstellen van
een AMA decaan of een lector keuzeprocessen, die meerdere locaties van het Groenhorst
College bedienen. Een decaan is geen professionele loopbaanbegeleider en kan in de
beperkte deeltijdtaak niet de ontwikkelingen bijhouden en een LOB-programma ontwikkelen.

4.6. Onderzoeksvraag 5
Het participeren van ouders bij de leerontwikkeling van hun kind heeft een positieve invloed
op de leerprestaties. Tevens blijken vooral de exploratie van grenservaringen uit de
beroepspraktijk voornamelijk met ouders en vrienden te worden besproken (Meijers &
Wardekker, 2001; Boer, Mittendorf, & Sjenitzer, 2004; Hamstra & Ende, 2006).
De matrix in § 3.2. geeft aan dat de gegevens uit de instrumenten 11 tot en met 13 worden
gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. In bijlage 19 en 20 staan grafieken en
tabellen, waaruit de informatie is verzameld.
Welke vaardigheden hebben ouders nodig voor het loopbaanleren van hun kind
De belangrijkste eigenschap van de ouder is dat het kind erkend wordt. Daarnaast is de
ouder rolmodel dat belangrijk is het ontwikkelen van normen en waarden van het kind. Dit is
belangrijk voor de ontwikkeling van loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit van de
leerling. De betrokkenheid van ouders bij de leerontwikkeling van het kind is erg belangrijk.
Voor het loopbaanleren is het belangrijk dat ouders leerlingen stimuleren om naar school te
gaan en de koppeling tussen opleiding en beroep aangeven.
Op welke manier kunnen we deze vaardigheden van ouders ondersteunen
Door het portfolio mee te geven met het rapport en af te laten tekenen wordt de
ouderbetrokkenheid gestimuleerd. Met ouderavonden kan er informatie overgedragen
worden en instructies voor het voeren van een loopbaangesprek worden gegeven. Ook
inloopavonden voor informatie en hulp bij invullen van formulieren is een manier om ouders
te betrekken.
Welke hulp kunnen we inzetten binnen school ter ondersteuning van de ouders
Hulp die gegeven kan worden is door te laten weten wat er op school gebeurt en verwacht
wordt. Het meegeven van een portfolio samen met de rapporten, een tijdsschema met de
LOB-activiteiten, ouderavonden, informatieavonden en inloopavonden. Deze avonden
kunnen dienst doen om direct informatie over het loopbaanleren of studie- en beroepskeuze
te vragen en formulieren te laten invullen.
Daarnaast kunnen ouders worden gevraagd om ze als gastdocent te vertellen over hun
beroep, excursie bij het bedrijf te regelen, ouders als stagebieder gebruiken. Maar ook door
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ouders te betrekken door de leerling een interview af te laten nemen over het beroep of door
een handtekening te laten zetten voor een stageverslag.

4.7. Onderzoeksvraag 6
Aangezien uit het onderzoek blijkt dat het loopbaanleren vooral een individuele
aangelegenheid is wordt er alleen ingegaan op de randvoorwaarden met betrekking van de
organisatie.
De matrix in § 3.2. geeft aan dat de gegevens uit de instrumenten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 en 13
worden gebruikt om deze onderzoeksvraag te beantwoorden. In bijlage 16 tot en met 20
staan grafieken, tabellen en een interview waaruit de informatie is verzameld.
Randvoorwaarden met betrekking tot de organisatie
De belangrijkste randvoorwaarde zal zijn dat wegens bezuinigingen de implementatie van
loopbaanleren budgetneutraal moet worden uitgevoerd. Om loopbaanleren succesvol te
implementeren zal er toch aangedrongen moeten worden om af te zien van bezuinigingen op
de taakuren van mentoren. Tevens zal er geld nodig zijn om de docenten voor te bereiden
op de coachende en begeleidende taak van het loopbaangesprek dat niet door iedereen
wordt beheerst.
Zowel de plaats waar het loopbaangesprek dient plaats te vinden als het plannen en
roosteren van gesprekken zijn belangrijke punten. De gesprekken zijn voornamelijk
individueel en privacy gevoelig, terwijl de school weinig speekkamers heeft. Het is de vraag
of klaslokalen geschikt zijn voor persoonlijke gesprekken.
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5. Conclusies
In dit survey-onderzoek is geprobeerd om een antwoord te vinden op de vraag:”Hoe moet
het loopbaanleren voor vooral de BL-leerlingen in de bovenbouw vorm krijgen zodat zij
gefundeerd vanuit hun toekomstwensen een vervolgopleiding kunnen kiezen?”. Uit de
resultaten van dit onderzoek wordt tot de volgende conclusies en aanbevelingen gekomen.
Tabel 6

Conclusies ten aanzien van het loopbaanleren op het Groenhorst College
1. De risicoleerlingen zitten niet allen bij de BL-leerlingen, maar in alle leerwegen
Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen van de verschillende leerwegen wel verschillen in
intelligentie, maar niet of nauwelijks in leer-, gedrags-, ontwikkelings- en/of sociaal-emotionele problematiek,
attributie, executieve en metacognitieve functies.

2. De risicoleerlingen zitten niet allen bij de BL-leerlingen, maar in alle leerwegen
Uit het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen van de verschillende leerwegen wel verschillen in
intelligentie, maar niet of nauwelijks in leer-, gedrags-, ontwikkelings- en/of sociaal-emotionele problematiek,
attributie, executieve en metacognitieve functies.

3. Loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit is bij leerlingen onvoldoende ontwikkeld
Hoewel decaan en mentoren aandacht besteden aan de loopbaancompetenties, lijken de leerlingen deze
competenties onvoldoende te hebben ontwikkeld. Dit heeft mede te maken met het ontbreken van professionele
loopbaangesprekken.

4. Zelfsturing en loopbaanleren is een kans voor zwakke leerlingen
Om zelfsturing, executieve functies en metacognitie te bevorderen hebben leerlingen emotieve grenservaringen
nodig. Door deze op individueel en sociaal niveau te reflecteren worden de executieve functies en zelfsturing
bevorderd. (Boer, 2009; Westenberg, Donner, Los, & Veenman, 2009). Hieruit valt op te maken dat (begeleide)
zelfsturing geen bedreiging, maar een kans is voor de zwakke leerling.

5. De onderliggende visie en het beleid dient teambreed bekend te zijn
Visie, beleid en het LOB-programma dient teambreed bekend te zijn, zodat ieder teamlid weet wat er verwacht
wordt. Dit wordt ondersteund door het LOB vast te leggen in het PTA en een duidelijke organisatiestructuur te
hebben met duidelijke afspraken over de communicatie van de decaan met MT, mentoren en docenten.

6. Weinig aandacht voor de professionele invulling van de decanentaak
Met één dag per week als taak kan geen sprake zijn van een professionele ontwikkeling van de decaan,
ontwikkeling van het LOB-programma en de uitvoering hiervan.

7. Niet alle mentoren en docenten zijn geschikt voor loopbaangesprekken.
Een aanzienlijk deel van de leerling is ontevreden over de mentor (47%) en niet alle mentoren hebben een klik
met LOB. Groenhorst College dient een match te zoeken tussen de competenties van docenten en de taak als
loopbaanbegeleider.

8. Het is goed ouders en verzorgers te instrueren over LOB-begeleiding
Ouders en verzorgers zijn de belangrijkste gesprekspartner voor studie- en beroepskeuze van leerlingen. School
kan ouders, die een bepaalde beroepsverwachting hebben van hun kind, begeleiden in een coachende rol om
leerlingen na te laten denken over hun loopbaanproces
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6. Aanbevelingen
Voor een succesvol loopbaanleren worden de aanbevelingen in tabel 7 weergegeven.
Tabel 7

Aanbeveling: Zorg voor een helder en gedragen LOB-visie en LOB-beleid
Waarom:
Een heldere visie geeft richting aan het loopbaanleren. Het LOB-beleid zorgt ervoor dat de
medewerkers hun rol, de kaders en gezamenlijke invulling van het LOB kennen.

Hoe:

1.
2.
3.

Erkenning en prioritering van LOB in het curriculum en het PTA;
Gezamenlijk vormgeven aan visie, beleid en LOB-programma. Als basis dient een
succesvol LOB en de ontwikkeling van de leerling centraal te staan.
Zie de 10 componenten voor doelmatiger loopbaanbegeleiding ( (Bruil, 2010)

Aanbeveling: Zorg voor een duidelijke overlegstructuur
Waarom:
Om de visie en het beleid uit te voeren is er een duidelijke overlegstructuur nodig, zodat het
team gezamenlijk tot het vormgeven van het LOB komt.

Hoe:

Er dient structureel overleg te komen tussen MT en decaan, mentoren en decaan en tussen
docenten en decaan.

Aanbeveling: Zorg voor de nodige prioriteit en professionaliteit van het LOB
Waarom:
LOB wordt door de decaan uitgevoerd, die dit als deeltijdtaak van zijn functie als docent doet.
Het is niet mogelijk om een LOB-programma te ontwikkelen, de professionaliteit te ontwikkelen
en het vakgebied bij te houden in de beperkte taakuren.

Hoe:

De decanen binnen het Groenhorst College zijn niet of nauwelijks opgeleid voor hun
deeltijdtaak. De locaties van Groenhorst College mogen ondersteuning vanuit Ede verwachten
door een medewerker met een gedegen opleiding op het gebied van LOB:
1. Dit kan door eigen (beleids)medewerker op te leiden tot bijvoorbeeld AMA decaan;
2. Dit kan door een AMA decaan aan te stellen die alle Groenhorst Locaties bijstaat;
3. Dit kan door een lector aan te stellen die de gehele beroepskolom van vmbo, mbo als hbo
kan bijstaan met het LOB;

Aanbeveling: Zorg voor sturing van het LOB
Waarom:
Om op tijd bij te sturen volgens het PDCA-model is het verstandig de vinger aan de pols te
houden.

Hoe:

Evaluatie vragenlijsten voor leerlingen, oud-leerlingen en ouders. Vaste evaluatie met het
team tijdens een vergadering aan het einde van het jaar;

Aanbeveling: Zorg voor tijd
Waarom:
Zowel de Onderwijsraad, VO-raad als de Aeres groep omarmen de inzet op het loopbaanleren
en investeringen kosten tijd en geld. Loopbaanleren kan alleen lukken met reflectiegesprekken

Hoe:

Vrijmaken van 4 uur per leerling per jaar (1 uur per periode) om loopbaangesprekken met de
leerling mogelijk te maken.

Aanbeveling: De begeleiding dient gericht te zijn op de succesfactoren van LOB
Waarom:

Er wordt onvoldoende stilgestaan dat het LOB een loopbaan- of keuzeproces is en hoe de
leerling zijn eigen loopbaan kan vormgeven.

Hoe:

Door met de leerlingen de dialoog aan te gaan over welke loopbaancompetenties zijn
ontwikkeld, welke grenservaringen zijn opgedaan, hoe ze hierop reflecteren en wat ze willen
leren en ervaren. Hierbij is de portfolio de leidraad voor het gesprek.

Aanbeveling: Deskundigheidsbevordering van medewerkers
Waarom:
Decaan en mentoren zijn meestal niet geselecteerd op competenties ten aanzien van LOB en
de affiniteit die zij met LOB hebben.

Hoe:

Selecteren van mentoren die affiniteit met leerling en LOB hebben. Deze mentoren trainen op
de competenties die ze nodig hebben om een loopbaangesprek te voeren.

Aanbeveling: Betrek ouders of verzorgers bij het LOB
Waarom:
Ouders en verzorgers zijn de belangrijkste gesprekspartners van de leerlingen. De mening van
hen is veelal wel doorslaggevend, terwijl ouders niet alle kennis in pacht hebben.

Hoe:
28
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S915207

M.H.M. Linderhof

2011

Toekomst, daar heb je geen omkijken naar !
2.

Ouders kunnen deel uitmaken van de LOB-activiteiten (gastles, meeloopdag, stageplek).
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