Loopbaangericht opleiden�
Een cultuurverandering?
De vraag 'Wat wil je later worden?' geeft tegenwoordig niet dat ene antwoord
waar je vervolgens in de LOB naar toe kunt werken. In de dynamische en complexe
arbeidsmarkt is een eenmalige keuze voor een beroep(sopleiding) niet voldoende
om een passende baan te kunnen krijgen en behouden. Na je eerste keuze moet je
keuzes blijven maken. Onderwijs heeft als doelstelling jongeren voor te bereiden op
de arbeidsmarkt en heeft nu dus ook de taak om leerlingen te 'leren kiezen'. In dit
artikel gaat Marinka Kuijpers in op de vragen hoe deze verandering zich verhoudt tot
'de leerling centraal' en de cultuur waarmee we leerlingen helpen met 'keuzes maken'.
door Marinka Kuijpers

Leren kiezen
Op de arbeidsmarkt draait het tegenwoordig niet
alléén maar om vakmanschap; er is leren na school.

Het opleiden van jongeren tot vakbekwame beroeps
beoefenaars gaat hand in hand met het opleiden tot
werkenden die zich blijven ontwikkelen. Daarvoor is
het van belang dat jongeren leren ontdekken waar
ze goed in zijn of willen worden en waar en hoe ze
hun kwaliteiten en motieven kunnen inzetten.
Voor het onderwijs betekent dit dat het niet langer
voldoende is om jongeren een keuze te laten maken
voor een stage, profiel of vervolgopleiding. Ze moe
ten keuzes léren maken, zodat ze voorbereid zijn
op een complexe en dynamische arbeidsmarkt. Dit
kunnen ze niet direct uit zichzelf. Hiervoor hebben
ze, net als bij andere'leerstof', begeleiding nodig.
In Nederland wordt loopbaanbegeleiding in het
onderwijs vooral gebaseerd op de matchingsbena-

Loopbaangesprekken leren voeren
Marinka Kuijpers geeft namens de Loopbaangroep twee trainingen
over het voeren van loopbaangesprekken, exclusief voor de NVS-NVL.
Voor de Basistraining hoef je slechts ook basiskennis te hebben van
LOB en loopbaangesprekken. Tijdens de Vervolgtraining ga je veel
dieper op de materie in. Daarvoor is dus ook al behoorlijke expertise
nodig. Nieuwsgierig geworden? Kijk op nvs-nvl.nllacademie, waar
beide trainingen worden aangeboden.
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dering. Bij een goede keuze zouden kenmerken van
werkenden (in spe) moeten aansluiten bij de eisen
van het beoogde werk. Begeleiders zouden dan
betrouwbare informatie moeten geven over zowel
de persoon als over de eisen in werk, zodat jonge
ren een bewuste keuze kunnen maken. In scholen
vinden we de matchingsbenadering terug in het
gebruik van bijvoorbeeld beroepskeuze- en kwali
teitentesten. Het 'passen en meten' lijkt niet aan te
sluiten bij de huidige niet-stabiele omgeving.
De chaostheorie gaat ervan uit dat mensen voortdu
rend met niet-lineaire veranderingen te maken heb
ben waardoor plannen op langere termijn weinig
zin heeft. Omdat loopbanen minder voorspelbaar
zijn op de huidige 'chaotische arbeidsmarkt', zou
loopbaanbegeleiding niet langer gericht moeten
zijn op het maken van een goede keuze. Het is van
belang dat mensen gedurende hun loopbaan'loop
baancapaciteit' opbouwen. Het vermogen keuzes te
maken om werk te krijgen en houden dat bij je past.
Loopbaanbegeleiding moet zich dan ook richten
op het ontwikkelen van loopbaancompetenties om
'loopbaancapaciteit' te ontwikkelen.
De leerling centraal
Welke school heeft het niet in het beleid staan: 'de
leerling centraal'. Maar wat betekent dat? Kunnen
leerlingen leren wat, wanneer, hoe en met wie ze
willen leren? Dat niet, maar wat dan wel? In het
onderwijs is vooralsnog vooral het rooster, de
bestaande vakinhoud, -methoden en instrumenten,
en expertise van docenten leidend voor wat leerlin-
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