“Scholieren eisen
tijd en begeleiding
voor hun loopbaan”

Scholieren hebben behoefte aan LOB…

Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB.
Dat begint in leerjaar één. In de laatste leerjaren moet de intensiteit
toenemen.

Studiekeuze begeleiding
meer dan 1x per maand

minder dan 1x per maand
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Behoefte

Op dit moment

Wanneer willen scholieren
starten met welke LOB activiteit
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Stage lopen / Proefstuderen
Contact met studenten

Toegankelijke ervaringen

Interview / beroepsbeoefenaar / Uitwisseling ervaringen
Open dagen bezoeken
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Testen / Studiekeuze folders
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Betrekken ouders / Opbouwen portfolio

Beginjaren
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…zowel aan het opdoen van ervaringen als aan informatie.

Het opdoen van ervaringen, zoals proefstuderen en meeloopdagen, draagt het sterkst
bij aan succesvolle LOB door de ontwikkeling van loopbaancompetenties.
Informatieverzameling, zoals het bezoeken van open dagen en het gebruik van websites of
folders over studiekeuze worden ook als zinvol ervaren. In de begeleiding speelt de familie
een belangrijke rol.
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Scholieren zien binnen de school een duidelijke rolverdeling...

Scholieren zien een duidelijke rolverdeling voor decaan, mentor en vakdocent. Elk van
deze drie kan op zijn eigen manier bijdragen aan specifieke loopbaancompetenties.
Zeker de vakdocent kan in potentie veel bijdragen aan de loopbaancompetenties van
scholieren.

Wie helpt bij wat op school

Decaan

70%

Informatievoorziening
Tips over waar ik informatie vindt die me helpt bij keuze voor opleiding of werk

57%

Netwerken

Hulp om iemand te leren kennen die me helpt bij keuze voor opleiding of werk

Mentor
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Kwaliteitenreflectie
Voorbeelden geven van waar je goed in bent
Loopbaansturing
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Laten zien wat je goed kunt

Vakdocent

69%

Motievenreflectie
Praten over wat je interessant vindt aan een vak
Werkexploratie

47%

Vertellen wat je met een vak in een vervolgopleiding of beroep kan doen

…en kunnen zelf met social media aan de slag.

Passend in de tijdsgeest zou je een rol voor social media verwachten, dit blijkt nog niet het
geval. Het gebruik is nog minimaal. Wel zien scholieren mogelijkheden voor social media in
LOB. Niet alleen voor informatiedeling, ook in een bijdrage aan loopbaancompetenties.

Leerlingen en IT
Bezit laptop

9 op de 10

Bezit smartphone
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Bezit tablet
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Leerlingen en social media
Gebruik Facebook
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Gebruik Twitter
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Facebook meeste potentie voor ontwikkeling
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Netwerken

Aanbevelingen

I. Geef scholieren meer LOB rechten en plichten.
a) Geef ze meer rechten door ze de mogelijkheid te bieden om binnen schooltijd ervaringen op
te doen en die te bespreken. Ook op school.
b) Geef scholieren meer plichten door LOB te verankeren in het leerproces.

II. Zorg voor een integrale aanpak van LOB, zowel binnen als buiten de school.
a) Expliciteer binnen de school de rollen voor decaan, mentor en vakdocent. Elk met een bijdrage
aan specifieke loopbaancompetenties. Door de vakdocenten te betrekken gebeurt dit niet
alleen meer op afgebakende momenten.
b) Biedt buiten de school ouders de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het LOB proces
van hun kind.

III. Zet oude en nieuwe middelen in om te voldoen aan een breed LOB aanbod.
a) Oude middelen zoals de veelgebruikte (en hoog gewaardeerde) folders moeten worden
behouden.
b) Nieuwe middelen zoals social media zijn nog onbekend en weinig gebruikt voor LOB. Deze
moeten worden ontwikkeld.

Achtergrond
LOB staat voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Loopbaanoriëntatie betreft alles wat je
helpt om je voor te bereiden op keuzes voor je toekomstige studie en/of baan (o.a. instrumenten
en ervaringen). Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die je hierbij helpen en met wie je
hierover praat.
Scholieren staan centraal in het slagen van LOB. Succes valt of staat dan ook bij het aansluiten
op de wensen en behoeften van scholieren. Het LAKS heeft daarom opdracht gegeven voor een
onderzoek onder scholieren op het VMBO, HAVO en VWO en studenten op het MBO, HBO en WO.
Het onderzoek is uitgevoerd door Onderwijs Innovatie Groep (OIG) in de maanden november
en december van 2012. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, interviews met decanen,
twee online enquêtes onder scholieren en een forumdiscussie met scholieren.
Neem voor meer informatie contact op met Onderwijs Innovatie Groep via info@oig.nl.

