Loopbaanbegeleiding voor leerlingen met ASS
Een praktische handreiking

Criteria
Sector

☒ vmbo
☒ havo
☒ vwo
☒ mbo
☒ hbo

Wat maakt dit
praktijkvoorbeeld
bijzonder?

Het maken van loopbaankeuzes voor jongeren met ASS is niet zelden een uitputtend proces dat gepaard gaat met gevoelens van
angst en spanning. Hoe kun je deze jongeren het best ondersteunen?
Aan de hand van de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuipers worden in de handreiking tips gegeven voor
loopbaanbegeleiders van jongeren met ASS.

Thema(‘s)

☐ Regelgeving en kaders
☐ Visie, beleid en kwaliteit
☐ LOB-leeromgeving
☐ LOB-programma
☒ Loopbaankeuze
☒ Loopbaangesprek
☐ Arbeidsmarktinformatie
☐ LOB-documenten
☐ Ouderbetrokkenheid
☒ Professionalisering

Hoewel jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) over specifieke talenten beschikken, lopen zij in hun schoolloopbaan
vaak tegen belemmeringen op. Passende begeleiding bij de loopbaanoriëntatie van deze leerlingen zal de kans op succes in de
vervolgopleiding vergroten. De Hogeschool van Amsterdam ontwikkelde een handreiking voor loopbaanbegeleiders uit het
voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs om leerlingen met ASS te ondersteunen in de oriëntatie op een vervolgopleiding.

De Handreiking Loopbaanbegeleiding voor leerlingen met ASS geeft inzicht in wat ASS is, hoe het invloed heeft op de
loopbaanoriëntatie en geeft praktische tips om hier als begeleider mee om te gaan.
De handreiking kwam tot stand na gesprekken met loopbaanbegeleiders en ASS-experts.

Tips

•
•
•
•
•

Jongeren met ASS zijn gebaat bij een intensievere vorm van begeleiding.
Vermijd tijdsdruk.
Bouw aan zelfvertrouwen.
Zorg voor terugkoppeling.
Leg het doel van opdrachten uit.

Lees de handreiking voor verdere informatie.

Meer weten?

Voor meer informatie over loopbaancompetenties, zie:
https://www.expertisepuntlob.nl/bestanden/artikelen/13/286_DIGI_Wegwijzer_Loopbaancompetenties_2P.pdf?1598973340=

Zoek je nog meer verdieping over loopbaanbegeleiding?
Vanuit de Leergang Loopbaancoaching van de HvA (ook verwantwoordelijk voor de handreiking) wordt ook een podcast
gemaakt getiteld ‘De Loopbaancoach’. De podcast is te vinden via https://www.hva.nl/cursus/fmr/leergangloopbaancoaching/podcast-de-loopbaancoach/de-loopbaancoach.html en via Spotify, en de Soundcloud.
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