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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Volgens onderzoek van Deloitte in 2016 worden vier op de tien mbo-studenten opgeleid voor werk 
dat over tien tot twintig jaar mogelijk niet meer bestaat. In het hbo geldt dit voor twee op de tien en 
in het wo voor een op de tien studenten. Doordat werk verandert of verdwijnt, zullen werknemers 
hun eigen loopbaan moeten vormgeven om werk te kunnen krijgen en te behouden. Het onderwijs 
bereidt jongeren voor op de maatschappij. Als de maatschappij verandert, betekent dit dat het 
onderwijs een nieuwe opdracht krijgt. Het gaat er niet alleen om dat we jongeren laten kiezen voor 
een vervolgopleiding. We hebben ook de taak om jongeren te leren kiezen. Zo kunnen ze, eenmaal 
op de arbeidsmarkt, ook in hun verdere loopbaan keuzes blijven maken. 
Uitgangspunt 1: LOB is niet weten wat je kunt en wat je wilt worden, maar leren hoe je dat kunt 
ontdekken, ontwikkelen en benutten. 
Uitgangspunt 2: Jongeren zouden een beter beeld van het toekomstige werk kunnen krijgen, door 
zich te verdiepen in werk waar hun interesse ligt en dat te verbreden door de interessante aspecten 
in dat werk te onderzoeken in andere beroepen. 
Uitgangspunt 3: Loopbaanontwikkeling doe je met je hart, hoofd en voeten. Door te ervaren en te 
voelen wat bij je past, door reflectie en door onderzoek te doen naar een zelfbeeld en stappen te 
zetten om te ontwikkelen. 
Uitgangspunt 4: Loopbaanreflectie is persoonsreflectie, geen taakreflectie, loopbaansturing is wél 
zelf regie nemen, maar dat niet per se alleen willen doen. 
Uitgangspunt 5: Leer netwerken en gebruik dat netwerk om kansen te vergroten. 
Loopbaanontwikkeling is belangrijker nu de arbeidsmarkt veranderlijk is. Alles wat iemand leert over 
zichzelf, kan hij meenemen in de keuzes die hij maakt. Alles wat iemand doet wat lastig of eng is, 
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 leert diegene om stappen te zetten in het leven. Als leraar kun je het zelfbeeld, zelfvertrouwen en de 
zelfregie van leerlingen bevorderen. Door te kijken naar wat leerlingen kunnen en willen leren, door 
leerlingen te laten ervaren, door leerlingen na te laten denken en stappen te laten zetten. LOB kan in 
het gehele curriculum worden geïntegreerd en begint met kleine interventies in de les.   

TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Dit artikel kan helpen bij de beeldvorming en de dialoog over LOB: wat doen we al en waar zouden 
we nog een stap in willen maken? 


