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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Studenten uit de experimentele groep geven significant méér dan studenten uit de controlegroep 
aan dat de gesprekken met hun begeleiders reflectiever en activerender zijn geworden. Ze worden 
méér aangezet om zelf dingen te onderzoeken en om na te denken waar ze goed in zijn. Maar 
tegelijkertijd zijn de meeste studenten van mening dat ze nog weinig aan het denken worden gezet 
over hun toekomst, dat ze niet diep kunnen ingaan op dingen die zij belangrijk vinden en dat ze nog 
onvoldoende worden geholpen om hun talenten onder woorden te brengen.  De meeste studenten 
uit de experimentele groep voelen zich begrepen door hun begeleider. Ze geven aan dat ze 
complimenten krijgen, dat hun begeleider laat merken dat ze wat kunnen en dat hun begeleider echt 
luistert naar wat ze zeggen.  De studenten van de experimentele groep zijn significant méér gaan 
praten over het werk dat bij hen past en hoe ze een vervolgopleiding kunnen kiezen dan studenten 
van de controlegroep. Wat betreft hun zelfbeeld komen vooral hun sterke kanten aan bod in de 
gesprekken. Weinig wordt nog gesproken over hun toekomstdroom, waarom ze iets willen leren, 
waar ze trots op zijn of wat ze belangrijk vinden.  Studenten die begeleid worden door een docent 
die aan de training heeft deelgenomen, geven aan dat ze méér zijn gaan nadenken over hun 
kwaliteiten en motieven en ook méér door hun begeleider worden aangezet om op onderzoek uit te 
gaan wat betreft werk en werken. Studenten die aangeven dat de begeleidingsgesprekken meer 
loopbaangericht zijn (geworden), zijn hun loopbaancompetenties gaan ontwikkelen. Naarmate 
studenten meer praten over hun zelfbeeld met hun begeleiders, ontwikkelen ze een sterkere 
arbeidsidentiteit.  Studenten die meer waarderende gesprekken voeren, ervaren meer 
loopbaaninvloed, -vertrouwen en -belangstelling. Van studenten die meer reflectieve en activerende 
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 gesprekken voeren is het gevoel van invloed juist afgenomen.  Het méér gebruiken van 
loopbaancompetenties maakt dat studenten een sterkere arbeidsidentiteit, loopbaaninvloed en 
loopbaanvertrouwen ervaren.  Docenten die het gehele professionaliseringtraject hebben gevolgd, 
ervaren een grotere toename in draagvlak (i.e. ondersteuning in hun werk) dan degenen die het 
traject niet hebben gevolgd. Maar tegelijkertijd zijn ze ook onzekerder geworden wat betreft hun 
begeleidingsgesprekken. Docenten die het professionaliseringstraject volledig hebben gevolgd, zijn 
naar hun mening deskundiger geworden in het achterhalen van waarden en normen, het leren 
netwerken en het zelfsturend laten worden van studenten.  Docenten die het 
professionaliseringstraject hebben gevolgd, geven aan dat ze veel hebben geleerd tijdens het traject. 
Meer dan 90 procent van de begeleiders zegt (veel) geleerd te hebben over (a) welke vragen zij 
kunnen stellen om begeleidingsgesprekken meer loopbaangericht te maken, (b) hoe zij zich meer 
kunnen richten op sterke kanten van de student, (c) hoe zij studenten kunnen helpen reflecteren en 
(d) hoe zij de studenten meer invloed/zelfsturing kunnen geven in de loopbaan. Meer dan 80 procent 
zegt (veel) geleerd te hebben over loopbaancompetenties en over hoe studenten keuzes kunnen 
maken. Ruim 70 procent heeft (veel) geleerd over hoe zij de studenten kunnen helpen een netwerk 
te gebruiken. In het onderzoek is niet aangetoond dat docenten die de training hebben gevolgd hun 
studenten méér aanzetten tot loopbaansturing of netwerken.     

TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Dit onderzoek geeft richting aan de vorm van professionalisering van docenten op het gebied van het 
voeren van loopbaangesprekken. 


