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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

In onderwijs- en arbeidsorganisaties bestaan grote problemen op het gebied van 
loopbaanontwikkeling. Veel scholieren en studenten vallen uit of switchen vroeg of vaak van 
opleiding. Veel arbeidsrelaties zijn voor werknemer of werkgever onbevredigend, maar duren toch 
voort. 
Uit onderzoek blijkt dat goede loopbaanbegeleiding helpt om dergelijke problemen te voorkomen of 
op te lossen. Hoewel hiermee in materiële en immateriële zin veel te verdienen valt, is goede 
loopbaanbegeleiding zeldzaam. 
Hoe komt dit? Er zijn de laatste jaren in het beroepsonderwijs grote investeringen in 
studieloopbaanbegeleiding gedaan. Waarom leveren deze inspanningen niet meer op? Waarom 
wordt in arbeidsorganisaties niet meer aan loopbaanbegeleiding gedaan? Hoe kan het beter? Dit zijn 
enkele van de vragen die in deze oratie aan de orde komen. 
Voor een deel wordt de stagnatie verklaard door de versnippering van het vakgebied. Daarnaast 
speelt het voortbestaan van hardnekkige, inadequate, maar dominante beelden een rol, zoals het 
beeld van ‘de goede keuze’, die het individu moet maken door informatie te verzamelen en na te 
denken. Wat is daar misleidend aan? Wat zijn de consequenties? Hoe kunnen we dit beeld bijstellen? 
Onder meer de risico’s van reflectie komen aan de orde. 

TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Deze oratie plaatst de studiekeuze in een breder kader van loopbaanontwikkeling. Vragen worden 
gesteld over gangbare benaderingen die te veel gericht zijn op het maken van "de goede keuze" en 
waarin reflecteren een te grote rol speelt. De tekst kan input bieden bij de ontwikkeling van een visie 

Criteria 
Sector 

■ vmbo 

■ havo / vwo 

■ mbo  

■ ho  

 

Thema 

■ Visie, beleid en kwaliteit 

■ LOB-leeromgeving 

■LOB-programma  

■ Studiekeuze/ studiesucces 

■ Loopbaangesprek  

☐ Doorstromen 

☐ Arbeidsmarktinformatie 

☐LOB-documenten 

☐ Ouderbetrokkenheid 

■ Professionalisering 

☐ Samenwerking 

☐Kansengelijkheid 

 

Jaartal 
☐ > 2020 

☐ 2015 - 2020 

■ < 2015 

 

Soort publicatie 
☐ Proefschrift 

■ Inaugurele rede/ lectorale rede 

☐ Onderzoeksrapport 

☐ Samenvatting onderzoeksrapport 

☐ Artikel 
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 op LOB en bij de vormgeving van LOB programma's. 
 


