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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Dit artikel verdedigt de stelling dat zelfsturing vrijheid en autonomie met zich meebrengt. En dat 
maatschappelijke ontwikkelingen zelfsturing in de toekomst steeds meer noodzakelijk maken. 
Het artikel start met een inventarisatie van waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen. Deze 
verduidelijken waarom zelfsturing steeds meer noodzakelijk wordt. Vervolgens komen de vragen aan 
de orde wat zelfsturing is en hoe het zich ontwikkelt. Een vaak voorkomend misverstand is dat een 
bewust denkend ik het zelf zou moeten sturen. Daarmee samenhangend bestaan andere 
misverstanden. Bijvoorbeeld dat zelfsturing vooral iets zou zijn voor hoger opgeleiden. Of dat het bij 
zelfsturing vooral gaat om informatievoorziening. 
De auteur stelt daartegenover dat ons denken niet een leidende, maar een adviserende of 
assisterende rol zou moeten spelen, in dienst van een ervarend lichaam.  Vanuit dat perspectief is 
zelfsturing voor lager opgeleiden minstens evenzeer aan de orde als voor hoger opgeleiden. 
Loopbaanbegeleiders kunnen een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling van zelfsturing door op het 
juiste moment te helpen bij het verwerken van ervaringen, het verhelderen van waarden en het 
ontwikkelen en affectief met elkaar vergelijken van toekomstperspectieven. 
 

TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Dit artikel gaat over het wat en waarom van zelfsturing: Wat is het? Waarom is het nodig? Hoe 
ontwikkelt het zich? En hoe kun je daarbij helpen? De inhoud kan input bieden voor visieontwikkeling 
en kan ertoe bijdragen met zelfsturing aan de slag te gaan en daarbij een goede insteek te kiezen. 

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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