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SAMENVATTING  

Samenvatting van het 

onderzoek 

Een algemeen aanvaard uitgangspunt op het gebied van loopbaanontwikkeling is dat 
loopbaanattitudes en -vaardigheden, waaronder identiteit en zelfsturing, kunnen worden ontwikkeld 
door middel van onderwijsprogramma's met een cognitieve focus. Het eerste doel van dit artikel is 
dit uitgangspunt ter discussie te stellen. Een tweede doel is het bieden van een nieuw, innovatief 
perspectief op loopbaanontwikkeling. 
Enkele specifieke vragen worden geformuleerd en beantwoord op basis van bronnen die 
voornamelijk afkomstig zijn uit neurowetenschappen en verschillende subdisciplines van de 
psychologie. Op basis van een systeemtheorie wordt een nieuwe aanpak voorgesteld. 
Een conclusie is dat huidige benaderingen in de loopbaanbegeleiding op gespannen voet staan met 
bevindingen en inzichten van ontwikkelingswetenschappen en hersenonderzoek. Dit brengt 
verschillende risico's met zich mee. Eén risico is een voortijdig afgesloten identiteitsontwikkeling. Een 
ander risico betreft de ontwikkeling van ineffectieve manieren van denken en beslissen. Een 
controletheorie die voortkomt uit de cybernetica wordt voorgesteld voor een alternatieve kijk op 
loopbaanontwikkeling. 
De belangrijkste implicatie voor loopbaanpraktijken en -beleid is dat zelfsturing en identiteit voor de 
meeste leerlingen geen realistische doelen zijn. In plaats daarvan wordt aanbevolen de druk die 
gepaard gaat met loopbaankeuzes voor jongeren te verlichten. Meer tijd, ruimte, stimulatie en 
begeleiding voor exploreren en heroverweging zou moeten worden geboden, ook aan volwassenen. 
Begeleiding moet bestaan uit het aanbieden van voldoende gevarieerde werkervaringen en coaching 
wanneer mensen conflicten ervaren die het vinden van een richting belemmeren. Niet te veel nadruk 
moet worden gelegd op reflectie en rationeel denken. Een Acceptatie- en Commitment benadering 
wordt aanbevolen. Deze biedt veel nuttige inzichten en instrumenten die loopbaanprofessionals 
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 kunnen inspireren. 

TRANSFER  

Wat kun je uit het onderzoek 

meenemen naar de LOB-

praktijk? 

Dit Engelstalige artikel, dat gepubliceerd is in een peer-reviewed internationaal tijdschrift, kan 
discussies voeden over fundamentele vragen rond doelen en opzet van LOB programma's. 


