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1. Inleiding 
 

 

 

 

 

 

In 2008 heeft SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) een vmbo-school 

ondersteund bij het ontwikkelen van een programma voor loopbaanoriëntatie en begeleiding 

(LOB), voor leerjaar 2, 3 en 4 van de theoretische leerweg. Hierdoor is een programma voor 

LOB ontstaan waarin leerlingen, aan de hand van praktische (deels buitenschoolse) 

opdrachten, beroeps- en opleidingsbeelden kunnen ontwikkelen zodat zij een passende keuze 

kunnen maken voor een vervolgopleiding.  

De begeleiding van de leerlingen is hierbij een belangrijk aspect. Schooljaar 2009 - 2010 wilde 

de school benutten om met ondersteuning van SLO de (loopbaan)reflectiegesprekken tussen 

mentoren en leerlingen binnen het programma LOB verder vorm te geven. Het LOB-programma 

voor de leerjaren 2, 3 en 4 bestond uit LOB-activiteiten waaraan schriftelijke vormen van 

reflectie gekoppeld werden. Over de LOB-activiteiten waren de docenten tevreden. Over de 

schriftelijke vormen van reflectie was men niet tevreden. De ervaring was dat de schriftelijke 

reflectie zijn doel miste; de reflectie leidde tot 'een zoveelste product' dat meetelde voor de 

beoordeling en in een la verdween. Daarnaast riep de schriftelijke reflectie ook weerstand bij 

leerlingen op. Besloten werd alle schriftelijke vormen van reflectie te schrappen en alle 

docenten te scholen in het voeren van reflectiegesprekken. Met de reflectiegesprekken wil de 

school bereiken dat leerlingen inzicht krijgen in zichzelf: Wat wil ik (interesses)? Wat kan ik 

(mogelijkheden)? Waar ga ik voor (ambities)? en Waar sta ik voor (overtuigingen en motieven)?  

 

Deze nieuwe tijdrovende taak van de docent -of de mentor- in het keuzeproces van de leerling 

roept vragen op over de waarde, de functie en de kwaliteit van de reflectiegesprekken. Dit was 

de aanleiding op bovengenoemde school een kleinschalig onderzoek uit te voeren om te 

achterhalen op welke punten de individuele reflectiegesprekken, waarin docenten inmiddels een 

training gekregen hadden, te verbeteren zijn.  
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2. Context 
 

 

 

 

 

 

Deze school is niet de enige in Nederland die momenteel investeert in, en experimenteert met, 

het voeren van loopbaanreflectiegesprekken. Uit onderzoek naar krachtige loopbaangerichte 

leeromgevingen (Kuijpers, Meijers & Bakker, 2006) blijkt dat leerlingen betere toekomstkeuzes 

maken wanneer er met de leerling gesproken wordt over de leer-en praktijkervaringen die hij 

opgedaan heeft. In die dialoog staat de leerling centraal. Het gesprek tussen de mentor en de 

leerling levert een positieve bijdrage aan het keuzeproces wanneer in het gesprek de 

verbindingen gelegd worden tussen de leerling, zijn ervaringen, zijn wensen, ambities en 

(toekomst)mogelijkheden. Maar er zijn ten aanzien van de mondelinge reflectie ook valkuilen.  

 

Eén van de valkuilen van mondelinge reflectie is volgens Meijers, Kuijpers & Bakker (2006) dat 

er niet met, maar tegen de leerling wordt gesproken en gesprekken snel de status krijgen van 

een studievoortganggesprek in plaats van een loopreflectiebaangesprek. In een 

loopbaanreflectiegesprek worden de studievoortgang en leerervaringen (op school en in de 

praktijk) als uitgangspunt genomen om leerlingen inzicht te laten ontwikkelen in zichzelf. In het 

gesprek legt de leerling verbanden tussen successen en teleurstellingen in de studievoortgang 

en legt hij verbanden tussen leerervaringen met eerdere ervaringen (Kuijpers, 2008 & Meijers, 

2008). In het studievoortganggesprek staan de resultaten van de leerling centraal. 
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3. Dataverzameling en 

onderzoeksvragen 
 

 

 

 

Dataverzameling 

De onderzochte groep bestond uit acht vmbo-leerlingen uit leerjaar 3 van de theoretische 

leerweg en drie mentoren. Dataverzameling vond plaats via video-opnames van de 

reflectiegesprekken en semigestructureerde interviews met de betrokken leerlingen en 

betrokken mentoren, die direct na de gesprekken plaatsvonden. De data zijn in maart 2010 

verzameld.  

 

Onderzoeksvragen 

In deze kleinschalige studie is aan de hand van vier deelvragen onderzocht op welke punten de 

individuele reflectiegesprekken te verbeteren zijn. Er is gekeken naar (paragraaf 4.1) de mate 

van reflectie -het tijdsaspect- en de inhoud van het gesprek; waarop wordt gereflecteerd?  

Ook is onderzocht (paragraaf 4.2) welke type vragen in het reflectiegesprek bij de leerlingen 

leidden tot reflectie en (paragraaf 4.3) welke factoren het verloop van de reflectiegesprekken 

hinderden of stimuleerden. Tot slot is onderzocht (paragraaf 4.4) of de reflectiegesprekken 

volgens de betrokken leerlingen en de betrokken mentoren een bijdrage leverden aan het 

beroeps- en opleidingskeuzeproces. De conclusies worden ook in deze volgorde gepresenteerd 

en tegelijk gespiegeld aan literatuur daarover. 
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4. Conclusies 
 

 

 

 

 

 

4.1 Mate van reflectie 

Opvallend was dat vrijwel bij alle gesprekken de momenten van reflectie vooral aan het begin 

van het gesprek plaatsvonden. Uit de resultaten is gebleken dat de lengte van de 

reflectiegesprekken varieerde tussen 07:57 en 20:01 minuten. Dat kan betekenen dat er geen 

vaste afspraken zijn over de duur van de reflectiegesprekken, of er wel afspraken over waren 

en die niet in acht zijn genomen, of dat de gespreksstof 'op' was. Met uitzondering van één 

gesprek zijn mentoren en leerlingen redelijk gelijkwaardig aan het woord geweest. Maar, is 

gebleken, in alle gesprekken is slechts een klein gedeelte van de tijd besteed aan reflectie. De 

reflectiegesprekken kunnen dus effectiever door de tijd die voor een reflectiegesprek staat 

volledig te benutten. Door de reflectiemomenten optimaal te gebruiken en door beter/vaardiger 

te worden in het voeren van reflectiegesprekken. Het draait met name om een 

bewustwordingsproces. Dat slechts een klein gedeelte van de tijd werd besteed aan reflectie 

komt overeen met de facts en figures over loopbaanleren (Feenstra, Poortman & Van Tilburg, 

2010). Daaruit blijkt dat gemiddeld 65 procent van de gesprekstijd tegen de leerling wordt 

gesproken, 21 % procent de tijd wordt over de leerling gesproken en 9 procent wordt met de 

leerling gesproken. Wellicht is dat dan ook de reden dat in deze studie twee leerlingen aan 

hebben gegeven dat de vragen die de mentoren stelden er niet toe hebben geleid dat zij na zijn 

gaan denken over zichzelf. Deze twee leerlingen bleken overigens de leerlingen met de minste 

reflectiemomenten te zijn. Er is ook nog een andere nuancering te maken. Een andere, 

mogelijke, reden voor deze uitspraak is dat deze leerlingen geen goed begrip hadden bij de 

vraag die aan hen gesteld werd. In ieder geval een van deze twee leerlingen kon goed 

expliciteren wat het doel van het reflectiegesprek was. De andere leerling had daar iets meer 

moeite mee. De overige zes leerlingen gaven aan dat de vragen er wel toe hebben geleid dat zij 

na zijn gaan denken over zichzelf.  

 

4.2 Type vragen 

Er lijkt geen relatie te zijn tussen de lengte van het gesprek en de mate waarin reflectie 

plaatsvond. In twee gesprekken, van min of meer dezelfde lengte bij twee verschillende 

mentoren, zijn in het ene gesprek meer reflectiemomenten waar te nemen dan in het andere 

gesprek. Er lijkt wel een relatie te zijn tussen de mate van reflectie en de aard van de vragen. 

Het draait om het stellen van de juiste vragen op het juiste moment, waarbij altijd aangesloten 

dient te worden bij wat de leerling zegt. Dit betekent heel goed luisteren en ook sensitiviteit 

ontwikkelen voor de non-verbale communicatie. Uit het onderzoek is gebleken dat het stellen 

van open vragen leidde tot reflectie en de reflectiemomenten van korte duur waren. Wanneer 

het gesprek eenmaal liep wisselden open en gesloten vragen zich af. Het eind van het 

reflectiemoment werd in vrijwel alle gevallen gemarkeerd door een gesloten, suggestieve vraag. 

De verdiepende vervolgvragen die bedoeld zijn om leerlingen op een dieper niveau na te laten 

denken over zichzelf, waarbij de leerling de verbinding kan leggen tussen zijn capaciteiten, zijn 

interesses en zijn ambities, bleven achterwege. Zo bleven er mooie kansen liggen. Kuijpers 

(2008) beschrijft de kenmerken van begeleidingsgesprekken qua inhoud en vorm en maakt als 

het gaat om het voeren van de loopbaandialoog onderscheid tussen oppervlakkige vragen 

zoals: Wat vind je leuk? en diepgaande vragen zoals: Waar wil je moeite voor doen? De open 

vragen die de mentoren stelden waren om in termen van Kuipers te blijven, voornamelijk 

oppervlakkig van aard.   
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Eén van de valkuilen van mondelinge reflectiegesprekken is volgens Meijers et al. (2006) dat de 

gesprekken de status krijgen van een studievoortganggesprek. In dit soort gesprekken staan de 

studievorderingen van de leerling centraal. De bestudeerde gesprekken waren zeker geen 

studievoortganggesprekken, maar ook nog geen loopbaanreflectiegesprekken. In een 

loopbaanreflectiegesprek ligt volgens Kuijpers (2008) de nadruk niet alleen op de sterke kanten 

en talenten van leerlingen, maar ook op de ambities en passies. In een 

loopbaanreflectiegesprek worden alsmaar verbindingen gelegd tussen de studie- en 

(leer)ervaringen van de leerlingen, deze kunnen binnen en buiten school - dus ook in de vrije 

tijd - plaatsvinden. In de bestudeerde gesprekken ging het vrijwel niet over de voortgang van de 

studie. In de verschillende reflectiemomenten die er geweest zijn was waarneembaar dat er wel 

gereflecteerd werd in een bepaalde richting bijvoorbeeld op de leerling zelf, op school, het 

beroep of de opleiding, maar vrijwel niet in samenhang met elkaar. De reflectie was 

fragmentarisch van aard. Een aandachtspunt voor de reflectiegesprekken is de verbinding te 

leggen tussen de verschillende aandachtsgebieden van reflectie: de leerling, zijn resultaten, zijn 

ambities en zijn interesses. Tevens dient er aandacht te zijn voor de leerling zelf: Wat boeit de 

leerling? en, Waar gaat hij voor? Hier is veel oefening voor nodig.  

 

Bij het bestuderen van het beeldmateriaal zijn er momenten waargenomen dat de mentoren 

goede op reflectie gerichte vragen stelden, waarop de leerlingen geen of erg moeilijk antwoord 

konden geven. Dit is mogelijk te verklaren vanuit de recente inzichten over de werking van het 

brein. Onderzoek hiernaar heeft aangetoond dat complexe vaardigheden zoals beslissen, 

vooruit denken en plannen zich pas goed gaan ontwikkelen na het zestiende levensjaar. Deze 

ontwikkeling gaat sneller bij meisjes dan bij jongens. Uit onderzoek is gebleken dat hersenen 

zich hierop kunnen ontwikkelen wanneer deze vaardigheden geoefend worden (Luken, 2008; 

Sitskoorn, 2006). Het voeren van reflectiegesprekken in deze leeftijdsfase, hoe moeilijk ook, 

levert wel een bijdrage aan de ontwikkeling van het reflectief vermogen. Een andere mogelijke 

verklaring voor de ontwijkende antwoorden van de leerlingen kan zijn dat de leerlingen zich 

onvoldoende voorbereid hadden op het gesprek, een te gering toekomstbeeld hadden, of de 

vragen toch te ingewikkeld vonden. In dat laatste geval, is het van belang aan te sluiten bij de 

werkelijke interesse van de leerling om op die manier de leerling weer te betrekken bij het 

gesprek. Er moet echter ook opgemerkt worden dat sommige leerlingen (door de 

cameraopstelling) misschien wel last van 'de zenuwen' hebben gehad. Hierdoor kan het zijn dat 

ze vragen niet goed begrepen hebben en om die reden ongeconcentreerd antwoord hebben 

gegeven. Door leerlingen aan het begin van het gesprek op hun gemak te stellen kunnen 

mogelijkerwijs de ergste zenuwen verminderd worden. Dit kan door aan te sluiten bij wat de 

leerling onlangs meegemaakt heeft of door iets dat opgevallen is of door een grapje te maken. 

Dit is afhankelijk van wat past bij de mentor en de stijl van begeleiden. 

 

4.3 Factoren 

De drie mentoren hadden een eigen stijl in het voeren van de gesprekken en hadden alle drie 

op een andere manier voorbereidingen getroffen. Eén van de mentoren gebruikte het 

Toekomstdossier (LOB-materiaal van de school) als leidraad bij het gesprek.  

Opvallend hierbij is dat vrijwel alle inhoudelijke aspecten aan de orde geweest zijn en dat de 

leerlingen uit zichzelf ook vragen hebben gesteld. Deze structuur leek het gesprek te 

ondersteunen. De beelden lieten zien dat zowel de mentor als de leerling erg vertrouwd zijn met 

het materiaal. De leerlingen hadden zich op het gesprek voorbereid en de mentor ook. De 

kritische vraag die bij deze aanpak gesteld kan worden is of het gebruik van het 

toekomstdossier leidt tot de beoogde reflectie. Herkent de leerling zich in de lijst met 

eigenschappen waaruit zij een keuze kan of moet maken? En, wordt ze uitgedaagd andere 

eigenschappen te noemen dan waarin de lijst voorziet? Een structuur, die door alle mentoren op 

min of meer dezelfde wijze toegepast wordt en bij alle leerlingen bekend is kan daarbij zeer 
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ondersteunend zijn. Ook een zekere voorbereiding door leerlingen kan het gesprek 

ondersteunen. Dit hebben de leerlingen ook zelf aangegeven.  

 

4.4 Reflectiegesprekken 

Het nut van de reflectiegesprekken onderschreven alle mentoren en, op één na, alle leerlingen. 

Hij trok het nut van een reflectiegesprek in twijfel, 'als je al weet wat je wilt'. Uit onderzoek naar 

krachtige loopbaangerichte leeromgevingen (Kuijpers et al., 2006) blijkt dat het keuzeproces 

van de leerling voor een vervolgopleiding en een beroep sterk ondersteund wordt door een 

voortdurende dialoog waarin de leerling, school en ervaringen samenkomen. Juist het gesprek 

tussen de mentor en de leerling ondersteunt de reflectie als in het gesprek de verbindingen 

gelegd worden tussen de leerling en zijn/haar wensen en zijn/haar ambities en zijn/haar 

(toekomst)mogelijkheden. Het reflectiegesprek is een cruciaal onderdeel van LOB. Door hier 

aandacht aan te besteden leren leerlingen keuzes te maken en worden zij toegerust met 

vaardigheden die zij in hun hele verdere loopbaan nog nodig zullen hebben. Het staat vast dat 

zij in hun latere loopbaan ook geconfronteerd zullen worden met heel veel keuzemogelijkheden 

en met de noodzaak tot het maken van keuzes. 
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5. Toepasbaarheid van de resultaten 
 

 

 

 

 

 

In deze studie is onderzocht waar verbeteringen mogelijk zijn wanneer mentoren en leerlingen 

individuele reflectiegesprekken voeren in het kader van LOB. De conclusies op de vier 

deelvragen leidden tot een aantal toepasbare suggesties ter verbetering van de 

reflectiegesprekken op de betrokken school. De gegevens zijn niet generaliseerbaar omdat het 

een kleinschalig onderzoek betrof. Door inzichtelijk te maken hoe het individuele 

reflectiegesprek op deze school verliep en wat hun verbeterpunten zijn kunnen ook andere 

scholen profiteren van deze resultaten. 

 

1. De reflectiegesprekken kunnen effectiever worden door de tijd die voor een 

reflectiegesprek staat volledig te benutten. Kennis nemen van de inhoud van dit rapport en 

het gezamenlijk bestuderen en bediscussiëren van videomateriaal kan een positieve 

bijdrage leveren aan de effectiviteit van de reflectiegesprekken. Het draait met name om 

een bewustwordingsproces van betrokken docenten, training daarin is essentieel. 

 

2. Een aandachtspunt is dat er in de reflectiegesprekken ook de verbinding gelegd moet 

worden tussen de verschillende inhoudelijke niveaus van reflectie. In deze studie is er 

onderscheid gemaakt tussen reflectie op persoon, studie, beroep en opleiding. Dit vereist 

kwaliteiten en vaardigheden van mentoren die als het ware ingeslepen moeten worden. 

Rondom het stellen van de juiste vragen, het doorvragen en het leggen van verbanden is 

oefening en scholing nodig. Het is een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Het 

materiaal van deze studie zou gebruikt kunnen worden als scholingsmateriaal voor 

mentoren van -in ieder geval- de betrokken school. 

 

3. Het ziet ernaar uit dat een bepaalde gespreksstructuur, voor zowel de mentor als de 

leerling, de kwaliteit van het gesprek ten goede komt. Dit geldt ook voor de voorbereiding. 

Welke structuur past bij de visie van de school op LOB? En, heel essentieel, over welke 

aandachtspunten moet in de voorbereiding minimaal nagedacht worden, door zowel de 

leerling als de mentor? Zijn hier ook varianten op te bedenken voor de verschillende 

begeleidingsstijlen van mentoren?   

 

4. De discussie over het nut van een individueel reflectiegesprek als leerlingen al zeker zijn 

van hun keuze is een discussie die gezien moet worden in het licht van de visie op 

onderwijs en de visie op LOB. Het reflectiegesprek is een cruciaal onderdeel van LOB, ook 

voor leerlingen die het zeggen zeker te weten. Interessant is te ontdekken op basis 

waarvan leerlingen zeggen zeker te zijn over hun toekomstkeuze.  
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Tot slot 
 

 

 

 

 

 

Een kleinschalig onderzoek uitgevoerd op één vmbo-school rond dit onderwerp is in de 

literatuur niet aangetroffen. In die zin kan dit onderzoek gezien worden als een aanvullend en 

waardevol onderzoek waaraan scholen zich kunnen spiegelen. Temeer, omdat op verzoek van 

het ministerie van OCW de Stichting Platforms VMBO (SPV, 2010) een project gestart is 

rondom loopbaanreflectiegesprekken. In het kader van dit project wordt een beperkt aantal 

schoolteams, in het kader van de studie en beroepskeuze van leerlingen, het komende 

schooljaar getraind in het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen. Een grotere groep 

vmbo-leerlingen en -mentoren heeft dan ervaring met het voeren van individuele 

reflectiegesprekken. Een volgend onderzoek zou zich kunnen richten op de effectiviteit van de 

reflectiegesprekken: vermindert de uitval en het switchgedrag van leerlingen door 

reflectiegesprekken in het vmbo? 

 

Het gehele onderzoeksverslag is op te vragen bij: Viola van Lanschot Hubrecht, 

v.vanlanschothubrecht@slo.nl, (053) 4840 314. 

 

Meer informatie over LOB en onze producten via: http://www.slo.nl/lob. 

 

mailto:v.vanlanschothubrecht@slo.nl
http://www.slo.nl/lob
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