
Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun 
kinderen

In Nederland verlaten jaarlijks tienduizenden jongeren hun opleiding 
zonder diploma. Daarnaast is er sprake van vele verkeerde keuzes en 
switchgedrag bij de overgang naar vervolgopleiding en -beroep. Door 
de schoolloopbaanontwikkeling en -begeleiding van leerlingen te ver-
beteren hoopt men deze problemen te verminderen. Ouderbetrok-
kenheid wordt in dit kader als een belangrijk middel beschouwd om 
de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen te optimaliseren.  Met 
het oog hierop heeft de Nederlandse Katholieke Vereniging van Ou-
ders de vraag voorgelegd om een onderzoek te laten uitvoeren naar 
de mate waarin ouders betrokken worden bij de loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding(LOB) in het voortgezet onderwijs. Het voorliggende 
onderzoeksrapport doet daarvan verslag.  Daarbij wordt in concreto 
ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: Op welke wijze en in wel-
ke mate zijn ouders betrokken bij de school loopbaan ontwikkeling van 
hun kinderen? Hoe uit zich die betrokkenheid (thuis en op school)? 
In welke mate zouden ouders een meer stimulerende en ondersteu-
nende rol willen en kunnen vervullen en hoe zou de driehoek van 
het ouder-school-leerling contact met betrekking tot LOB verbeterd 
kunnen worden? Uit het onderzoek onder ouders en decanen komt 
naar voren dat LOB leeft bij scholen en ouders. Bij deze ouderbetrok-
kenheid kan onderscheid worden gemaakt naar participatie op school, 
communicatie tussen ouders en school en schoolse activiteiten thuis. 
De onderzochte ouders willen vanuit de scholen meer actief betrok-
ken worden bij de keuzemomenten van hun kinderen en hebben be-
hoefte aan meer regelmatig persoonlijk contact tussen hun kinderen en 
vertegenwoordigers van de school over dit onderwerp. Bij  de ouder-
betrokkenheid is het vooral belangrijk hoe er tussen school en ouders 
gecommuniceerd wordt en wat ouders zelf thuis op dit front doen. 
Ideeën om de ouderbetrokkenheid te stimuleren richten zich dan ook 
vooral hierop: Decanen en mentoren moeten  niet zozeer voorname-
lijk informatie verstrekken, maar zich eerder en meer richten op een  
systematische refl ectie op de ervaringen van leerlingen en ‘signifi cant 
others’. LOB zou op de prioriteitenlijst van het ouder-schoolcontact 
een prominente plaats in moeten nemen.
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Samenvatting 

Inleiding 

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen wijzen op het belang van goede loopbaan-

oriëntatie en begeleiding (LOB) in het onderwijs. In de praktijk functioneren de mees-

te scholen nog niet als loopbaancentra en hebben leerlingen moeite met het ontwikke-

len van de loopbaancompetenties die vereist zijn om goede studie- en beroepskeuzes te 

maken. Dit leidt tot voortijdig schoolverlaten, switchgedrag en studie-uitval.  

Binnen het denken over LOB is tegelijk het besef gegroeid dat dit een  gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van decanen, mentoren, docenten en schoolleiding op school is 

en dat sprake moet zijn van een geïntegreerde procesmatige aanpak. Leerlingen zijn 

gebaat bij een krachtige loopbaanleeromgeving. Een dergelijke leeromgeving biedt 

een onderwijsorganisatie die leerlingen mogelijkheden biedt zelf sturing aan hun leer-

proces te geven, ervaringen op te doen in de praktijk van vervolgonderwijs en ar-

beidsmarkt en voorlichting die voldoende aanzet tot reflectie. Loopbaangerichte bege-

leiding richt zich op reflectie op deze ervaringen, stimuleert de competentieontwikke-

ling, begeleidt bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en bij studievoortgang, - 

planning en -aanpak als noodzakelijke voorwaarden om een studieloopbaan te realise-

ren. Tevens is deze begeleiding op maat (aansluitend bij keuzestijlen van leerlingen).  

 

De begeleiding van leerlingen met betrekking tot de ontwikkeling van hun loopbaan-

competenties en loopbaankeuzes wordt naar verwachting versterkt door samenwerking 

met ouders. Ouders zijn op dit gebied zeer belangrijke gesprekspartners, zo blijkt uit 

onderzoek. En afgezien van de leerling zelf hebben ouders en de gezins- en thuissitua-

tie (onder andere een goede ouder-kindrelatie, de overdracht van waarden over werk 

door ouders en hun sociaal economische status en opleidingsniveau) de belangrijkste 

invloed op hun (school)loopbaansucces. Ouderbetrokkenheid wordt in dit kader als 

belangrijk middel beschouwd om de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen te 

optimaliseren. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar participatie op school, 

communicatie tussen ouders en school en schoolse activiteiten thuis. Voorliggend on-

derzoek richt zich op de mate waarin en wijze waarop ouders betrokken zijn bij de 

schoolloopbaanontwikkeling van hun kinderen. In welke mate zijn zij betrokken, hoe 

uit zich die betrokkenheid (thuis en op school), in welke mate zouden ouders een meer 

stimulerende en ondersteunende rol willen en kunnen vervullen en hoe zou de drie-

hoek van het ouder-school-leerling-contact met betrekking tot LOB verbeterd kunnen 

worden? Deze vragen worden beantwoord op basis van literatuuronderzoek (zoals 
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weergegeven in de inleiding), vragenlijstonderzoek onder ouders en decanen en tele-

fonische interviews onder decanen, mentoren en ouders van twee scholen.  

 

Resultaten vragenlijstonderzoek 

Uit het vragenlijstonderzoek blijkt een hoge ouderbetrokkenheid, dat zich zowel uit in 

activiteiten (bezoek ouderavonden, schoolse activiteiten thuis) als kennis (over hun 

kinderen en hun ontwikkeling en over het LOB-aanbod op school) als bereidheid om 

een rol te (blijven) spelen bij LOB thuis of op school. Vooral als de activiteiten be-

trekking hebben op de keuzeprocessen van hun eigen kinderen lijken ouders sterk be-

reid een bijdrage hieraan te leveren. Zij kennen een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid toe aan school, ouders en (in iets mindere mate) de leerlingen. Ouders zouden, 

meer dan nu gebeurt, betrokken willen worden bij keuzemomenten en verwachten 

daarin meer initiatief vanuit de school.  

Ook decanen vinden LOB en samenwerking daarin met ouders van groot belang. 

Evenals ouders zien zij hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid, hoewel zij in 

verhouding een iets grotere verantwoordelijkheid bij leerlingen zelf leggen. Decanen 

zijn overwegend van mening dat ouders actiever zouden moeten worden op het gebied 

van LOB, zowel ten aanzien van hun eigen kinderen als ten aanzien van wat er op 

school gebeurd en beslist wordt. Decanen hebben dus ofwel geen compleet beeld van 

wat ouders al doen (met name thuis) ofwel de wens dat ouders nóg actiever op dit 

front worden. De sleutel om ouders meer te betrekken lijkt in elk geval bij de school 

zelf te liggen, gezien de wens die ouders uiten dat de school zelf hen meer betrekt bij 

loopbaankeuzes.  

 

Resultaten telefonische interviews 

Telefonische interviews zijn gevoerd met vertegenwoordigers van GSG Guido de Brès 

in Arnhem en het Corderius College in Amersfoort. Enkele typeringen van de ouder-

betrokkenheid bij LOB op deze scholen: 

Guido de Brès: 

 Kleine school, daardoor veel persoonlijk contact tussen school en leerlingen en 

tussen school en ouders; 

 LOB-activiteiten op school zijn onder andere gesprekken met de decaan, (voor het 

vmbo) arbeidsoriëntatie, een oriënterende stage bij een organisatie/bedrijf naar 

keuze, meelopen in een ROC-instelling met daaropvolgend een presentatie hier-

over voor de (eigen, vierde) klas en leerlingen uit de derde klas vmbo, (voor havo 

en vwo, tot en met de derde klas) mentorlessen met aandacht voor tweede fase, 

profielkeuze en je eigen identiteit en oud-leerlingen die over de bovenbouw ko-

men vertellen. 
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 Ouders spreken thuis veel met hun kinderen over belangrijke keuzes, krijgen van-

uit school voorlichting hierover en communiceren ook regelmatig op persoonlijk 

niveau met mentoren en decaan; de drempels zijn laag. 

 In de begeleiding van vmbo-leerlingen is enige verbetering wenselijk; door be-

perkte beschikbare tijd van de decaan en het feit dat zij nog in haar rol moet groei-

en ziet zij hier (voorlopig) nog weinig mogelijkheden voor.  

 Corderius College: 

 Grote school met veel ‘collectief’ LOB-aanbod: verplicht bezoek van open dagen 

en meeloopdagen hoger en wetenschappelijk onderwijs en een plaatselijke beroe-

penmarkt, verspreiding van brochures over vervolgopleidingen, et cetera. 

 De vwo-decaan is daarnaast beschikbaar voor vragen van leerlingen, tevens voert 

zij (minstens) twee keer in hun studieloopbaan individuele gesprekken en eenmaal 

groepsgesprekken met leerlingen. 

 Ouders zijn positief over LOB op het Corderius College, maar hebben behoefte 

aan meer persoonlijk contact tussen de decaan (of liever: een door de school aan te 

stellen studieloopbaanbegeleider) en hun kinderen. De decaan geeft aan hier door 

beperkte tijd niet tot nauwelijks aan toe te komen.  

 Ouders worden geïnformeerd over het LOB-beleid op ouderavonden, krijgen 

voorlichting over de keuzes die hun kinderen moeten maken en kunnen (binnen-

kort) beschikken over een digitale omgeving met allerlei informatie op het gebied 

van LOB. Tevens biedt het Corderius College een workshop ‘Rol ouders bij stu-

diekeuze’ aan, waarin ouders handvatten krijgen om het gesprek met hun kinderen 

hierover vorm te geven. Tot slot kunnen ouders op verzoek ook een gesprek met 

de decaan voeren.  

 De ouders zijn naar eigen zeggen zeer betrokken bij de keuzeprocessen van hun 

kinderen en besteden daar thuis ook aandacht aan. Het is onderwerp van gesprek 

(niet alleen tussen ouders en hun kinderen, maar ook familie en kennissen worden 

hierin betrokken), ouders stimuleren hun kinderen open dagen te bezoeken en 

gaan daar met plezier zelf mee naar toe. 

 

Conclusies, discussie en aanbevelingen 

LOB leeft bij scholen en ouders. Ouderbetrokkenheid verdient dan ook meer aandacht. 

Ouders willen vanuit de scholen meer actief betrokken worden bij de keuzemomenten 

van hun kinderen en hebben regelmatig ook behoefte aan meer persoonlijk contact tus-

sen hun kinderen en vertegenwoordigers van de school over dit onderwerp. Het beeld 

over ouderparticipatie op schoolniveau (activiteiten en beleid) is wat diffuus. Het vra-

genlijstonderzoek wijst aan dat decanen zouden willen dat ouders zich actiever opstel-

len, de twee telefonisch geraadpleegde scholen kennen deze behoefte niet en vinden 
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bij ouderbetrokkenheid vooral belangrijk hoe er tussen school en ouders gecommuni-

ceerd wordt en wat ouders zelf thuis op dit front doen. Ideeën om de ouderbetrokken-

heid te stimuleren richten zich dan ook vooral hierop: meer communiceren over wat 

ouders thuis en wat mentoren en decanen op school al doen en meer persoonlijke be-

geleiding van leerlingen vanuit de school. Daarbij is vanuit literatuur aanwijsbaar dat 

scholen zich niet zozeer moeten richten op het verstrekken van informatie, maar eerder 

op systematische reflectie op de ervaringen van leerlingen en ‘significant others’. Dat 

begint al vroeg in het voortgezet onderwijs; LOB moet zich niet beperken tot inciden-

tele keuzemomenten. Voor goede persoonlijke begeleiding is het ook nodig meer on-

derzoek te doen en rekening te houden met diverse keuzestijlen van leerlingen. Het 

kan ook betekenen dat scholen meer formatie gaan toekennen aan deze taak van de 

school, door bijvoorbeeld decanen meer uren toe te kennen of een studieloopbaanbe-

geleider (vergelijkbaar met vervolgonderwijs) aan te stellen. LOB zou op de prioritei-

tenlijst van het ouder-schoolcontact in ieder geval een prominente plaats in moeten 

nemen. 
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1 Inleiding: achtergrond van het onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt allereerst stilgestaan bij de vraag waarom loopbaanoriëntatie en 

-begeleiding (vanaf nu: LOB) in de Nederlandse samenleving een belangrijk beleids-

probleem vormt. Een beleidsprobleem dat tot voor kort grotendeels vooral op het bord-

je van het onderwijs terecht kwam en waarbij de individuele scholen zich gesteld za-

gen (en nog zien) voor een erg complexe problematiek, zo moge uit de navolgende 

uiteenzetting blijken. 

 

Na een beknopte beschrijving van een aantal relevante maatschappelijke macro-

ontwikkelingen wordt achtereenvolgens ingegaan op de veranderingen in het denken 

over LOB in de laatste jaren, zoals de koerswijziging naar wat aangeduid wordt als ‘de 

procesmatige, geïntegreerde benadering’ van LOB. Daarna wordt het vizier gericht op 

de door leerlingen ervaren problemen op dit gebied en het zoeken naar nieuwe wegen 

voor de verbetering van de keuze- en oriëntatieprocessen binnen en buiten de school. 

In dit verband wordt onder andere ‘ingezoomd’ op het stimuleren van leerprocessen 

die leiden tot de ontwikkeling van loopbaancompetenties bij leerlingen. Vervolgens 

wordt ingegaan op wat empirisch bekend is over de feitelijke rol van ouders bij het 

oriëntatie- en begeleidingsproces en wat de mogelijke rol van ouders in combinatie 

met de school en de leerling als subject en object zou kunnen zijn. 

1.1 Maatschappelijke ontwikkelingen die de aandacht richten op 
LOB 

Vanaf 1975 ziet men een sociaaleconomische ontwikkeling waarbij de omvang van de 

industriële sector afneemt en de dienstensector groeit. Dit proces heeft een aantal be-

langrijke gevolgen voor de maatschappelijke functies, inhouden en vormgeving van 

het onderwijs. De postindustriële maatschappij bracht andere eisen met zich mee, on-

der andere op het vlak van de competentieontwikkeling van de werknemers, met name 

op het gebied van de sociale en communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke 

ontwikkeling is de snel veranderende arbeidsmarkt waarbij een werknemer tijdens zijn 

loopbaan meerdere keren wisselt van baan of zelfs van beroep. De traditionele loop-

baan die na een bepaalde vooropleiding resulteerde in ‘een baan voor het leven’ is aan 

het verdwijnen en is vervangen door een ‘veranderende’ loopbaan, die steeds meer ge-

kenmerkt wordt door het levenslang leren van werknemers. Deze maatschappelijke 
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tendens wordt versterkt door het proces van versnelde kennisontwikkeling en -

veroudering die van werknemers verlangt dat zij voortdurend en levenslang blijven 

leren. Daarbij wordt van werknemers in toenemende mate verwacht dat zij op basis 

van zelfsturing richting kunnen geven aan hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. In 

dit verband wordt in het tegenwoordige onderwijs steeds vaker de nadruk gelegd op 

competentiegericht leren, waarbij leerlingen de kans krijgen om competenties te ont-

wikkelen die bijvoorbeeld in meerdere praktijksituaties toepasbaar zijn. Vaak kiezen 

scholen voor een benadering waarbij leerlingen gestimuleerd worden zelfverantwoor-

delijk te zijn voor hun leerproces en de eigen loopbaanontwikkeling. In deze visie is de 

school dan niet slechts een instituut dat voornamelijk is gericht op kwalificatieontwik-

keling, maar ook een loopbaancentrum waarin leerlingen de nodige loopbaancompe-

tenties ontwikkelen, zoals zelfsturing en reflecteren op eigen keuzes en ambities (Mit-

tendorf in Kuijpers & Meijers, 2008).  

Volgens Kuijpers en Meijers (2008) is het echter nog niet zover: het Nederlandse on-

derwijs is nog (lang) geen loopbaancentrum. Maar er is ook nog iets anders aan de 

hand. Hun onderzoek laat namelijk tevens zien dat die sterke focus op de loopbaan-

ontwikkeling problematisch blijkt voor veel leerlingen (Meijers, Kuijpers, & Winters, 

2010). Leerlingen blijken bijvoorbeeld moeite te hebben met het ontwikkelen van die 

loopbaancompetenties die nodig zijn voor het maken van keuzes voor de (be-

roeps)toekomst (zie ook: Jolles, 2010; Meijers, Kuijpers & Bakker, 2006; Meijers, 

Kuijpers & Winters, 2010). Het is dus niet alleen een kwestie dat de schoolcontext te 

marginaal is ingericht om te spreken van een krachtige leeromgeving die aanzet tot de 

ontwikkeling van loopbaancompetenties. Er is nog een fundamenteel probleem dat er-

op neer komt dat  de ontwikkeling van die competenties dikwijls moeilijk tot stand 

komt bij de leerlingen zelf. Onderzoeken naar de oorzaken van voortijdig schoolverla-

ten wijzen op de tekortschietende loopbaancompetenties van leerlingen, veroorzaakt 

door de gebrekkige begeleiding op dit gebied door de school. Daardoor is er vaak 

sprake van een verkeerde keuze voor een vervolgstudie. Uit onderzoek blijkt dat dit 

veelal voorafgaat aan voortijdig schoolverlaten of het wisselen van opleiding (Kuijpers 

& Meijers, 2008). Dit beeld, namelijk dat een verkeerde studiekeuze vaak de oorzaak 

is van voortijdig schoolverlaten, wordt bevestigd door onderzoek van het Researchcen-

trum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt  (ROA, 2009), verbonden aan de Universiteit 

van Maastricht. Dit onderzoeksbureau onderzocht 1596 jongeren die een opleiding op 

het vmbo, mbo, havo en vwo hadden gevolgd en deze opleiding zonder diploma had-

den verlaten. Ander onderzoek van de Raad van Werk en Inkomen (RWI, 2008) wijst 

eveneens op een verkeerde studiekeuze als oorzaak van voortijdig schoolverlaten. De 

RWI concludeerde op basis van dat onderzoek dat de kans op een succesvolle school-

loopbaan voor een belangrijk deel wordt bepaald door motivatie, vaardigheden en 
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cognitieve vermogens van leerlingen. Daarnaast speelt de studie- en beroepskeuze een 

zeer cruciale rol. Uit een onderzoek van ResearchNed (2009) kwam ook naar voren 

dat bij eerstejaarsstudenten van het hoger en wetenschappelijk onderwijs een verkeer-

de studiekeuze de meest voorkomende oorzaak van studie-uitval is. Uit dit onderzoek 

bleek ook dat er duidelijk verschil waargenomen kon worden tussen studie-uitvallers 

en studenten die na een jaar doorgingen met hun studie. Zo bleek dat studie-uitvallers 

gemiddeld later hun keuze maken voor een vervolgopleiding, minder overtuigd zijn 

van hun keuze en minder gemotiveerd zijn in vergelijking met studenten die na een 

jaar doorgingen met hun studie.  

1.2 Relevante interne ontwikkelingen met betrekking tot LOB 

Er heeft zich de afgelopen decennia in het denken over de aansluiting van diverse op-

leidingen en ook in de relatie onderwijs en arbeidsmarkt beleidsmatig een ontwikke-

ling voorgedaan van ‘studie- en beroepskeuzevoorlichting’ naar ‘loopbaanoriëntatie en 

begeleiding’. Het begeleiden van leerlingen in het LOB-proces wordt daarbij gezien 

als een schoolse taak waarbij er van oudsher vanuit gegaan wordt dat de decaan de ex-

pert is op het gebied van vervolgopleidingen en beroepsmogelijkheden. De opvattin-

gen over het trainen van loopbaancompetenties en het voorbereiden van jongeren op 

maatschappelijke participatie zijn echter aan het veranderen. Zo wordt gestreefd naar 

meer samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijfsleven en ook wordt ervoor ge-

pleit om de ouders meer te betrekken bij dit proces. Het voorliggende onderzoek is met 

name op dit laatste aspect gericht, te weten de versterking van de rol van de ouders bij 

LOB. Als gevolg van de veranderende visie op LOB is er niet alleen meer aandacht 

gekomen voor meer samenwerking tussen school en andere partijen, maar is ook de 

visie op het eigenaarschap van LOB binnen de school  gewijzigd. Er zijn nieuwe ar-

gumenten ter tafel gekomen om LOB niet alleen of vooral toe te delen aan het deca-

naat, maar dit te beschouwen als een gedeelde verantwoordelijkheid van de decaan, de 

mentor, de docenten en de schoolleiding. De gedachte daarachter is dat de do-

cent/mentor met zijn leerlingen een persoonlijke relatie heeft en tevens vaak vakin-

houdelijk goed op de hoogte is. Daardoor kan deze vanuit de eigen expertise realisti-

sche beroepsbeelden overbrengen aan de leerlingen en ze begeleiden bij  het vakin-

houdelijke aspect van het oriëntatie- en keuzeproces. De decaan begeleidt dan vooral 

bij de overstap en het moment van kiezen. Veel scholen zijn in meer of mindere mate 

bezig met deze veranderingen in LOB en definiëren LOB in toenemende mate als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij docenten en mentoren zich betrokken 

moeten weten. Een belangrijk kenmerk van LOB is de geïntegreerde procesmatige 
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aanpak. De aanpak is procesmatig in de zin dat de activiteiten voor studie- en beroeps-

keuzebegeleiding plaatsvinden gedurende de gehele schoolloopbaan en evenwichtig 

verdeeld zijn over het gehele onderwijsaanbod. Het geïntegreerde karakter duidt op het 

feit dat keuzevaardigheden, informatievoorziening en advisering in onderlinge samen-

hang in het onderwijsaanbod aan de orde komen (NVS, 1999). Met het oog op deze 

kenmerken en wijze van aanpak is het van belang dat in scholen een duidelijke discus-

sie gevoerd wordt over de verdeling en afbakening van de verschillende, taken, rollen, 

activiteiten en de daarvoor benodigde competenties (Oomen, 2002; Meijers, Kuijpers 

& Bakker, 2006a). 

1.3 Problemen en oplossingsrichting: krachtige 
loopbaanleeromgeving 

Eén van de belangrijke problemen in verband met LOB is dat veel leerlingen switch-

gedrag vertonen. Dit kan leiden tot studie-uitval en -vertraging in het vervolgonderwijs 

(mbo, hbo of universiteit). Bij de keuzen die leerlingen maken zijn ze zich vaak niet 

erg bewust van ‘het waarom’ van hun keuze. Daardoor is het aantal keuzen dat achter-

af als onjuist bestempeld wordt, relatief groot  en is er  sprake van frequent switchen 

van leerlingen tijdens de vervolgopleiding. Uit de onderzoeksliteratuur komt naar vo-

ren het maken van keuzes door leerlingen dikwijls als een zwaarwichtig en lastig pro-

bleem wordt ervaren. Ook het moment waarop jongeren een studiekeuze moeten ma-

ken, komt in hun ontwikkeling eigenlijk te vroeg. Niet alleen het keuzemoment, maar 

ook de angst om te moeten kiezen uit het grote aanbod van studies en mogelijke be-

roepen kan van invloed zijn op het feit dat het maken van dergelijke keuzen door jon-

geren als een flink probleem wordt ervaren. Toch wordt van jongeren verwacht dat zij 

al vroeg in de levensloop op dit gebied keuzes te maken. Al voordat de leerlingen een 

sector- of profielkeuze doen zouden zij idealiter over hun studie- en beroepsloopbaan 

bewust en intensief nagedacht moeten hebben. Niet alleen voor jongeren is het maken 

van dergelijke keuzen een probleem. 

Scholen willen dat leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen en dus ook op een 

efficiënte en effectieve wijze goede studie- en beroepskeuzen maken. Het zoeken naar 

goede wegen voor LOB is voor de betrokken socialiserende instanties (school, ouders, 

vervolgopleidingen) een  indringende opgave. Er zijn verschillende beleidsinitiatieven 

die gericht zijn op verbetering van de keuze en oriëntatie op de (studie)loopbaan van 

elke leerling. Keuzegedrag van leerlingen kan worden bevorderd door krachtige loop-

baanleeromgevingen (Kuijpers, 2003, 2005; Meijers, 2006). De mate waarin leerom-

gevingen loopbaangericht zijn wordt bepaald door het type onderwijsorganisatie en de 
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begeleiding (Kuijpers, 2005). In het kort wat opmerkingen over kenmerken van zo’n 

leeromgeving: 

 Loopbaangerichte onderwijsorganisatie:  

o de onderwijsorganisatie moet leerlingen de mogelijkheid bieden om sturing 

te geven aan het eigen leerproces: cognitieve autonomie voor leerlingen, de 

eigen leervraag centraal en voldoende flexibiliteit in de organisatie; 

o uitgangspunt in de didactische organisatie is dat leerlingen diverse ervaringen 

kunnen opdoen in de praktijk (van arbeidsmarkt en vervolgonderwijs); dit 

draagt bij aan het vormen van een beroepsbeeld en arbeidsidentiteit; 

o voorlichting die voldoende aanzet tot reflectie (Zijlstra & Meijers, 2006). 

 Loopbaangerichte begeleiding: 

o leerlingen moeten (leren) reflecteren (Blustein, 1992; Law, Meijers & Wijers, 

2002) om antwoord te kunnen geven op de vragen (1) wat betekent arbeid in 

en voor mijn leven? en (2) wat wil ik via mijn arbeid betekenen voor ande-

ren? Reflectie is mogelijk via een dialoog met docenten of mento-

ren/decanen, waarin de student hulp krijgt bij het betekenis geven aan erva-

ringen en het aanbrengen van sturing in de loopbaan; 

o loopbaanbegeleiding richt zich niet alleen op incidenten (één keuze, opdracht, 

praktijkervaring, et cetera), maar wordt gezien als leerproces dat doorlopende 

ondersteuning vergt;  

o om leerlingen daadwerkelijk te ondersteunen in LOB zijn drie inhouden in 

combinatie met elkaar cruciaal: 

a) stimuleren en monitoren van de competentieontwikkeling 

b) begeleiden bij profiel- of beroepsoriëntatie, netwerken en (stu-

die)loopbaankeuzes 

c) begeleiden bij studievoortgang, -planning en –aanpak, als voorwaarde 

om een studieloopbaan te realiseren (van Winkel, 2006); 

o begeleiding op maat: sluit aan bij keuzestijlen van leerlingen met bijbehoren-

de kernkwadranten (Beekers, 2006). 

Voorwaarde voor een loopbaangerichte leeromgeving is dat sprake is van een veilige 

en vertrouwde sfeer op school (Meijers, 2005). Loopbaanzelfsturing komt niet gemak-

kelijk op gang; vertrouwen in de persoon met wie de dialoog plaatsvindt speelt een 

sleutelrol. Een dialogisch proces begint vaak met een zogenoemde grenservaring en 

juist die ervaringen worden dikwijls ontlopen vanwege de ermee samenhangende on-

zekerheid (Zijlstra & Meijers, 2006). De mate waarin de dialoog ‘rendement’ heeft 

wordt sterk bepaald door de mate waarin de emoties van de leerling serieus worden 

genomen en samen wordt gezocht naar duidingen van die emoties. Dat kan alleen in 
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een sfeer van vertrouwen. Als deze sfeer er niet is, zijn mensen geneigd om sociaal 

wenselijk gedrag te gaan vertonen. Dit heeft ook invloed op de keuzes die je maakt. 

1.4 Van informatieverstrekking naar leren van 
loopbaancompetenties 

De hiervoor geschetste ontwikkeling in het denken over  LOB wint in de praktijk van 

alledag steeds verder terrein, maar ziet zich geconfronteerd met een aloude overtuiging 

dat het verstrekken van ‘de juiste informatie’ bepalend is voor het maken van de juiste 

keuzes door de betreffende jongeren. Dit lijkt een diep ingewortelde overtuiging te 

zijn, zowel in het onderwijs als in het beleid.  

Veel betrokkenen gaan uit van de opvatting dat een studie- en beroepskeuze effectief 

is wanneer jongeren op basis van informatie een goede keuze maken. Als gevolg van 

deze opvatting wordt de begeleiding van leerlingen voornamelijk ingericht aan de 

hand van dit idee, namelijk dat een adequate studie- of beroepskeuze de uitkomst is 

van een weloverwogen en rationeel keuzeproces. Een juiste studie- en/of beroepskeuze 

wordt vaak gezien als zijnde gelijk aan ‘een keuze op basis van informatie’ (OECD, 

2004; RWI, 2008; Watts & Fretwell, 2004). Meerdere onderzoeken laten echter zien 

dat jongeren helemaal niet op basis van rationele overwegingen een weloverwogen 

studie- of beroepskeuze maken (Meijers, Kuijpers & Winters, 2010). Zo bleek uit een 

studie van Steenaert en Boessenkool (2003) dat vmbo- en mbo-leerlingen een studie-

richting kiezen zonder dat zij een duidelijk beroepsbeeld hebben of een inhoudelijk en 

concreet perspectief op een toekomstige baan. Volgens Neuvel (2005) laten leerlingen 

zich in hun studiekeuze vooral leiden door rapportcijfers in combinatie met het ‘weg-

strepen’ van keuzealternatieven waarvan zij weten dat zij die in ieder geval absoluut 

niet willen. Meijers (2006) noemt vier determinanten van keuzegedrag: 

1) ervaringen (eigen ervaringen en ervaringen van relevante anderen, zoals vrienden 

en ouders); 

2) geruchten; 

3) contaminatie (dat wil zeggen het op basis van bestaande opvattingen een situatie 

of zaak bepaalde eigenschappen toerekenen die er objectief gezien niet bij horen); 

4) objectieve informatie. 

 

Hierbij is het eerste punt het allerbelangrijkste en komt de objectieve informatie pas 

helemaal achteraan. 

Ander onderzoek heeft uitgewezen dat de meerderheid van de onderzochte leerlingen 

(uit vmbo en mbo) geen loopbaancompetenties en arbeidsidentiteit ontwikkelt (Meij-
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ers, Kuijpers & Bakker, 2006). Leerlingen bleken nauwelijks na te denken over hun 

loopbaan. Zij ondernamen tevens nauwelijks acties om hun studieloopbaan te beïn-

vloeden in het licht van hun loopbaanwensen en ook van netwerken was geen sprake. 

Op basis van vervolgonderzoek onder 4820 studenten in het hoger onderwijs conclu-

deerden Kuijpers en Meijers (2009) hetzelfde voor deze groep studenten. Du Bois-

Reymond, Peters en Ravesloot (1998) toonden aan dat leerlingen zich nauwelijks laten 

leiden door arbeidsmarktoverwegingen in hun keuze voor een vervolgstudie. Zij stel-

len dat jongeren zich het meest laten leiden door intrinsieke aspecten van studie of be-

roep. Dit betekent dat jongeren kiezen voor studies waarvan zij denken dat daarin hun 

hart ligt. Ander onderzoek onderstreept dit. Den Boer, Mittendorff en Sjenitzer (2004) 

toonden aan dat het Axis-programma - waarin het geven van informatie over arbeids-

marktontwikkelingen centraal stond - niet resulteerde in meer keuzes voor technische 

of bèta-studies, terwijl deze studies betere economische vooruitzichten bieden dan an-

dere studies. Beekers (2006) pleit ervoor om aan te sluiten bij de praktijk van keuze-

gedrag van leerlingen (descriptieve besliskunde). Onderzoek uit deze wetenschap 

maakt duidelijk dat leerlingen in de praktijk verschillende keuzestijlen hanteren. Ze 

onderscheiden zich op drie verschillende dimensies: 

 intrapersoonlijke dimensie: 

1. logisch-rationele stijl (verstand) 

2. emotionele stijl (gevoel) 

 interpersoonlijke dimensie: 

3. eigenzinnige stijl (ik) 

4. meegaande stijl (ander) 

 temporele dimensie: 

5. impulsieve stijl (snel) 

6. uitstellende stijl (langzaam) 

 los van de dimensies: 

7. intuïtieve stijl (optimale mix van stijlen, intuïtief handelen op basis van erva-

ringen) 

Elke dimensie heeft haar eigen kernkwadrant met kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen 

en allergieën.  

 

Kuijpers (2003) heeft in haar proefschrift aangegeven over welke competenties een 

persoon moet beschikken om zelfsturing in de eigen loopbaanontwikkeling te realise-

ren. De door haar onderscheiden loopbaancompetenties zijn de volgende:  

- loopbaanreflectie: reflectief gedrag aan de hand van ervaringen en keuzes om 

kwaliteiten en motieven te achterhalen die van belang zijn voor de toekomst;  
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- loopbaanvorming: proactief gedrag ter beïnvloeding van het loopbaanverloop door 

onderzoek naar werk, het maken van weloverwogen keuzes en daadwerkelijk ac-

ties te ondernemen om werk en leren te laten aansluiten bij eigen kwaliteiten en 

motieven en uitdagingen in werk;  

- netwerken: interactief gedrag om contacten op te bouwen en te onderhouden op de 

interne en externe arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling.  

 

In een onderzoek naar leerlingen in het (v)mbo konden de bovenstaande drie loop-

baancompetenties duidelijk worden aangetoond (Kuijpers, Meijers & Bakker, 2006, 

p.40). Het leren van loopbaancompetenties is niet alleen van belang voor de huidige 

levensfase waarin de leerling zich bevindt en bijvoorbeeld voor het kiezen van een in-

tredebaan, maar is een belangrijke voorwaarde voor het latere functioneren in de ar-

beidswereld. Immers, in de toekomst wordt aan steeds minder werknemers een garan-

tie op ‘een vaste baan voor het leven’ geboden. Voor steeds meer werknemers is spra-

ke van een ‘grenzeloze loopbaan’, dat wil zeggen een loopbaan waarin zij gedurende 

hun werkzame leven enkele malen van bedrijf, branche en mogelijk zelfs beroep zul-

len moeten wisselen. Bovendien is het waarschijnlijk dat binnen een functie in de loop 

der tijd werkzaamheden veranderen. Het benutten van deze keuzemogelijkheden om 

(op een passende plaats) inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt en om persoonlijk te 

ontwikkelen naar eigen wens, vraagt om zelfsturing in werk en leren (Kuijpers & Me-

ijers, 2008).  

1.5 De rol van ouders bij het oriëntatie- en begeleidingsproces 

De bovenstaande bevindingen lijken erop te wijzen dat een betere begeleiding van 

leerlingen met betrekking tot de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en loop-

baankeuzes versterkt kan worden door samenwerking met ouders. Een groeiend aantal 

auteurs (o.a. Epstein & Sanders, 2000; Evers, 2006; Oomen, 2002, 2010; RWI, 2008) 

is van mening dat samenwerking met ouders kan leiden tot die verbetering van de 

loopbaanbegeleiding. Leerlingen maken de keuze voor een vervolgopleiding immers 

niet in hun eentje. In veel gevallen praten zij met hun ouders over de keuze die ze wil-

len maken. Hierdoor vormen de ouders, ook gelet op de kennis die zij van hun kin-

deren hebben, een belangrijke bron van informatie voor studie- en loopbaanbegelei-

ders. Er is ook empirische steun voor de gedachte dat ouders van belang zijn. Zo blijkt 

uit kwantitatief onderzoek onder 1589 vmbo-leerlingen naar het gebruik van keuze-

bronnen dat ouders als het belangrijkst worden beoordeeld in het maken van een keuze 

voor een vervolgstudie (Kuijpers, Meijers & Winters, 2008). Ander onderzoek beves-
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tigt dat ouders een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van leerlingen. Volgens 

leerlingen hebben hun ouders een grotere invloed op hun keuzegedrag dan de decaan 

of docenten (Steenaert & Boessenkool, 2003; Oomen, 2003). Ouders zijn de belang-

rijkste informatiepersonen in de keuzezoektocht van leerlingen en zij worden het posi-

tiefst gewaardeerd. Leerlingen zijn van mening dat hun ouders een goed beeld hebben 

van wat zij willen hetgeen een positief effect heeft op de keuze. En de mate waarin 

leerlingen hun ouders raadplegen bepaalt de uiteindelijke verbondenheid met de geko-

zen opleiding (Evers, 2006). De Onderwijsraad (2010) adviseert scholen dan ook om 

ouders als samenwerkingspartners te beschouwen in het onderwijs. De Onderwijsraad 

beredeneert dat ouders, op de voor- en achtergrond, een belangrijke rol spelen in on-

derwijsafwegingen- en keuzes die leerlingen moeten maken. Hierdoor zou samenwer-

king met ouders ten goede komen aan het welzijn van het kind en het verloop van de 

schoolloopbaan.  

1.6 De mogelijke betekenis van gezinscontext en 
ouderbetrokkenheid 

De invloed van ouders beperkt zich niet alleen tot het meedenken over de keuze van 

een vervolgopleiding. Theoretici en loopbaanadviseurs wezen al veel eerder op de rol 

die de gezinscontext speelt in de loopbaanontwikkeling van jongeren (Hagen, 1960; 

Herr & Lear, 1984; Peluchette, 1993). Oomen (2010) draagt in haar literatuuronder-

zoek tal van onderzoeksresultaten aan waaruit een algemene conclusie getrokken kan 

worden: afgezien van de leerling zelf hebben ouders en de gezins- en thuissituatie de 

belangrijkste invloed op het (school)loopbaansucces van hun kind. Een substantiële 

hoeveelheid onderzoeksliteratuur levert bewijs voor de invloed van gezinsvariabelen 

op de loopbaanontwikkeling. Voor het voorliggend onderzoek is vooral het belang van 

een goede ouder-kind relatie relevant. Als deze relatie niet goed is, is er een grotere 

kans dat leerlingen minder met hun ouders communiceren en minder waarde hechten 

aan de adviezen en suggesties van hun ouders. Dit kan afbreuk doen aan de mogelijke 

positieve invloed die ouders op de loopbaanontwikkeling van het kind hebben. Het be-

lang van een goede ouder-kind relatie kan uiteengelegd worden in verschillende ele-

menten: 

Ten eerste is aangetoond dat gehechtheid van invloed is op de loopbaanontwikkeling 

van jongeren (Germeijs & Verschueren, 2009; Ketterson & Blustein, 1997). Kinderen 

die in nauwe en sterke relaties veiligheid ervaren zijn meer in staat tot het verleggen 

van hun grenzen en het op onderzoek uitgaan ten aanzien van loopbaanaspecten dan 

jongeren die geen veilige hechting hebben met een ouder of verzorger. Ten tweede 
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hangt ouderschapsstijl samen met loopbaaninteresses en -keuzes van het kind 

(Oomen, 2010). Zo bleek dat ouders die een gezaghebbende opvoedstijl hanteren, die 

wordt gekenmerkt door zowel warmte als controle, en daarbij hoge verwachtingen met 

emotionele steun en erkenning van de autonomie van het kind combineren, een posi-

tieve invloed hebben op de loopbaanontwikkeling van het kind. Deze opvoedstijl is 

aan de hand van onderzoek (Bloir, 1997; Strage & Brandt, 1999 in Oomen, 2010) ver-

bonden met academisch succes, zelfvertrouwen, volharding en sociale competentie. 

Als gevolg hiervan bleek dat leerlingen die worden opgevoed door ouders met deze 

opvoedstijl op actieve wijze nadenken over hun loopbaan en op basis van zelfkennis 

hun eigen loopbaandoelen ontwikkelen. Ten derde lieten Young en collega’s (2001) 

zien dat wederzijdse sociale relaties in het gezin grote invloed hebben op de loopbaan-

ontwikkeling van het kind. Tijdens gezamenlijke exploraties en gesprekken binnen het 

gezin worden loopbaanconcepten gevormd bij jongeren. Eerder onderzoek gedaan 

door Galinsky (2000) levert ook bewijs voor de overdracht van waarden over werk 

door ouders. Hij laat zien dat kinderen hun kennis over werk van volwassenen verkrij-

gen uit de gesprekken die ouders met elkaar voeren over hun eigen werk. Ook blijkt 

dat ouders voor hun kind dikwijls als tolk fungeren wat betreft het verwoorden van in-

formatie over de wereld en ook wat het kind in die wereld kan bereiken (Hall et al., 

1996). Jongeren uit het voortgezet onderwijs hebben voor negentig procent dezelfde 

ideeën als hun ouders over hoe men zich voorbereidt op een carrière (Otto, 2000). Dit 

suggereert dat ouders een belangrijke bron zijn van kennis en opvattingen over werk 

(Bryant, Reynolds, & Zvonkovic, 2006). Tot slot wijst onderzoek ook uit dat de in-

vloed van ouders afhankelijk is van de sociaal economische status (Bandura et.al., 

2001) en het opleidingsniveau van ouders (Pless & Katznelson, 2007 in Oomen, 

2010). Deze factoren beïnvloeden de mate van sturing en interesse door ouders in de 

schoolloopbaan van het kind. Laagopgeleide ouders oefenen minder druk uit op hun 

kind om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding dan hoger opgeleide 

ouders. Geconcludeerd kan worden dat de interesse van ouders voor de onderwijskeu-

ze van hun kind afneemt naarmate zij zelf minder jaren onderwijs hebben genoten. Dit 

heeft vermoedelijk te maken met enerzijds het gebrek aan een sterke onderwijstraditie 

binnen dit soort gezinnen en de sterke focus op werk en anderzijds door een beperkte 

kennis bij laagopgeleide ouders van het onderwijssysteem, waardoor zij hun kinderen 

moeilijk kunnen helpen bij de keuze voor vervolgonderwijs.  

Bovenstaande onderzoeksresultaten suggereren dat de ouder- en gezinsvariabelen die 

invloed hebben op de schoolloopbaanontwikkeling divers van aard zijn. De exacte in-

vloed die ouders hebben op de schoolloopbaanontwikkeling van hun kinderen is echter 

ook nog niet volledig bekend, omdat die invloed complex, subtiel en vaak impliciet is 

(Oomen, 2010). Zo verwijst een aantal gezinsvariabelen naar langetermijnprocessen 
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die hun oorsprong vinden in de vroegkinderlijke ontwikkeling, zoals de eerder ge-

noemde hechtingsrelatie. Dit doet vermoeden dat de schoolloopbaanontwikkeling van 

jongeren wordt beïnvloed door diep ingebedde gezinsprocessen (o.a. Young et al., 

2001). Veel loopbaanonderzoek is dan ook gebaseerd op de sociaal-leren-theorie. 

Vanuit deze theorie worden vroege ervaringen in het leven beschouwd als de basis 

voor de ontwikkeling van ‘self-efficacy’ ten aanzien van de eigen loopbaan en als ba-

sis voor loopbaandoelen en -keuzes gedurende het hele leven (Altman, 1997 in 

Oomen, 2010).  

 

Een verwant aspect dat  in het kader van dit onderzoek nadere empirische aandacht 

verdient, is het belang van de ouderbetrokkenheid. Gezien de veelvuldig aangetoonde 

verbanden tussen ouder- en gezinsfactoren en de schoolloopbaanontwikkeling van 

leerlingen beschouwen verschillende onderzoekers en adviseurs de betrokkenheid van 

ouders als een belangrijk middel om de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen te 

optimaliseren. Door hen wordt verondersteld dat hoe hoger de mate van ouderbetrok-

kenheid is, des te beter dat is voor de ontwikkeling van het kind en diens schoolloop-

baan (Bakker, Denessen, & Brus-Laeven, 2007). Hoewel veel onderzoek betrekking 

heeft op de relatie tussen ouderbetrokkenheid en prestaties van kinderen in het onder-

wijs (bijvoorbeeld Zellman & Waterman, 1998) lijkt het aannemelijk dat ouderbetrok-

kenheid ook van invloed is op de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen (Bryant, 

Reynolds, & Zvonkovic, 2006). Bakker en Denessen (2009) hebben erop gewezen dat 

in Nederland het schoolbeleid gericht op het stimuleren van ouderbetrokkenheid, zich 

meestal vooral richt op het realiseren van verschillende vormen van ouderparticipatie. 

Zij wijzen terecht op het gevaar dat hierin schuilt, namelijk dat door zo’n beleidsbena-

dering voorbij wordt gegaan aan het feit dat geringe ouder-schoolcontacten niet per 

definitie verwijzen naar een gebrek aan ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van 

het schoolgaande kind (Bakker & Denessen, 2009). In dit verband onderscheiden veel 

auteurs daarom drie typen van ouderbetrokkenheid (o.a. Flouri & Buchanan, 2004; 

Grolnick & Slowiaczek, 1994) : (a) participatie op school, wat kan variëren van vrij-

willige activiteiten op school tot participatie met betrekking tot beslissingen; (b) com-

municatie tussen ouders en de school, hetgeen kan variëren van het bezoeken van ou-

deravonden tot het lezen van de nieuwsbrief; en (c) schoolse activiteiten thuis, zoals 

het bespreken van schoolkeuzes of het helpen met huiswerk.  

 

In het voorliggende onderzoek is nagegaan in welke mate en op welke manier ouders 

betrokken zijn bij de schoolloopbaanontwikkeling van hun kind. Daarbij gaat met na-

me de aandacht uit naar de wijze waarop ouders betrokken zouden willen zijn bij het 

schoolloopbaanproces van hun kind. Tevens is onderzocht welke visie decanen hebben 
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ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er vaak weinig 

afstemming is over wederzijdse verwachtingen van ouders en de school (Klaassen, 

2008). Wat betreft de houding van ouders ten aanzien van ouderbetrokkenheid blijkt 

bijvoorbeeld dat vooral ouders van allochtone leerlingen en ouders uit lagere sociale 

milieus hun rol kleiner inschatten dan ouders uit de hogere sociale milieus (Driessen, 

Smit & Klaassen, 2011). Ook blijkt dat visies op verantwoordelijkheid kunnen ver-

schillen tussen ouders, maar ook tussen ouders en de school (Klaassen en Leeferink, 

1998). Daarom is het zaak om goed na te denken en te communiceren over ieders ta-

ken en verantwoordelijkheid (Klaassen, 2009). Ouders van allochtone leerlingen en 

ouders uit lagere sociale milieus zien in het algemeen een grotere scheiding tussen de 

verantwoordelijkheid van scholen en ouders in de ontwikkeling van kinderen, in te-

genstelling tot ouders uit de hogere sociale milieus, die de rol van ouders en school 

meer in termen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien (Denessen, Driessen, 

Smit & Sleegers, 2001). 

 

Tot zover deze analyse van relevant empirisch voorinzicht over de mogelijke samen-

werking tussen ouders, leerling en de school op het gebied van LOB en de verschillen-

de aspecten die daarbij wellicht een meer of mindere belangrijke rol kunnen spelen. 

Over de verschillende verantwoordelijkheden, taken, samenwerkings- en communica-

tievormen kunnen uiteenlopende verwachtingen bestaan bij verschillende groepen be-

trokkenen. Daarom is het relevant om dit raakvlak van schoolopdracht en ouderbe-

trokkenheid nader te onderzoeken (Klaassen, 2011). Het voorgaande overzicht dat ge-

baseerd is op een uitvoerige literatuurstudie naar de verschillende aspecten van deze  

problematiek laat zien dat ook de ouders invloed hebben bij het maken van keuzen 

door hun kinderen. Ervaringskennis en onderzoek leren ons verder dat ouders vinden 

dat zij belangen, verwachtingen, ambities en behoeften hebben op dit gebied, omdat de 

loopbaanontwikkeling een belangrijk aspect van het leven en welzijn van hun kinderen 

betreft. Toch wordt er ondanks de bovenstaande empirische en theoretische constate-

ringen in de praktijk van alledag slechts zijdelings ingezoomd op de rol die ouders in 

de LOB kunnen spelen. Met het oog daarop is het relevant om in dit exploratieve on-

derzoek via diverse onderzoeksingangen inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de 

tot op heden grotendeels verwaarloosde samenwerking tussen ouders en school - juist 

op dit door betrokken partijen als erg belangrijk ervaren gebied - in het voortgezet on-

derwijs te verbeteren. 
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2 Onderzoeksvragen en –opzet 

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe ouderbetrokkenheid bij LOB bevorderd kan 

worden. Hoe kunnen ouders instrumenten krijgen of zich beter bewust worden van de 

eigen acties of socialisatie-invloeden die bij kunnen dragen aan het keuzeproces en de 

ontwikkeling van loopbaancompetenties van hun kinderen? Hoe kan het samenspel 

tussen school en thuis wat dit betreft verbeterd worden? Om deze vragen te beant-

woorden zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

   

1) In welke mate zijn ouders betrokken bij LOB en hebben zij inzicht in het keuze-

proces van de leerling en de activiteiten van de school op dit terrein?  

2) In welke mate zouden ouders in samenspel met de school een meer stimulerende, 

ondersteunende en motiverende functie kunnen vervullen ten behoeve van LOB? 

3) Welke begeleidende en ondersteunende rol spelen ouders thuis bij school- en be-

roepskeuze, loopbaanoriëntatie en vervolgopleidingen? 

4) Op welke wijze zouden ouders ook binnen school bij LOB-activiteiten betrokken 

kunnen worden? 

5) Hoe kan de driehoek van het ouder-school-leerling-contact met betrekking tot 

LOB verbeterd worden? 

 

Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet behelst drie stappen: een uitgebreide literatuurinventarisatie, een 

vragenlijstonderzoek en een telefonische raadpleging van ouders. De literatuurinventa-

risatie is grotendeels beschreven in hoofdstuk 1. 

Via vragenlijstonderzoek onder ouders en decanen/mentoren is vervolgens inzicht ver-

kregen in hun opvattingen ten aanzien van LOB. Voor de constructie van beide vra-

genlijsten is gebruik gemaakt van Bakker (2002), Bakker, Denessen en Brus-Laeven 

(2007), Bakker en Denessen (2009) en Oomen (2002). De vragenlijst voor ouders be-

stond uit de volgende onderdelen (zie bijlage 1 voor alle items): 

 achtergrondvariabelen (leeftijd leerling, schooltype, geslacht et cetera); 

 ja/nee-vragen ter inventarisatie ouderbetrokkenheid (bijvoorbeeld ‘Bent u lid van 

de ouderraad?’); 

 meerkeuze-items met betrekking tot: 

 verantwoordelijkheid voor LOB (bijvoorbeeld ‘Ik ben als ouder het meest verant-

woordelijk voor de schoolloopbaan van mijn kind’); 
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 kennis over LOB op school (bijvoorbeeld ‘Ik weet goed wat de school doet aan 

opleidings- en beroepskeuzeoriëntatie’); 

 mening over ouderbetrokkenheid (bijvoorbeeld ‘De school van mijn kind zou de 

ouders meer moeten betrekken bij loopbaankeuzes’); 

 visie op schoolbeleid (bijvoorbeeld ‘Loopbaanbegeleiding moet een wezenlijk on-

derdeel zijn van het hele onderwijsgebeuren’); 

 LOB-activiteiten thuis (bijvoorbeeld ‘Ik praat regelmatig met mijn kind over stu-

die- of beroepskeuze’) 

 ja/nee-vragen met betrekking tot de bereidheid een bijdrage te leveren aan LOB 

thuis en op school (bijvoorbeeld ‘Bent u bereid om mee te denken (en beslissen) 

over het beleid van de school over de verbetering van loopbaanoriëntatie?’). 

De vragenlijst voor decanen bevatte de volgende onderdelen (zie bijlage 2 voor alle 

items): 

 achtergrondvariabelen (geslacht decaan, leerjaren en schooltype waaraan decaan 

begeleiding biedt, et cetera); 

 meerkeuze-items met betrekking tot: 

 verantwoordelijkheid voor LOB (bijvoorbeeld ‘Als decaan ben ik het meest ver-

antwoordelijk voor de schoolloopbaan van leerlingen’); 

 visie op ouderbetrokkenheid (bijvoorbeeld ‘Het is belangrijk om ouders te betrek-

ken bij het keuzeproces van leerlingen’); 

 LOB-activiteiten op school en de rol van ouders daarbij (bijvoorbeeld ‘Ik geef in-

formatie aan ouders over de beroepskeuze van leerlingen’). 

 

Respondenten vragenlijstonderzoek 

In eerste instantie zijn de vragenlijsten verspreid onder de leden van een aantal ouder- 

en decaanverenigingen. Voor ouders betrof dit de Nederlandse oudervereniging Ka-

tholiek Onderwijs (NKO) en Stichting Platforms VMBO. Om decanen te werven zijn 

de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) 

en de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) benaderd. Om 

de respons te verhogen is tevens een oproep geplaatst op twee online platforms op het 

virtuele sociale netwerk LinkedIn. Dit betrof de platforms ‘Met ouders kom je verder’ 

en ‘Project Stimulering LOB’. Leden van deze online platforms werd gevraagd mee te 

doen aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. 

De uiteindelijke steekproef bestond uit 81 respondenten: 51 ouders (37% man, 63% 

vrouw) en 30 decanen (40% man, 60% vrouw). De leeftijd van de kinderen van de ou-

ders varieerde tussen de 12 en 17 jaar met een gemiddelde van 15. Het betrof 27 jon-

gens (53%) en 24 meisjes (47%) uit de schooltypen vmbo (n=23, 45%), havo (n=5, 
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10%) en vwo (n=23, 45%). Alle ouders hadden de Nederlandse nationaliteit en een 

groot deel bleek hoogopgeleid (71% hbo-niveau of hoger).  

Van de 30 decanen begeleidden er 14 leerlingen in het vmbo (47%), drie havo-

leerlingen (10%), vier vwo-leerlingen (13%), zes leerlingen uit zowel havo als vwo 

(20%) en drie decanen begeleidden leerlingen uit zowel vmbo als havo als vwo (10%). 

Alle decanen hadden de Nederlandse nationaliteit en waren hoogopgeleid (minimaal 

hbo-niveau). 

De steekproef van dit exploratieve onderzoek kent een aantal beperkingen. Ten eerste 

is het aantal respondenten relatief klein, waardoor resultaten met de nodige voorzich-

tigheid dienen te worden geïnterpreteerd en geen naar de populatie generaliseerbare 

uitspraken kunnen worden gedaan. Dit geldt temeer omdat de deelnemende respon-

denten alle lid zijn van verenigingen en/of online platforms en daarbij een relatief gro-

te betrokkenheid hebben bij het thema LOB maar daardoor ook de benodigde informa-

tiewaarde voor de centrale onderzoeksvraag hebben. Ten derde geeft het gemiddelde 

opleidingsniveau reden tot beperkte stelligheid en tot slot het feit dat alle deelnemende 

ouders en decanen de Nederlandse nationaliteit hebben. 

 

Analyse van de meetinstrumenten 

Om de psychometrische kwaliteit van de vragenlijsten te analyseren zijn per theore-

tisch veronderstelde dimensie iteratieve principale factoranalyses en betrouwbaar-

heidsanalyses uitgevoerd. Mede gezien de relatief lage respons hebben dikwijls argu-

menten van inhoudelijke interpreteerbaarheid en relevantie de doorslag gegeven om 

bepaalde items toch mee te blijven nemen in de resultatenanalyse.  

Een aantal unieke factoren werd als aparte variabelen beschouwd en een aantal items 

laadde op geen enkele factor; deze items zijn – omwille van inhoudelijke relevantie – 

als aparte variabelen meegenomen in de resultatenanalyse. In tabel 1 staan de gevon-

den schalen met het aantal items, betrouwbaarheidsschatting van de schaalscores en de 

gemiddelde inter-itemcorrelaties (r)1. 

 
  

                                                      

1 Voor details (factormatrices met percentages verklaarde varianties) per factor: zie de deel-
studie van Boonk, Lisa (2011). ‘Ouders: richtinggevend kompas in de schoolloopbaanontwik-
keling van leerlingen? Master Thesis’. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. 
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Tabel 1: Overzicht van alle schalen met het aantal items (N), betrouwbaarheids-schattingen 
(α) en gemiddelde inter-itemcorrelaties (r). 

Ouders N α r 

1. gedeelde verantwoordelijkheid 3 .50 .26 

2. kennis van ouders over LOB 5 .85 .52 

3. ouderbetrokkenheid op schoolinitiatief  3 .59 .32 

4. basale inhoud LOB-beleid 3 .49 .27 

5. kennis en activiteiten van ouders 4 .57 .24 

Decanen 

6. gedeelde verantwoordelijkheid 2 .73 .59 

7. samenwerking met ouders 4 .82 .55 

8. ouderrol t.o.v. het kind volgens decaan 3 .69 .45 

9. ouderrol t.o.v. LOB volgens decaan 3 .63 .41 

10. rol van de decaan en school t.a.v. LOB en de rol van ouders 11 .81 .30 

Met de aparte variabelen erbij leidt dit tot het volgende overzicht van te analyseren 

domeinen per vragenlijst: 

 

Ouders: 

Verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen 
 Factor ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ (items 7, 10 en 11 uit bijlage 1) 

 Variabele ‘Een kind is zelf het meest verantwoordelijk voor de eigen schoolloop-

baan’ (item 9) 

 Variabele ‘De school is het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van 

mijn kind’ (item 8) 

De kennis van ouders over LOB 
 Factor ‘kennis van ouders over LOB’ (items 12 t/m 16) 

Ouderbetrokkenheid op schoolinitiatief 
 Factor ‘wens tot meer schoolinitiatief ten aanzien van ouderbetrokkenheid’ (items 

17 t/m 19) 

Loopbaanbegeleiding als wezenlijk schoolonderdeel 
 Factor ‘basale inhoud LOB-beleid’ (items 20, 21 en 23) 

 Variabele ‘Ouders en school moeten samenwerken bij het keuzeproces van de 

leerling’ (item 22) 

 Variabele ‘Ouders moeten meer betrokken worden bij de loopbaanbegeleiding 

door de school’ (item 24) 

Kennis en activiteiten van ouders 
 Factor ‘kennis en activiteiten van ouders’ (items 25 t/m 28) 
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 Variabele ‘Ik ben als ouder zeer belangrijk bij de loopbaankeuzes van mijn kind’ 

(item 29) 

 Variabele ‘Ik weet als ouder wat de sterke en zwakke punten van mijn kind zijn’ 

(item 30) 

De bereidheidsvragen aan ouders (‘Bent u bereid om…?’) met ja/nee-beantwoording 

zijn betrokken in correlatie-analyses. 

 

Decanen: 

 

Verantwoordelijkheid over de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen 
 Factor ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ (items 2 en 5 uit bijlage 2) 

 Variabele ‘Als decaan ben ik het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan 

van leerlingen’ (item 1) 

 Variabele ‘De school is het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van 

leerlingen’ (item 3) 

 Variabele ‘Een leerling is zelf het meest verantwoordelijk voor zijn/haar school-

loopbaan’ (item 4) 

 

Ouderbetrokkenheid en de basale inhoud van de loopbaanbegeleiding 
 Factor ‘samenwerking met ouders’ (items 11, 12, 15 en 17) 

 Factor ‘ouderrol ten opzichte van het kind volgens decaan’ (items 8, 13 en 14) 

 Factor ‘ouderrol ten opzichte van LOB volgens decaan’ (items 6, 9 en 10) 

 Variabele ‘Loopbaanbegeleiding is voldoende als leerlingen worden begeleid in 

de keuze voor een vervolgopleiding’ (item 16) 

 Variabele ‘Het beleid van onze school is gericht op ouderbetrokkenheid’ (item 7) 

 

De gang van zaken omtrent loopbaanbegeleiding op de school alsmede de rol van 

ouders hierin 
 Factor ‘rol van decaan en school ten opzichte van LOB en de rol van ouders’ 

(items 18 t/m 22, 24, 25, 27 t/m 29 en 31)  

 Variabele ‘Ouders kunnen met hun kind bij mij terecht voor advies over studie- of 

beroepskeuze van hun kind’ (item 23) 

 Variabele: ‘Ik stimuleer leerlingen om na te denken over hun toekomst’ (item 30) 

 Variabele: ‘De samenwerking met ouders op het gebied van loopbaanbegeleiding 

van leerlingen laat te wensen over’ (item 26) 
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Telefonische raadpleging van ouders 

Diverse paden zijn bewandeld om scholen, decanen en ouders te vinden die bereid wa-

ren om mee te werken aan de verschillende onderzoeksbenaderingen van de gepresen-

teerde onderzoeksopzet. Na contact met de Nederlandse Katholieke ouderorganisatie 

(NKO) is besloten contact op te nemen met diverse besturenorganisaties, om via hen 

aan namen van scholen en contactpersonen (meest schoolleiders) te komen die bereid 

zouden zijn om aan dit onderzoek deel te nemen. Op basis hiervan is met diverse scho-

len contact gezocht. Tevens is overleg gevoerd met adviseurs van KPC Groep (via C. 

de Wit en M. Rutten) die op de hoogte zijn van scholen die bezig zijn met LOB en/of 

mogelijkerwijs geïnteresseerd zouden kunnen zijn  en bereid om mee te werken. Te-

vens is de VO Raad benaderd voor tips en medewerking bij het vinden van scholen. 

Tot slot zijn oproepen op twee platforms in LinkedIn geplaatst om scholen en ouders 

te werven. Daarnaast is op diverse scholen  contact opgenomen met het decanaat. Uit-

eindelijk zijn het Corderius College te Amersfoort en de GSG Guido de Brès te Arn-

hem bereid gevonden mee te werken aan het onderzoek. Vanwege de tijdsdruk bij de 

scholen zelf en het belang van een goede voortgang van het onderzoek is besloten tele-

fonische interviews te houden met betrokkenen van de school en ouders. De decanen 

hebben ouders gevraagd of en zo ja, wanneer, zij benaderd mochten worden voor een 

telefonisch interview. Van het Corderius College is gesproken met de decaan van het 

vwo en vier verschillende ouders. Ook de decaan van de Guido de Brès is geïnter-

viewd en daarnaast een mentor en twee ouders. De telefonische raadpleging richtte 

zich op verdiepende informatie over de rol die ouders spelen bij LOB, de visies die zij 

en de school hebben op verantwoordelijkheden van school, ouders en leerlingen, acti-

viteiten die scholen uitvoeren op het gebied van LOB en meer speciaal om ouderbe-

trokkenheid te stimuleren en tot slot op het genereren van ideeën ter bevordering van 

de ouderbetrokkenheid bij LOB. De interviewleidraden voor de telefonische inter-

views zijn terug te vinden in bijlagen 3 (betrokkenen vanuit de school) en 4 (ouders). 
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3 Resultaten 

In hoofdstuk 1 zijn de belangrijkste resultaten uit de verdiepende literatuurstudie be-

schreven. Voor achtereenvolgens ouders en decanen volgt in dit hoofdstuk een over-

zicht van de belangrijkste resultaten uit het vragenlijstonderzoek. Daarbij wordt geke-

ken naar zowel schaal- en itemscores als naar mogelijke verbanden tussen items en/of 

schalen. In paragraaf 3.3 worden de resultaten van ouders en decanen onderling verge-

leken. In paragraaf 3.4 ten slotte volgen beschrijvingen van de telefonische interviews. 

3.1 Empirisch onderzoek ouders 

Aan ouders is eerst een lijstje met algemene vragen voorgelegd (zie tabel 2 voor de 

percentages ‘Ja’ beantwoord). Hieruit blijkt dat de aan het onderzoek deelnemende 

ouders van mening zijn goed te weten hoe het met hun kinderen gaat op het gebied van 

prestaties en gevoelens. De ouders tonen een grote betrokkenheid: hoge percentages 

bij de vraag of men ouderavonden en andere bijeenkomsten bezoekt. De helft van de 

onderzochte ouders heeft wel eens contact met de decaan en ook (bijna) de helft van 

de respondenten is lid van de ouderraad.  

 
Tabel 2: Percentages antwoord ja op algemene vragen uit de oudervragenlijst 

           % Ja 

  Algemeen 
A1  weet u hoe het gaat met de prestaties van uw kind? 100 

A2  bent u goed op de hoogte van hoe uw kind zich voelt? 98 

A3  bezoekt u ouderavonden? 98 

A4  heeft u wel eens contact met de schooldecaan? 51 

A5  bezoekt u ook andere bijeenkomsten op school? 92 

A6  bent u lid van de ouderraad? 47 

 

Na de algemene vragen volgden stellingen ten aanzien van LOB en ouderbetrokken-

heid. Figuur 1 geeft de gemiddelden van ouders op de schalen en items weer. Per on-

derscheiden dimensie worden vervolgens de resultaten besproken. 
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Legenda (S=schaalscore; I=itemscore): 
  Verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen 
V01 S Gedeelde verantwoordelijkheid 
V02 I Een kind is zelf het meest verantwoordelijk voor de eigen schoolloopbaan 
V03 I De school is het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van mijn kind 
  De kennis van ouders over LOB 
V04 S Kennis van ouders over LOB 
  Ouderbetrokkenheid op schoolinitiatief 
V05 S Wens tot meer schoolinitiatief ten aanzien van ouderbetrokkenheid 
  Loopbaanbegeleiding als wezenlijk schoolonderdeel 
V06 S Basale inhoud LOB-beleid 
V07 I Ouders en school moeten samenwerken bij het keuzeproces van de leerling 
V08 I Ouders moeten meer betrokken worden bij de loopbaanbegeleiding door de school 
  Kennis en activiteiten van ouders 
V09 S Kennis en activiteiten van ouders 
V10 I Ik ben als ouder zeer belangrijk bij de loopbaankeuzes van mijn kind 
V11 I Ik weet als ouder wat de sterke en zwakke punten van mijn kind zijn 

 
 
Figuur 1: Gemiddelden van de schaal- en itemscores van ouders (range 1-4) 
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Verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen 

In deze dimensie staat de vraag centraal wie de verantwoordelijkheid draagt voor de 

(begeleiding van) de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen. De aan het vragen-

lijstonderzoek deelnemende ouders zijn in hoge mate (gem.= 3,31 op factor ‘gedeelde 

verantwoordelijkheid’) mate van mening dat dit een verantwoordelijkheid is van 

school en ouders gezamenlijk. Zij willen de verantwoordelijkheid in mindere mate bij 

de kinderen zelf neerleggen; op de stelling ‘een kind is zelf het meest verantwoordelijk 

voor de eigen schoolloopbaan’ wordt gemiddeld 2,72 gescoord. Aan de school wordt 

een grotere verantwoordelijkheid toegekend (gem.= 2,98 op stelling ‘De school is het 

meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van mijn kind’), maar het is toch 

vooral een samenspel tussen school, ouders en leerlingen. 

 

De kennis van ouders over LOB 

Ouders zijn in zekere mate tevreden over de kennis die zij hebben over de activiteiten 

van de school op het gebied van LOB (gem.=2,98 op factor ‘kennis van ouders over 

LOB’). Zij zijn het gemiddeld genomen eens met onder andere de stellingen dat de 

school voldoende informatie geeft over de opleidings- of beroepskeuzes van hun kin-

deren, dat ze goed weten wat de school doet aan opleidings- en beroepskeuzeoriëntatie 

en (in relatief hoge mate) dat de school hun kinderen stimuleert om weloverwogen 

loopbaankeuzes te maken.  

 

Ouderbetrokkenheid op schoolinitiatief 

Ouders willen dat zij, meer dan nu gebeurt, betrokken worden bij de schoolloopbaan-

ontwikkeling van hun kinderen. Er is een wens tot meer schoolinitiatief ten aanzien 

van de ouderbetrokkenheid (gem.=2,99): de scholen moeten vooral meer initiatief ne-

men om ouders te betrekken bij keuzemomenten van hun kind en ouders meer betrek-

ken bij de loopbaankeuzes.  

 

Loopbaanbegeleiding als wezenlijk schoolonderdeel 

De aan het onderzoek deelnemende ouders zijn in hoge mate (gem.=3,46 op factor 

‘basale inhoud LOB-beleid’) van mening dat LOB een wezenlijk onderdeel moet zijn 

van het onderwijsgebeuren en dat de school een taak heeft in het leerlingen leren wel-

overwogen keuzes te maken. LOB verdient dus aandacht in het beleid van de school. 

Maar juist ook op dit punt vinden ouders dat zij betrokken moeten worden, gezien de 

zeer hoge score (gem.=3,76) op het item ‘Ouders en school moeten samenwerken bij 

het keuzeproces van de leerling’. En de deelnemende ouders vinden dat er op dit punt 

verbetering zou kunnen en moeten optreden, getuige de gemiddelde score van 3,31 op 
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de stelling ‘Ouders moeten meer betrokken worden bij de loopbaanbegeleiding door 

de school’.  

 

Kennis en activiteiten van ouders 

Ouders zijn in sterke mate van mening (gem.=3,45 op factor ‘kennis en activiteiten 

van ouders’) dat zij een duidelijk beeld hebben van hun kinderen en weten in welke 

beroepssector zij zouden willen werken (de ‘kenniskant’ van deze factor); zij zijn ook 

in sterke mate van mening dat ze de sterke en zwakke punten van hun kinderen goed 

kennen (gem.=3,71 op dit item). Ze hebben niet alleen voldoende kennis, maar geven 

ook aan dat zij hun kinderen stimuleren om na te denken over hun toekomst en daar 

men hun kinderen ook over praten (de ‘activiteitenkant’ van de factor ‘kennis en acti-

viteiten’). De gemiddelde scores op de items die de ‘activiteitenkant’ betreffen zijn 

nog hoger dan de ‘kennisitems’. Zij vinden dan ook dat zij als ouders een zeer belang-

rijke rol vervullen bij de loopbaankeuzes van hun kind (gem.=3,45).  

 

Correlaties binnen dimensies 

 Tussen factoren en items van deze dimensies zijn correlaties waarneembaar. De 

belangrijkste correlaties (≥ .30) zijn de volgende: 

 Negatieve correlatie (van -.50) tussen de factor ‘kennis van ouders over LOB’ en 

de factor ‘wens tot meer schoolinitiatief ten aanzien van ouderbetrokkenheid’: ou-

ders die meer schoolinitiatief zouden willen zien ten aanzien van ouderbetrokken-

heid en ontevredener zijn over de mate van ouderbetrokkenheid nu, geven vaker 

aan te weinig kennis te hebben van de activiteiten die de school uitvoert op het 

gebied van LOB. Hoe minder kennis over LOB, hoe meer wens tot meer (school-

initiatief ten aanzien van) ouderbetrokkenheid. 

 Positieve correlatie (van .43) tussen de factoren ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ 

en ‘kennis en activiteiten van ouders’. Hoe meer ouders het eens zijn met de stel-

ling dat LOB een gedeelde verantwoordelijkheid is, hoe meer kennis zij zelf heb-

ben van hun kind en zelf LOB-activiteiten uitvoeren (en andersom).  

 Negatieve correlatie (van -.38) tussen de factor ‘kennis van ouders over LOB’ en 

het item ‘Ouders moeten meer betrokken worden bij de loopbaanbegeleiding door 

de school’. Hoe minder ouders op de hoogte zijn van wat de school doet op het 

gebied van LOB, hoe meer zij zelf betrokken willen worden bij LOB op school. 

En vice versa.  

 Positieve correlatie (van .37) tussen de factor ‘meer wens tot schoolinitiatief ten 

aanzien van ouderbetrokkenheid’ en het item ‘ouders moeten meer betrokken 

worden bij de loopbaanbegeleiding door de school’. Hoe hoger ouders scoren als 

het gaat om het idee dat er een gebrek is aan ouderbetrokkenheid, hoe meer zij het 
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eens zijn met het idee dat de school meer zou moeten doen om ouderbetrokken-

heid te faciliteren en stimuleren. Ouders verwachten hierin dus actie van de 

school. 

 Tot slot een positieve correlatie (van .31) tussen de stelling dat ouders en school 

moeten samenwerken in het keuzeproces van de leerling en de mate waarin ouders 

zichzelf belangrijk achten bij de loopbaankeuzes van hun kind. Naarmate een ou-

der het meer eens is met de stelling dat hij/zij van belang is bij de loopbaankeuzes 

van het kind, is de ouder het ook meer eens met de stelling dat school en ouders 

moeten samenwerken op dit punt.  

En alles vice versa. 

 

Bereidheid 

De laatste serie vragen in de oudervragenlijst heeft betrekking op de bereidheid van 

ouders om bij te dragen aan LOB. Tabel 3 geeft de percentages ‘Ja’ op de verschillen-

de bereidheidsvragen weer. Het overgrote deel van de in het onderzoek betrokken ou-

ders blijkt bereid een rol te spelen, thuis of op school, bij de schoolloopbaanbegelei-

ding van hun eigen en andere kinderen. Daarbij lijkt de bereidheid steeds iets af te ne-

men naarmate de betrokkenheid verder van hun eigen kind en verder van de thuissitua-

tie lijkt komen te staan. De bereidheid is het hoogst waar het gaat om ondersteunen 

van het eigen kind thuis (98%), gevolgd door het voeren van gesprekken over het ei-

gen kind op school (90%) en bereidheid om als ouder de school te ondersteunen door 

bijvoorbeeld voorlichting te geven of contactpersoon te zijn (88%). In verhouding de 

laagste – maar nog steeds grote – bereidheid zien we bij het meedenken en –beslissen 

over het beleid ten aanzien van LOB (78%). 
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Tabel 3: Percentages antwoord ja op bereidheidsvragen uit de oudervragenlijst 

  % Ja 

 Zou u bereid zijn om: 

B1 persoonlijk contact te hebben met de decaan om geïnformeerd  

te worden over de schoolloopbaan van uw kind 90 

B2 persoonlijke gesprekken te voeren op school met de decaan en  

ook met uw kind erbij 90 

B3 vrijwillig de school te ondersteunen bij de schoolloopbaan- 

activiteiten bijvoorbeeld voorlichting geven over uw beroep 88 

B4 vrijwillig ondersteuning te bieden door contactpersoon te zijn  

voor leerlingen die vragen hebben over uw beroep 88 

B5 uw kind thuis actief te stimuleren kritisch na te denken over  

loopbaankeuzes 98 

B6 uw kind thuis te ondersteunen in de ontwikkeling van  

loopbaanvaardigheden zoals het leren nadenken over eigen  

kwaliteiten en wensen 98 

B7 mee te denken en beslissen over het beleid ten aanzien van  

loopbaanoriëntatie 78 

 

Correlaties globale, bereidheids- en domeinitems 

Om te zoeken naar verbanden tussen de globale vragen, de bereidheidsvragen en de 

stellingen met betrekking tot de vijf domeinen zijn tevens correlaties berekend tussen 

deze variabelen. De belangrijkste correlaties (≥ .30) zijn: 

 Volledige correlatie (dus 1.00) tussen de vragen ‘Bent u bereid om…’ (1) 

‘…persoonlijk contact te hebben met de decaan om geïnformeerd te worden over 

de schoolloopbaan van mijn kind?’ en (2) ‘…persoonlijke gesprekken te voeren 

op school met de decaan en ook met uw kind erbij over de schoolloopbaan?’. Ou-

ders die met de decaan willen spreken, zijn ook allemaal bereid dit samen met hun 

kind te doen. 

 Positieve correlatie (van .57) tussen de globale vraag ‘Bezoekt u schoolbijeen-

komsten?’ en de bereidheidsvraag ‘Bent u bereid vrijwillig de school te onder-

steunen bij de schoolloopbaanactiviteiten door bijvoorbeeld een voorlichting te 

geven over uw beroep?’ Naarmate ouders meer aangeven schoolbijeenkomsten te 

bezoeken lijken zij ook meer bereid te zijn vrijwillige ondersteuning te geven als 

voorlichter over hun eigen beroep. 

 Positieve correlatie (.44) tussen ‘Bent u bereid vrijwillige ondersteuning te bieden 

door contactpersoon te zijn voor leerlingen die vragen hebben over over uw eigen 
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beroepssector?’ en de stelling ‘Ik ben als ouder zeer belangrijk bij de loopbaan-

keuzes van mijn kind’.  

 Positieve correlatie (.43) tussen de twee bereidheidsvragen ‘Bent u bereid om…’ 

(1) ‘…vrijwillig de school te ondersteunen bij de schoolloopbaanactiviteiten door 

bijvoorbeeld een voorlichting te geven over uw beroep?’ en (2) ‘…vrijwillig on-

dersteuning te bieden door contactpersoon te zijn voor leerlingen die vragen heb-

ben over uw eigen beroepssector?’ Blijkbaar zijn ouders die aangeven bereid te 

zijn om (bijvoorbeeld) voorlichting te geven over het eigen beroep ook bereid om 

beroepsinhoudelijk contactpersoon te zijn.  

 Positieve correlatie (.39) tussen vraag ‘Bent u lid van de ouderraad?’ en vraag 

‘Bent u bereid mee te denken (en beslissen) over het beleid van de school over de 

verbetering van de loopbaanoriëntatie?’ Lid zijn van de ouderraad hangt dus sa-

men met bereidheid mee te denken en te beslissen over LOB-beleid op school. In 

de praktijk zal dit voor een deel ook plaatsvinden binnen de ouderraad. 

  Negatieve correlatie (-.32) tussen vraag ‘Bent u lid van de ouderraad?’ en factor 

‘gedeelde verantwoordelijkheid’. Wanneer ouders dus aangeven lid te zijn van de 

ouderraad, zijn zij het in verhouding minder eens met het idee dat de schoolloop-

baan van het kind een gedeelde verantwoordelijkheid is. 

 Positieve correlatie (.32) tussen vraag ‘Heeft u weleens contact met de schoolde-

caan?’ en factor ‘kennis van ouders over LOB’. Ouders die aangeven contact te 

hebben met de decaan zijn het in verhouding meer van mening kennis te hebben 

over LOB-activiteiten op school. Blijkbaar speelt de decaan zelf dus een rol in de 

informatievoorziening richting ouders over LOB op school.  

 Positieve correlatie (.31) tussen vraag ‘Bent u bereid vrijwillige ondersteuning te 

bieden door contactpersoon te zijn voor leerlingen die vragen hebben over over 

uw eigen beroepssector?’ en stelling ‘Ouders en school moeten samenwerken bij 

het keuzeproces van de leerling’. Wanneer ouders dus sterker van mening zijn dat 

samengewerkt moet worden bij het keuzeproces, zijn zij zelf eerder bereid om 

contactpersoon te zijn voor vragen over hun eigen beroepssector.  

 Positieve correlatie (beide .31) tussen stelling ‘Ik weet als ouder wat de sterke en 

zwakke punten van mijn kind zijn’ en respectievelijk de bereidheidsvragen ‘Bent 

u bereid om…’ (1) ‘…persoonlijk contact te hebben met de decaan om geïnfor-

meerd te worden over de schoolloopbaan van mijn kind?’ en (2) ‘…persoonlijke 

gesprekken te voeren op school met de decaan en ook met uw kind erbij over de 

schoolloopbaan?’. Deze samenhang zou kunnen impliceren dat naarmate ouders 

(in verhouding) meer denken te weten wat de sterke en zwakke punten van hun 

kind zijn, zij ook meer bereid zijn om met de decaan (en eventueel het kind zelf) 

over de schoolloopbaan te spreken. 
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 Positieve correlatie (.30) tussen ‘Bent u bereid vrijwillige ondersteuning te bieden 

door contactpersoon te zijn voor leerlingen die vragen hebben over over uw eigen 

beroepssector?’ en stelling ‘Ouders moeten meer betrokken worden bij de loop-

baanbegeleiding door de school’. Hoe meer ouders van mening zijn dat zij meer 

betrokken zouden moeten worden bij LOB op school, hoe meer zij ook bereid lij-

ken daar zelf een rol in te spelen, door bijvoorbeeld beroepsinhoudelijk contact-

persoon te zijn. 

En alles vice versa. 

3.2 Empirisch onderzoek decanen 

Na enkele inleidende vragen (in welke leerjaren de decaan leerlingen begeleidt et cete-

ra, zie hiervoor hoofdstuk 2) kregen decanen/mentoren stellingen voorgelegd over 

LOB en de rol van ouders daarbij. Figuur 2 geeft de gemiddelden van decanen op de 

schalen en items weer. Per onderscheiden dimensie worden vervolgens de resultaten 

besproken. 
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Legenda (S=schaalscore; I=itemscore): 
 Verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen 
V01 S Gedeelde verantwoordelijkheid 
V02 I Als decaan ben ik het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van  
  leerlingen 
V03 I De school is het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van leerlingen 
V04 I Een leerling is zelf het meest verantwoordelijk voor zijn/haar schoolloopbaan 
  Ouderbetrokkenheid en de basale inhoud van de loopbaanbegeleiding 
V05 S Samenwerking met ouders 
V06 S Ouderrol ten opzichte van het kind volgens decaan  
V07 S Ouderrol ten opzichte van LOB volgens decaan  
V08 I Loopbaanbegeleiding is voldoende als leerlingen worden begeleid in de keuze  
  voor een  vervolgopleiding 
V09 I Het beleid van onze school is gericht op ouderbetrokkenheid 
  De gang van zaken omtrent loopbaanbegeleiding op school alsmede de rol  
  van ouders  hierin 
V10 S Rol van decaan en school ten opzichte van LOB en de rol van ouders 
V11 I Ouders kunnen met hun kind bij mij terecht voor advies over studie- of  
  beroepkeuze van hun kind 
V12 I De samenwerking met ouders op het gebied van loopbaanbegeleiding van  
  leerlingen laat te wensen over 
V13  I Ik stimuleer leerlingen om na te denken over hun toekomst 
 
Figuur 2: Gemiddelden van de schaal- en itemscores van decanen (range 1-4) 
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Verantwoordelijkheid voor de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen 

De aan het vragenlijstonderzoek deelnemende decanen zijn van mening dat de school-

loopbaanontwikkeling van leerlingen een gedeelde verantwoordelijkheid is van school 

en ouders (gem.=3,62 op factor ‘gedeelde verantwoordelijkheid’). Ze kennen echter 

ook een sterke verantwoordelijkheid aan de leerlingen zélf toe (gem.=3,50 op item 

‘Een leerling is zelf het meest verantwoordelijk voor zijn/haar schoolloopbaan’). Ze 

zijn het minder eens met de stellingen dat zij als decaan het meest verantwoordelijk 

zijn (gem.=2,53) of in bredere context de school (gem.=2,37).  

 

Ouderbetrokkenheid en de basale inhoud van loopbaanbegeleiding 

Samenwerking met ouders is nuttig en belangrijk, volgens de deelnemende decanen 

(gem.=3,58 op factor ‘samenwerking met ouders’). Ouders moeten de loopbaanoriën-

tatie en begeleiding zeker niet geheel aan de school overlaten. Ze zijn ook overwegend 

van mening dat ouders een meer actieve rol aan zouden moeten nemen ten aanzien van 

LOB bij hun eigen kinderen (gem.=3,48 op factor ‘ouderrol ten opzichte van het kind 

volgens decaan’). Niet alleen in de ouder-kind-relatie zouden ouders volgens decanen 

actiever kunnen en moeten worden, ook op het schoolbeleid zouden ouders volgens 

hen een sterke invloed moeten krijgen (gem.=3,30 op factor ‘ouderrol ten opzichte van 

LOB volgens decaan’). Ouders zouden vooral meer mee moeten kunnen denken (en 

beslissen) over het beleid van de school over verbeteringen op het gebied van de 

schoolloopbaanbegeleiding. Het huidig beleid van de scholen waaraan de betrokken 

decanen verbonden zijn is in redelijke mate gericht op ouderbetrokkenheid (gem.=3,17 

op item ‘Het beleid van onze school is gericht op ouderbetrokkenheid’). 

LOB op school zou verder moeten gaan dan alleen begeleiding bij het kiezen van een 

vervolgopleiding; de deelnemende decanen zijn het overwegend oneens met de stel-

ling dat loopbaanbegeleiding zich hiertoe zou kunnen beperken (gem.=2,13).  

 

De gang van zaken omtrent loopbaanbegeleiding op school alsmede de rol van ouders 

hierin 

Decanen achten hun eigen rol en breder die van de school van belang voor LOB  en 

geven ook aan veel activiteiten op dit terrein te ontplooien, zowel richting ouders als 

richting kinderen (gem.=3,43 op factor ‘rol van decaan en school ten opzichte van 

LOB en de rol van ouders’). De rol van ouders hierin is ook van cruciaal belang, ge-

tuige de gemiddelde score van 3,80 op het item ‘Ouders zijn belangrijk in de ontwik-

keling van keuzevaardigheden van leerlingen’ (onderdeel van deze factor). In de sa-

menwerking kan nog wel één en ander verbeteren (gem.=2,60 op stelling ‘De samen-

werking met ouders op het gebied van loopbaanbegeleiding van leerlingen laat te wen-

sen over’).  
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Vrijwel alle decanen zijn het zeer eens met de stelling dat zij openstaan voor ouders en 

leerlingen voor advies over studie- of beroepskeuze (gem.=3,93). Ook stimuleren zij 

leerlingen om na te denken over hun toekomst (gem.=3,83).   

 

Correlaties binnen dimensies 

Tussen factoren en items van deze dimensies zijn correlaties waarneembaar. De be-

langrijkste correlaties (≥ .30) zijn de volgende: 

 Correlaties met factor ‘gedeelde verantwoordelijkheid’: 

- Positieve correlatie (van .53) tussen de factor ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ en 

de stelling dat de school het meest verantwoordelijk is voor de schoolloopbaan 

van leerlingen.  Hoe meer eens decanen het zijn dat het een gedeelde verantwoor-

delijkheid betreft, hoe meer verantwoordelijkheid zij ook toekennen aan de school 

‘apart’.  

- De factor ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ hangt negatief samen (-.35) met de 

stelling dat de verantwoordelijkheid bij de leerling ligt. Hoe meer decanen van 

mening zijn dat de schoolloopbaanontwikkeling vooral op het bordje van ouders 

en school ligt, hoe minder van mening zij zijn dat dit (vooral) bij leerlingen thuis 

hoort.  

- Deze factor hangt tot slot ook samen (positieve correlatie van .34) met de factor 

‘ouderrol ten opzichte van het kind volgens decaan’. Hoe meer decanen vinden 

dat LOB gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school is, hoe meer zij 

van mening zijn dat ouders een belangrijke bijdrage hieraan leveren in het per-

soonlijk ouder-kind-contact. 

 Correlaties met factor ‘samenwerking met ouders’: 

- De factor ‘samenwerking met ouders’ heeft een relatief hoge positieve correlatie 

(namelijk .66) met het item ‘Ouders kunnen met hun kind bij mij terecht voor ad-

vies over studie- of beroepskeuze van hun kind’. Hoe meer decanen van mening 

zijn dat zij open staan voor ouders om adviezen te geven, hoe nuttiger en belang-

rijker zij de samenwerking met ouders vinden. 

- Een negatieve correlatie (-.40) tussen de factor ‘samenwerking met ouders’ en het 

item ‘De samenwerking met ouders op het gebied van loopbaanbegeleiding van 

leerlingen laat te wensen over’. Hoe positiever decanen zijn voor wat betreft de 

samenwerking met ouders, hoe minder zij het eens zijn met de stelling dat die sa-

menwerking te wensen overlaat. 

- Hoe hoger decanen scoren op de factor ‘samenwerking met ouders’, hoe meer zij 

van mening zijn zelf leerlingen te stimuleren om na te denken over hun toekomst, 

gezien de correlatie van .35 met dit item. 
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- Tot slot correleert deze factor met de factor ‘rol van de decaan en school ten op-

zichte van LOB en de rol van ouders’ (.30). Hoe belangrijker decanen hun eigen 

rol en breder die van de school van belang achten voor LOB  en ook zelf veel ac-

tiviteiten op dit terrein ontplooien, hoe meer zij ook van mening zijn dat samen-

werking met ouders van belang is. 

 Correlaties met factor ‘ouderrol ten opzichte van het kind volgens decaan’: 

- De factor ‘ouderrol ten opzichte van het kind volgens decaan’ correleert positief 

(.48) met het item ‘Ouders kunnen met hun kind bij mij terecht voor advies over 

studie- of beroepskeuze van hun kind’. Hoe meer decanen dus van mening zijn dat 

ouders een meer actieve rol aan zouden moeten nemen ten aanzien van LOB bij 

hun eigen kinderen, hoe meer zij van mening zijn dat zij zelf openstaan voor ad-

viesvragen hieromtrent. 

- Ook correleert deze factor met de factor ‘ouderrol ten opzichte van LOB volgens 

decaan’ (.41). Hoe meer decanen van mening zijn dat ouders een actievere rol 

zouden moeten spelen ten aanzien van LOB in de ouder-kind-relatie, hoe meer zij 

dit ook vinden ten aanzien van het LOB-beleid op school. Ouderbetrokkenheid 

met het kind en met LOB op school gaat blijkbaar samen op. 

- Tot slot hangt deze factor samen met het item ‘De samenwerking met ouders op 

het gebied van loopbaanbegeleiding houdt te wensen over’ (.33). Hoe meer deca-

nen van mening zijn dat ouders actiever moeten worden op het gebied van LOB in 

hun relatie met hun kind, hoe meer zij ook van mening zijn dat de samenwerking 

met deze ouders te wensen overlaat. 

 Correlaties items verantwoordelijkheid 

- Het item ‘Een leerling is zelf het meest verantwoordelijk voor zijn/haar school-

loopbaan’ hangt negatief (-.33) samen met het item ‘Het beleid van onze school is 

gericht op ouderbetrokkenheid’. Hoe minder decanen de verantwoordelijkheid bij 

leerlingen zelf leggen, hoe meer zij van mening zijn dat het beleid van de school 

gericht is op ouderbetrokkenheid.  

- Het item ‘Als decaan ben ik het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan 

van leerlingen’ correleert negatief (-.30) met het item ‘De samenwerking met ou-

ders op het gebied van loopbaanbegeleiding laat te wensen over’. Hoe meer deca-

nen zichzelf een grote verantwoordelijkheid toekennen, hoe positiever zij zijn over 

de samenwerking met ouders (die zij dan wellicht minder van belang vinden, ge-

zien hun eigen rolopvatting). 

- De variabele ‘De school is het meest verantwoordelijk voor de schoolloopbaan 

van leerlingen’ hangt negatief (-.30) samen met de variabele ‘Ik stimuleer leer-

lingen om na te denken over hun toekomst’. Hoe minder verantwoordelijkheid de-
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canen toekennen aan de school ten aanzien van LOB, hoe meer zij van mening 

zijn als decaan leerlingen te stimuleren. 

 Overige correlaties 

- De factor ‘ouderrol ten opzichte van LOB volgens decaan’ hangt in behoorlijke 

mate (.53) samen met de factor ‘rol van decaan en school ten opzichte van LOB 

en de rol van ouders’. Hoe belangrijker decanen hun eigen rol en breder die van de 

school van belang achten voor LOB  en ook zelf veel activiteiten op dit terrein 

ontplooien, hoe belangrijker zij het ook vinden dat ouders – meer dan nu gebeurt – 

betrokken raken bij (de verbetering van) LOB op school. 

- Tot slot correleert het item ‘Het beleid van onze school is gericht op ouderbetrok-

kenheid’ negatief (-.32) met het item ‘Ouders kunnen met hun kind bij mij terecht 

voor advies over studie- of beroepskeuze van hun kind’. Hoe minder decanen de 

opvatting hebben dat het schoolbeleid gericht is op ouderbetrokkenheid, hoe meer 

zij van mening zijn zelf als decaan toegankelijk te zijn voor adviesvragen van ou-

ders en hun kind. 

En alles vice versa. 

3.3 Vergelijkende analyse 

Bij de vergelijking van de resultaten van de vragenlijstonderzoeken onder ouders en 

decanen valt in eerste instantie op dat op veel punten sprake van overeenstemming is. 

Zo vinden zowel ouders als decanen LOB een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

school, ouders en leerlingen. Daarbij leggen de decanen in verhouding iets meer ver-

antwoordelijkheid bij de leerlingen zelf dan ouders doen en kennen de ouders iets 

meer verantwoordelijkheid toe aan de school dan decanen doen. 

Decanen en ouders vinden LOB allebei een belangrijk onderdeel van de schoolloop-

baan en zijn van mening dat het dan ook een belangrijke plaats in het onderwijs ver-

dient. En dan het liefst in samenwerking. Decanen vinden dat ouders in dit opzicht nog 

wel wat actiever mogen worden, zowel in het contact met hun eigen kinds als in activi-

teiten op school en meedenken over schoolbeleid. Ouders op hun beurt geven aan zelf 

al veel met hun kinderen te spreken over LOB. Zij hebben de wens dat de school meer 

initiatieven ontplooit om hen te betrekken bij de keuzes die hun kinderen moeten ma-

ken. Het lijkt er dus op dat, als decanen meer ouderbetrokkenheid willen creëren, de 

school zelf daar initiatieven voor zou kunnen en moeten nemen. Aan de bereidbaar-

heid van de (aan dit vragenlijstonderzoek deelnemende) ouders zal het waarschijnlijk 

niet liggen, zeker niet als het betrokkenheid bij hun eigen kind betreft. Ouders op hun 

beurt zouden richting school meer kunnen aangeven wat zij zelf thuis doen op het ge-
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bied van LOB, want blijkbaar leeft het beeld bij decanen dat dit verbetering behoeft, 

terwijl ouders zelf aangeven hier best veel mee bezig te zijn.  

3.4 Telefonische interviews 

Deze paragraaf beschrijft de resultaten van de telefonische interviews die gehouden 

zijn met ouders, decaan en een mentor van GSG Guido de Brès te Arnhem en met een 

decaan en ouders van het Corderius College te Amersfoort.  

 
3.4.1 Guido de Brès Arnhem 
Guido de Brès in Arnhem is met circa 130 leerlingen een kleinschalige gereformeerde 

scholengemeenschap, waar leerlingen het vmbo (theoretische leerweg) helemaal kun-

nen volgen en havo en vwo tot en met klas 3. De website van de school meldt: ‘Wij 

bieden christelijk voortgezet onderwijs voor kinderen van ouders die bewust kiezen 

voor onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. Kleinschalig en over-

zichtelijk. Met oog voor God en voor elkaar.’ 

Het kleinschalige karakter van de school heeft ook zijn uitwerking in de manier waar-

op wordt omgegaan met LOB en de betrokkenheid van ouders daarbij. De werkwijze 

is sterk persoonlijk van aard, er wordt veel gecommuniceerd met leerlingen en met 

ouders. In deze paragraaf worden de resultaten van de telefonische interviews die met 

betrokkenen van de Guido de Brès zijn gevoerd beschreven. Deze interviews zijn ge-

voerd met Aurelia Ruis (decaan), Wietse Tolsma (mentor havo-/vwo-3 en ouder), een 

ouder met een dochter in vmbo-3 en een andere ouder met ook een dochter in vmbo-3 

en een oudere zoon, die deze school al heeft verlaten en nu in havo-5 op een andere 

school zit. 

 

LOB op de Guido 

Ten aanzien van de loopbaanontwikkeling en -begeleiding op de Guido de Brès dient 

onderscheid gemaakt te worden tussen de vmbo- en de havo-/vwo-stroom.  

Vmbo-leerlingen moeten aan het eind van de derde klas hun profiel kiezen en in het 

laatste jaar een vervolgopleiding. Leerlingen krijgen ‘arbeidsoriëntatie’ en lopen in het 

derde en het vierde jaar een week stage bij een bedrijf of instelling naar eigen keuze. In 

het vierde jaar volgt het ‘sectorwerkstuk’: leerlingen lopen dan een week (met een 

‘buddy’) mee op een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, als brede oriëntatie 

op het mbo. In de eerste week van december brengen zij hierover verslag uit aan hun 

eigen klas. Ook leerlingen uit vmbo-3 krijgen deze presentaties te zien en maken op 

deze wijze alvast kennis met het mbo. 
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Leerlingen uit de havo/vwo-stroom worden in mentorlessen vertrouwd gemaakt met 

de tweede fase en de keuze van een profiel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

boekje ‘Optie traject’, met een speciale editie voor havo- en voor vwo-leerlingen. In 

dit boekje worden leerlingen uitgenodigd om aan de slag te gaan met hun identiteit, 

komen de eerste belangrijke keuzes ten aanzien van hun toekomst aan de orde (bij-

voorbeeld de vraag of je graag met mensen wilt gaan werken of juist niet) en staan op-

drachten om ook medeleerlingen van feedback te voorzien en om feedback op je eigen 

competenties te vragen. Op deze manier leren leerlingen hun competenties en toe-

komstwensen kennen. Volgens mentor Wietse Tolsma zijn deze mentorlessen belang-

rijk voor de bewustwording bij leerlingen en ouders. Zij verwachten volgens hem ook 

dat de school aanzet tot deze reflectie en dienen in veel gevallen zelf wakker geschud 

te worden. Tevens heeft Wietse in het afgelopen jaar een groepje oud-leerlingen, dat 

inmiddels in de bovenbouw havo en vwo zit, zijn mentorklas laten vertellen over hun 

ervaringen. Zij vertelden dat het belangrijk was serieus met de profielkeuze om te 

gaan. Ook vertelden ze over de verschillen tussen onder- en bovenbouw qua moeilijk-

heidsgraad, werkwijze en leerstijl. De leerlingen van havo-/vwo-3 vonden dit zeer in-

formatief. Bovendien is de geloofwaardigheid groter als leerlingen zelf over de over-

stap vertellen, dan wanneer de school/mentor dit aan de orde stelt. 

 

De decaan van de Guido de Brès, Aurelia Ruis, heeft vier uur per week beschikbaar 

voor het decanaat. Zij doet dit werk sinds september van dit jaar en heeft geen speci-

fieke decanaatsopleiding gevolgd. Dit betekent dat deze fase vooral gericht is op het 

opzetten van een structuur, oriënteren op de huidige situatie en verwachtingspatronen 

en veel samenwerken en overleg met mentoren. Vanaf volgend schooljaar, als de de-

caan alles een keer heeft meegemaakt, wil ze op basis van de ervaringen meer aan 

planvorming gaan werken. De vorige decaan voerde met alle vertrekkende leerlingen 

(meestal vmbo-4 of havo-/vwo-3) in het laatste halfjaar een één-op-één-gesprek met 

het oog op het maken van een verantwoorde keuze. Zij sprak dan met leerlingen over 

de mogelijkheden van vervolgonderwijs, de eigen keuzemogelijkheden en onmoge-

lijkheden tegen de achtergrond van de schoolprestaties tot dan toe.  

 

Verantwoordelijkheid voor LOB 

Waar ligt de grootste verantwoordelijkheid voor LOB: bij de leerling zelf, bij de ou-

ders, bij de school, bij school en ouders gezamenlijk of bij alle drie? Dit vindt de de-

caan een spannende vraag. Uiteindelijk kun je als school niet voor de leerling kiezen 

en ligt de keuze bij ouders en leerlingen. In sommige gevallen zie je de 

(on)mogelijkheden van een leerling echt anders dan dat de leerling en diens ouders 

zelf het zien. Ze noemt het voorbeeld van een leerling die politieacademie wilde gaan 
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doen. De school dacht dat deze leerling dit niet zou kunnen, de leerling verwachtte het 

wel te kunnen en de ouders overschatten (volgens de school) hun kind ook op dit punt. 

Dan kun je als school wel coachen en adviezen geven, maar uiteindelijk kiest het kind 

zelf samen met de ouders. Je hebt als school een grote verantwoordelijkheid om je 

mening te uiten, maar ouders en kind kiezen. 

 

Mentor Wietse Tolsma vindt dat je een kind van zestien nog niet volledig verantwoor-

delijk kunt houden voor zijn of haar keuzes. Voor een groot deel van de leerlingen ligt 

een grote verantwoordelijkheid bij school en ouders samen, die de leerling moeten ad-

viseren en leiden. Vaak zijn de wat meer begaafde leerlingen in de derde klas al beter 

in staat zelf keuzes te maken over hun toekomst. Als school heb je de taak zo breed 

mogelijk te informeren, maar ouders op hun beurt kennen hun kind het best. In de ver-

antwoordelijkheid legt Wietse daarom uiteindelijk licht het accent op de ouders. In de 

praktijk ervaart hij ook dat de profielkeuze in havo-/vwo-3 voor een groot deel door 

ouders en leerlingen samen gemaakt wordt. In het laatste zetje bij het kiezen van een 

profiel komt de school nauwelijks meer van pas.  

 

Ook voor ouders is het soms lastig balanceren: je hebt zelf ideeën over en voor je kind 

en wilt meedenken, maar je wilt ook terughoudend zijn en je kind niet voor de voeten 

lopen. Zeker als je een kind hebt dat zelf de dingen gemakkelijk laat gaan en keuzes 

uitstelt, is het zoeken naar evenwicht in je rol als ouder, zo vertelt één van de geïnter-

viewde ouders. Dan is het extra fijn als er sprake is van wisselwerking tussen ouders, 

school en leerling. De school ziet immers weer andere kanten van je kind. Deze ouder 

hoopt dat de wisselwerking in de komende tijd sterker gaat worden dan nu. De andere 

ouder ziet deze driehoeks-samenwerking wel degelijk op de Guido de Brès. Als ouders 

en kind samen heb je een grote verantwoordelijkheid, maar het is prettig als de mentor 

en decaan daarin ondersteunen en adviseren. Op deze school heeft zij dit duidelijk er-

varen (zeker ten opzichte van de school waar haar zoon nu de havo volgt), er is sprake 

van tastbare interesse. Ter illustratie vertelt zij dat de directeur eens over haar zoon 

heeft gezegd: ’Als jouw zoon het onderwijs niet ingaat, dan eet ik mijn schoenzolen 

op!’. Na wat twijfel en nadenken in de richting van fysiotherapie heeft de oudste zoon 

inmiddels besloten de PABO te gaan doen. De directeur kan zijn schoenen dus heel 

laten.  

 

Ouderbetrokkenheid bij LOB 

De ouderbetrokkenheid bij LOB uit zich vooral op twee manieren: ouders spreken 

thuis met hun kinderen over belangrijke keuzes en ouders krijgen voorlichting van en 

communiceren met de mentor en decaan van de school over hun kinderen. Het contact 
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met de mentoren vindt onder andere plaats op ouderavonden. Zo is er in december of 

januari altijd een voorlichtingsavond over de profielkeuze. Daarnaast is er veel contact 

tussen decaan of (vooral) mentoren en ouders via e-mail. Door de kleinschaligheid van 

de school en het belang dat men hecht aan persoonlijke betrokkenheid kennen ouders, 

leerlingen en mentoren elkaar allemaal en is de drempel om contact te zoeken laag. De 

decaan heeft tot nu toe alleen ‘spontane’ gesprekken gevoerd met ouders, bijvoorbeeld 

als ze een ouder tegenkomt op school of als een leerling met vragen bij haar is ge-

weest. Ze ervaart het contact met ouders als leuk, positief en openhartig. Aurelia heeft 

wel de idee dat ouders veel van de school verwachten op dit punt, wellicht meer dan 

de school (met de beperkte uren) kan waarmaken. Ze zou het leuk vinden hier eens 

met ouders over te praten, vanwege de nieuwe plek die het decanaat heeft gekregen, 

om verwachtingen uit te wisselen. Het onderwerp leeft op school en bij ouders, maar 

Aurelia ervaart momenteel (in de ontdek- en inrichtingsfase van haar decanaatswerk) 

dat ze met haar vier uur per week niet genoeg tijd heeft dit voldoende op te kunnen 

pakken om aan alle verwachtingen te voldoen.  

De mentor van havo-/vwo-3, Wietse Tolsma, vertelt in de mentorlessen leerlingen te 

stimuleren het gesprek met hun ouders aan te gaan. De rol van de school is, zo maakt 

hij dan duidelijk, aanwijzingen en informatie te geven, leerlingen maken zelf in over-

leg met hun ouders de keuze. Eén van de opdrachten die in het uiteindelijke portfolio 

een plek moeten krijgen moeten de leerlingen ook met hun ouders doen.  

 

De twee geïnterviewde ouders zijn allebei positief over de school, de persoonlijke be-

nadering en de open communicatie. De moeder van de dochter uit vmbo-3, waarvan 

deze dochter het oudste kind is, zou graag al meer informatie vanuit de school willen 

krijgen over de profielkeuze. Naar haar idee doet de school net of dit moment nog heel 

ver weg ligt, terwijl het toch al best snel komt. Alles is nieuw, zowel voor ouders als 

(oudste) kinderen. Deze ouder zou willen dat de school ouders en zeker de kinderen 

zelf al in een vroeger stadium betrekt en het onderwerp meer op de agenda zet. In het 

tweede leerjaar werd aandacht aan dit soort zaken (je eigen interesses, vaardigheden et 

cetera) besteed in de mentoruren, het zou fijn zijn als dat ook dit jaar meer zou gebeu-

ren. Als ouder probeert deze moeder vooral zelf met haar dochter in gesprek te gaan en 

haar te bevragen. Ze heeft samen met haar dochter een website bekeken over interes-

ses en daarover doorgesproken. Binnenkort komt de oriënterende stage, waarvoor leer-

lingen zelf op zoek moeten gaan naar een stageplek in een organisatie die hen aan-

spreekt. De ouder is samen met haar dochter op zoek gegaan en zij heeft inmiddels een 

stageplek gevonden (‘iets met kinderen, want ze weet al wel dat ze dat leuk vindt’).  
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De andere geïnterviewde ouder geeft aan zelf zeer betrokken te zijn bij de loopbaan-

oriëntatie en -begeleiding van haar kinderen. Ze gaat naar voorlichtingsavonden en be-

zoekt open dagen (zowel mogelijke vervolgscholen voor haar dochter in vmbo-3, die 

na het vmbo nog havo wil doen, als hbo-instellingen met haar zoon in havo-5). Bij het 

kiezen van een profiel stimuleert deze ouder haar kinderen vooral om te kijken naar 

waar je lol in hebt en vakken die goed zijn voor je algemene ontwikkeling (zoals aard-

rijkskunde en geschiedenis). De uiteindelijke profielkeuze laten zij en haar man wel 

aan de kinderen zelf over. Overigens vertelt deze moeder dat je levenswijze als gezin 

ook een vorm is van begeleiding en sturing. Kinderen zien aan hun ouders wat zij be-

langrijk vinden en vormen daar zelf ook een visie op. Zo is de vader in dit gezin poli-

tiek actief; dit krijgen de kinderen mee, maar vooralsnog lijken ze deze interesse niet te 

delen. De moeder werkt in de zorg; dat spreekt de kinderen wel weer meer aan. Ze zijn 

breed geïnteresseerd en de ouders stimuleren hen na te denken over wie ze zijn, waar 

hun hart ligt en op basis daarvan keuzes te maken. De stijl van sturen hierin vergelijkt 

deze moeder met het mennen van een paard: ‘Je houdt de teugels los, en af en toe trek 

je ze weer even aan.’ Ze is zeer tevreden over de begeleiding van de school op dit vlak 

en heeft zich betrokken en goed op de hoogte gesteld gevoeld. Het enige punt van 

aanbeveling ligt op het vlak van de begeleiding van de studie-/beroepskeuze in de 

vmbo-stroom. Kinderen van veertien of vijftien jaar zijn nog zo jong, soms te jong om 

al een goede beroepskeuze (keuze voor een mbo-opleiding) te maken. Deze ouder 

vindt het verstandig sommige kinderen te stimuleren eerst nog havo te gaan doen en ze 

in de laatste jaren van het vmbo vooral zelfverzekerd te maken om goed de stap naar 

de havo te kunnen maken. Deze ouder denkt dat de Guido de Brès (wellicht doordat zij 

zelf havo-4 en -5 niet aan kunnen bieden) deze optie niet vaak genoeg aanreikt aan 

leerlingen en hun ouders. Ook mentor Wietse Tolsma denkt dat de begeleiding van de 

vmbo-leerlingen wat tekort schiet, zeker nu één zeer ervaren en betrokken mentor met 

pensioen is gegaan. Leerlingen zouden één-op-één-gesprekken met hun mentor moe-

ten voeren over hun vervolgopleiding. Als de decaan meer in haar rol is gegroeid, 

hoopt Wietse dat hierin beter orde zal komen.  

 

Het stimuleren van ouderbetrokkenheid 

Ideeën om de ouderbetrokkenheid te stimuleren zijn de volgende: 

 Als decaan/school ouders stimuleren met hun kinderen over loopbaankeuzes te 

praten. Als decaan zoek je soms wat uit voor een leerling, dit zou je aan de ouders 

kunnen mailen en aanbieden er eens over door te praten. Maar: houd het vooral 

klein en persoonlijk! 

 Mentor Wietse Tolsma denkt dat het goed is beter te gaan communiceren over wat 

er in de mentorlessen (in het derde jaar havo/vwo) gebeurt. Dan kun je vervolgens 
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ouders oproepen het proces in de derde klas goed te volgen en zich ook zelf, onaf-

hankelijk van de school, te verdiepen in de bovenbouw/tweede fase en hun kind 

daarin te volgen. 

 Na intensief contact met kinderen terugkoppeling hierover geven aan de ouders, 

bijvoorbeeld via een mail. Meer laten weten wat er op school al tussen leerlingen 

en mentoren gebeurt. 

 Leerlingen via opdrachten (bijv. in de mentorlessen) stimuleren/verplichten met 

ouders in gesprek te gaan of samen loopbaanactiviteiten te doen. Bijvoorbeeld een 

opdracht opnemen om samen met je ouder(s) een website te bekijken of een open 

dag te bezoeken. Dit idee kwam van één van de ouders, de decaan gaat er over na-

denken dit (meer dan nu) in het curriculum op te nemen.  

 Het (mail)contact met ouders altijd een persoonlijk tintje geven. Als een ouder 

bijvoorbeeld ergens om vraagt, altijd iets persoonlijks terugvragen (‘hoe gaat het 

naar jullie gevoel met jullie kind op school?’ bijvoorbeeld). Op deze manier creëer 

je een open relatie met ouders. De decaan werkt nu op deze manier en ervaart dit 

als zeer prettig. Ook van ouders krijgt ze positieve feedback op deze persoonlijke 

benadering. 

 Eén van de geïnterviewde ouders zou het op prijs stellen als dit onderwerp eens op 

een ouderavond ter sprake zou komen. Samen praten over hoe je je kind hierin 

kunt begeleiden en hoe je dit in goede samenwerking met de school kunt vormge-

ven. 

 De mentor vertelt dat in het verleden ouders wel eens op school over hun werk 

kwamen vertellen. Dit vindt hij op zich een prima vorm van ouderbetrokkenheid. 

In de praktijk is het programma voor vmbo echter zo intensief en vol, dat er wei-

nig mogelijkheden zijn om extra dingen in het curriculum te organiseren. 

 Zowel ouders als personeel van de Guido de Brès wil de ouderbetrokkenheid bij 

LOB vooral op het niveau van contact over het eigen kind houden. Zoals de de-

caan formuleerde: ‘Ik zit niet direct op een werkgroep te wachten, hoef de ouders 

niet met de neus er bovenop te hebben; de begeleiding op school blijft iets van de 

school’. School en ouders gaan graag voor goed persoonlijk contact en gerichte 

communicatie.  

 
3.4.2 Corderius College Amersfoort 
Het Corderius College is een christelijke scholengemeenschap voor mavo, havo, athe-

neum en gymnasium in Amersfoort. De school maakt deel uit van de Meerwegen 

Scholengroep en heeft ongeveer 1600 leerlingen. Volgens de website van de school 

wil het een organisatie zijn die, samen met ‘thuis’, de leerling een stap verder brengt in 

onze complexe maatschappij. Elk schooltype heeft een eigen decaan. Met de decaan 
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van het vwo, Ineke van der Worp, is een telefonisch interview gehouden. Daarnaast is 

telefonisch gesproken met vier ouders: een moeder van een zoon uit havo-5, een moe-

der van twee zoons (vwo-4 en vwo-6), een vader van een dochter in vwo-5 en een 

moeder van twee dochters (vwo-4 en vwo-5). In deze paragraaf worden de resultaten 

van deze interviews beschreven.  

 

LOB op het Corderius College 

Volgens decaan Ineke van der Worp doet het Corderius College in Amersfoort vrij 

veel aan LOB, zeker als zij dit vergelijkt met andere scholen. Zij is vier dagen per 

week op school. De helft van die tijd besteedt zij aan lessen Duits, de andere helft aan 

het decanaat voor het vwo (samen zo’n 400 derde- tot zesdeklassers). Naast één vaste 

dag voor decanaatswerk (de donderdag) is ze tussen de lessen door bereikbaar voor 

leerlingen met vragen over hun vakkenpakket of over hun vervolgkeuzes. Met alle 

derde- en zesdeklassers voert zij individuele gesprekken en in vwo-5 vinden (meer al-

gemene) groepsgesprekken plaats. Ook heeft Ineke (kort) contact met leerlingen als zij 

komen regelen dat ze naar een open dag of meeloopdag willen gaan, zeker als dit on-

der schooltijd plaats zal vinden. Daar biedt het Corderius College namelijk ruimte 

voor: leerlingen zijn zelfs verplicht open dagen van hbo-instellingen of universiteiten 

te bezoeken en krijgen vrij van school als dit op schooldagen plaatsvindt. Vanuit de 

havo-afdeling gaat de vierde klas elk jaar met een bus naar een speciale dag van Hoge-

school Inholland. Leerlingen komen dan over de drempel van een hbo-instelling en 

volgen daar allerlei workshops die een denkproces over hun eigen toekomst in gang 

zetten. Het verplichte bezoeken van open dagen en het feit dat leerlingen daar ‘vrij’ 

voor kunnen krijgen heeft geleid tot een toename van bezoeken van open dagen. Daar 

zijn niet alle collega’s even blij mee, zo geeft Ineke aan. De vrijheid kan namelijk na-

delig zijn voor de schoolorganisatie. Daarom is de school op zoek naar een regulering 

hiervan, zodat niet steeds dezelfde docenten op vrijdag frequent leerlingen missen. 

Leerlingen (en hun ouders) ervaren de open dagen als waardevol en leuk. De mee-

loopdagen zijn ook interessant, maar volgens de decaan vinden veel leerlingen dit nog 

best eng en is de drempel hoger om dit te gaan regelen. Een meeloopdag of een dag 

proefstuderen ervaren leerlingen wel als nuttiger dan een open dag. 

Naast het beleid om open dagen verplicht te bezoeken (en dit te faciliteren) organiseert 

het Corderius College andere LOB-activiteiten. Zo worden leerlingen gewezen op de 

beroepenmarkt, die wordt georganiseerd door één van de Rotary-afdelingen in Amers-

foort en omstreken. Deze markt is bedoeld voor de scholen in Amersfoort en omge-

ving. Hier vertellen beroepsbeoefenaren over hun beroep, hun opleiding en studiekeu-

ze. Er is dan ook gelegenheid persoonlijk met deze mensen in contact te komen. Soms 

rollen hier interviews of ministages uit. Voor havo-4 en vwo-5 wordt jaarlijks door de 
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plaatselijke decanenkring de opleidingenmarkt georganiseerd, ook voor Amersfoort en 

omgeving. Hier presenteren zich opleidingen uit het hbo en het wo. Leerlingen zijn 

verplicht deze middag te bezoeken en drie rondes voorlichting bij te wonen. Verder 

verspreidt de school aan het begin van het schooljaar brochures met informatie over 

vervolgopleidingen (Studiekeuze123), organiseert ze voorlichtingsavonden over de 

profielkeuze en komt de decaan regelmatig even aan het woord tijdens andere voor-

lichtingsavonden. Ook is het op verzoek altijd mogelijk een test (interesse, beroeps-

keuze en dergelijke) te laten doen. Zowel ouders als decaan geven aan dat binnen de 

beschikbare tijd en met de beschikbare middelen al relatief veel wordt gedaan op het 

gebied van LOB. Het Corderius College draagt uit dat het maken van deze keuzes be-

langrijk is en tijd en aandacht verdient. Ineke geeft aan dat ze er een zinvolle weektaak 

aan zou kunnen hebben; het decanaatswerk loopt haar nu soms over de schoenen. Je 

zou altijd meer willen doen dan je nu kunt in de beschikbare tijd. 

De mentoren hebben ook een rol in de begeleiding. Het is de bedoeling dat het onder-

werp ‘toekomst’ in de mentorgesprekken aan de orde komt. Dan kunnen ook de geda-

ne LOB-activiteiten besproken worden. Van het bezoeken van onderwijsinstellingen 

en van andere LOB-activiteiten worden in de vierde en vijfde klas verslagen gemaakt. 

Die kunnen in het mentorgesprek besproken worden. Mentoren zijn dus gesprekspart-

ner in het LOB-proces. De aanpak van de mentoren verschilt onderling wel. 

Het Corderius College organiseert dus veel op LOB-gebied. Vanuit de ouders komen 

twee aandachtspunten ter verbetering naar voren: 

1) Er wordt veel georganiseerd. Dat is goed. Maar vrijwel alles is collectief. Een 

meer persoonlijke benadering van leerlingen, meer maatwerk zou mooi zijn. In 

een ideale situatie zou – evenals in het hbo bijvoorbeeld – de school een studie-

loopbaanbegeleider in dienst moeten hebben, die leerlingen persoonlijk coacht op 

dit vlak. Ook de decaan zelf geeft aan meer persoonlijk contact te willen hebben; 

dit is echter onmogelijk in de twee dagen die zij beschikbaar heeft voor het deca-

naat.  

2) De school verstrekt veel informatie en biedt (collectieve) mogelijkheden aan. Ver-

volgens wordt een grote verantwoordelijkheid bij de leerlingen gelegd wat hier-

mee te doen. Er wordt veel van leerlingen verwacht qua ondernemerschap en ver-

antwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. De decaan staat open voor vragen, 

maar volgens sommige ouders is de stap om hier gebruik van te maken voor hun 

kinderen nog te groot. Veel leerlingen vertellen thuis ook weinig over wat er op 

school gebeurt, ook ten aanzien van LOB. Dan is het als ouders lastig inschatten 

hoe de school hier precies mee omgaat en welke mogelijkheden er zijn om je kind 

te stimuleren. 
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Verantwoordelijkheid voor LOB 

Volgens de meeste gesprekspartners hebben zowel school als ouders als leerlingen een 

taak en rol in het LOB-proces. Daarbij zijn accentverschillen zichtbaar in de mate van 

verantwoordelijkheid en de specifieke bijdrage van iedere ‘partij’. Volgens de decaan 

heeft de school een initiërende taak. Dit is nodig, omdat LOB voor de meeste leer-

lingen een ver-van-mijn-bed-show is en de meeste ouders niet weten hoe zij hun kin-

deren kunnen begeleiden en waar ze moeten beginnen. Ouders hebben handvatten 

vanuit school nodig en leerlingen moeten vanuit school op gang geholpen worden 

(bijvoorbeeld door middel van verplichte open dagen). Eén van de geïnterviewde ou-

ders sluit hierbij aan. In haar ogen heeft de school idealiter een loopbaanprofessional 

met meer tijd voor keuzebegeleiding in dienst, hebben ouders meer kennis over de 

(on)mogelijkheden van hun kinderen en krijgen zij vanuit de school handvatten aange-

boden hoe hun kinderen te begeleiden. Een vader vindt dat de school meerwaarde 

biedt, omdat deze ook vanuit studieresultaten kan adviseren welke richting geschikt 

zou zijn voor het kind. Andere ouders kennen de school vooral een informerende taak 

toe en vinden het keuzeproces zelf meer een verantwoordelijkheid van kind en ouder 

samen. Daarbij speelt het karakter en de leeftijd van de leerlingen ook een rol: hoe 

consciëntieuzer en (in het algemeen) hoe ouder, hoe meer keuzes de leerling zelf kan 

en zal maken.  

 

Ouderbetrokkenheid bij LOB 

Elk jaar vinden in september in de bovenbouw van het vwo ouderavonden plaats. Op 

deze avonden geeft de decaan in tien minuten uitleg over de verplichte open dagen en 

andere LOB-activiteiten. Ze vertelt dan aan ouders waarom hiervoor gekozen is, dat 

het voor leerlingen soms lastig is en zij een drempel over moeten om open of mee-

loopdagen te gaan bezoeken. Ze probeert ouders tegelijk bewust te maken van hun ei-

gen rol hierin: hun kinderen helpen en ze stimuleren om hiermee aan de slag te gaan, 

ook als dit gedeeltelijk buiten schooltijden moet plaatsvinden. Als ouders moet je je 

kind bijvoorbeeld duidelijk maken dat het kan betekenen dat hij of zij een zaterdag niet 

mee kan doen met voetbal, omdat het belangrijk is een bepaalde open dag te bezoeken.  

Verder heeft de decaan in de afgelopen periode gewerkt aan informatie voor ouders 

om te plaatsen op het digitale ouderportaal van de school. Deze informatie komt bin-

nenkort beschikbaar en behelst gegevens over welke LOB-activiteiten wanneer plaats-

vinden, een handleiding voor het maken van (studie)keuzes en andere informatie. Eén 

van de geïnterviewde ouders gaf aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning via 

de digitale omgeving. Zoals het nu lijkt wordt er dus binnenkort aan die behoefte vol-

daan. 
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Vorig schooljaar heeft de school een workshop ‘Rol ouders bij studiekeuze’ aangebo-

den. Deze cursus wordt verzorgd door de Vrije Universiteit Amsterdam en Hoge-

school Inholland en is speciaal bedoeld voor ouders van havo- en vwo-leerlingen die 

in het keuzeproces zitten. Tijdens de workshop komen de werking van het puberbrein, 

de keuzeproblematiek en verschillende cases aan bod. In interactieve sessies leren ou-

ders hoe ze de drijfveren van hun kinderen beter kunnen herkennen om zo het gesprek 

aan te kunnen gaan. Hiermee krijgen ouders handreikingen om een open gesprek met 

hun kind te kunnen voeren en hen zo te stimuleren een weloverwogen keuze te maken. 

Hoewel ouders naar verwachting zeker behoefte aan zo’n workshop hebben (ook een 

aantal van de geïnterviewde ouders gaf deze wens aan), hebben vorig jaar relatief wei-

nig ouders deelgenomen aan de workshop. Ook dit schooljaar wil het Corderius Colle-

ge de workshop weer aanbieden en de uitnodiging van ouders wat meer aandacht ge-

ven dan vorig jaar. Doordat vanaf dit schooljaar ouders gemaild kunnen worden, hoopt 

zij dat de informatie over de workshop een hogere attentiewaarde zal hebben dan al-

leen een oproepje in het informatieblaadje.  

Ouders zijn in de gelegenheid contact op te nemen met de decaan. In de praktijk komt 

dit weinig voor, zo ervaart Ineke van der Worp. Regelmatig bieden bureaus op het ge-

beid van loopbaanbegeleiding en aanverwante sectoren hun diensten aan. Hier is men 

terughoudend in, omdat de school geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de kwa-

liteit van deze bureaus. Op aanvraag kan een lijstje met de aanbieders van diensten op 

dit gebied worden verstrekt.  

 

De decaan heeft weinig zicht op wat ouders thuis doen op het gebied van LOB. Zij 

heeft de indruk dat ouders hun kinderen volgen en de keuzes die de leerlingen zelf 

maken over het algemeen steunen en ook begrijpen. De geïnterviewde ouders ken-

schetsen zichzelf als (zeer) betrokken bij de schoolloopbaan van hun kinderen en de 

keuzes die ze daarin maken. De aanpak verschilt per type leerling. Sommige ouders 

zitten hun kinderen ‘achter de vodden’, anderen zien het meer als meedenken en -

leven met het proces waar het kind zelf al voldoende aandacht aan besteedt. Soms pro-

beren ze daarin een accent te leggen. Eén moeder vertelt bijvoorbeeld dat zij als ouders 

hun dochters vooral mee willen geven keuzes met hun hart te maken, op zoek te gaan 

naar hun passies en interesses en daar vooral mee verder te gaan. De ouders stimuleren 

hun kinderen (soms al in vwo-4) om open dagen te bezoeken, gaan regelmatig ook zelf 

mee (en vinden dat dan erg leuke dagen), laten hun kinderen testen invullen, bespreken 

samen de resultaten en/of verwijzen ze door naar meer deskundige familieleden of 

kennissen. Eén moeder vertelt dat ze een informatiebrochure over vervolgopleidingen 

dit jaar in de Sinterklaastijd in de schoen van beide zoons heeft gedaan.  
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De ouders vinden in het algemeen dat de school voldoende ruimte biedt om betrokken 

te zijn en voldoende initiatieven neemt om ouders te betrekken. De decaan is, indien 

gewenst, bereikbaar en als je als ouder actief mee wilt denken, kun je je aansluiten bij 

het ouderplatform. Wensen om meer betrokken te zijn richten zich vooral op de con-

tacten vanuit school met hun kinderen zelf en de behoefte van sommige ouders om 

meer concrete tips te krijgen hoe je je kinderen goed kunt begeleiden. Daarover meer 

in de laatste subparagraaf. 

 

Het stimuleren van ouderbetrokkenheid 

Tijdens de telefonische interviews worden de volgende concrete ideeën gegeven om 

de ouderbetrokkenheid verder te stimuleren: 

 Als decaan mails naar ouders sturen om hen te wijzen op de data van diverse open 

dagen. 

 Ouders uitnodigen om samen met hun kind gesprekken met de mentor of decaan 

te voeren. Nu worden testresultaten en dergelijke op school alleen met de leerling 

besproken. Als je als ouder hier ook voor uitgenodigd wordt, kun je er thuis beter 

een vervolg aan geven. 

 Digitaal aanbod van tips om je weg te vinden in de vervolgopleidingen en om 

hiermee met je kind aan de slag te gaan. 

 Stukjes van de decaan in het schoolblad. De decaan zou bijvoorbeeld een casus 

kunnen beschrijven over een vraag van een bepaalde leerling en hoe zij daarmee is 

omgegaan. Op deze manier wordt inzichtelijk wat de decaan voor leerlingen kan 

betekenen, waardoor de drempel om zelf op haar af te stappen wellicht lager 

wordt. Ineke gaat nadenken of dit idee van een ouder uitvoerbaar is, want ze ziet 

de mogelijke meerwaarde ervan. 

 Korte lijnen en intensief contact tussen school/decaan/(het liefst een aan de school 

verbonden) studieloopbaanbegeleider en leerlingen. Daar kun je als ouders ver-

volgens op voortborduren en leerlingen voelen zich serieus genomen door de 

school. De ouders van deze school lijken vooral behoefte te hebben aan meer be-

trokkenheid van de school op de leerlingen: ouderbetrokkenheid via leerlingbe-

trokkenheid. 
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4 Conclusies 

In dit hoofdstuk wordt getracht antwoord te geven op de onderzoeksvragen. De ant-

woorden op de onderzoeksvragen zijn gebaseerd op meerdere bronnen: de weten-

schappelijke kennis over het onderzoek naar de relatie ouders en school, de schriftelij-

ke vragenlijstronde in dit onderzoek, de aanvullende telefonische gesprekken en de 

bestudeerde gerichte literatuur over de verschillende complexe aspecten van de LOB-

problematiek en -praktijken. De conclusies zijn geformuleerd als antwoorden op de 

onderzoeksvragen. 

Dit onderzoek heeft als centrale vraag hoe de  ouderbetrokkenheid bij LOB bevorderd 

kan worden. Hoe kunnen ouders instrumenten krijgen of zich beter bewust worden van 

de eigen acties of socialisatie-invloeden die bij kunnen dragen aan het keuzeproces en 

de ontwikkeling van loopbaancompetenties van hun kinderen? Hoe kan het samenspel 

tussen school en thuis wat dit betreft verbeterd worden? Om deze vragen te beant-

woorden zijn, zoals vermeld, de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1) In welke mate zijn ouders betrokken bij LOB en hebben zij inzicht in het keuze-

proces van de leerling en de activiteiten van de school op dit terrein?  

2) In welke mate zouden ouders in samenspel met de school een meer stimulerende, 

ondersteunende en motiverende functie kunnen vervullen ten behoeve van LOB? 

3) Welke begeleidende en ondersteunende rol spelen ouders thuis bij school- en be-

roepskeuze, loopbaanoriëntatie en vervolgopleidingen? 

4) Op welke wijze zouden ouders ook binnen school bij LOB-activiteiten betrokken 

kunnen worden? 

5) Hoe kan de driehoek van het ouder-school-leerling-contact met betrekking tot 

LOB verbeterd worden? 

In dit hoofdstuk volgen de belangrijkste conclusies per onderzoeksvraag. 

 

1. Ouderbetrokkenheid bij LOB 

Bij de ouders en decanen uit de responsgroep van het vragenlijstonderzoek en het tele-

fonisch onderzoek leeft het onderwerp ouderbetrokkenheid bij LOB (en LOB in het 

algemeen) in sterke mate. Zowel (de deelnemende) decanen als ouders zijn uitdrukke-

lijk van mening dat ouders een belangrijke rol spelen in de loopbaanontwikkeling van 

hun kinderen. Ouders hebben over het algemeen een redelijk beeld van het keuzepro-

ces van hun leerling en de activiteiten die de school op dit terrein verricht, vooral als 

dit collectieve activiteiten (zoals voorlichtingsavonden) zijn; op wat er in het persoon-

lijk contact tussen school en leerlingen gebeurt hebben zij minder goed zicht.  
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Ouders en decanen leggen de verantwoordelijkheid voor loopbaankeuzes vooral bij 

ouders, leerlingen en school gezamenlijk, en in mindere mate bij de afzonderlijke acto-

ren. De aan het vragenlijstonderzoek deelnemende decanen leggen daarbij in verhou-

ding meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf dan de ouders doen. In de ver-

diepende ronde telefonische interviews bleek dat ook de leeftijd en het karakter van de 

leerling van invloed is op de mate waarin een leerling zelf verantwoordelijk kan wor-

den gehouden voor de keuzes. 

 

2. Grotere rol ouders 

Zowel ouders als decanen zijn van mening dat de ouderbetrokkenheid meer aandacht 

verdient in en vanuit de scholen. Ouders (vooral zij die weinig kennis hebben van wat 

de school op het gebied van LOB doet) willen meer actief schoolinitiatief om hen te 

betrekken bij belangrijke keuzemomenten. Zij laten zelf een grote bereidheid zien om 

een rol te spelen, thuis of op school, bij de schoolloopbaanbegeleiding van hun eigen 

en andere kinderen. De ondervraagde ouders zijn in hoge mate bereid hun kind te on-

dersteunen en willen graag met de school samenwerken op dit gebied. Uit de telefoni-

sche interviews bleek dat zowel ouders als school ervaren dat de school hierin een ini-

tiërende taak heeft. Leerlingen moeten gestimuleerd worden actief aan de slag te gaan 

met LOB (dit stimuleren scholen door bijvoorbeeld het bezoek van open dagen te ver-

plichten of in mentorlessen opdrachten op dit gebied te geven) en ouders moeten ge-

stimuleerd en op gang geholpen worden om hun kinderen hierin te begeleiden. De 

school moet voorzien in de juiste informatie (over profielkeuzes, tweede fase, ver-

volgopleidingen et cetera) op de juiste momenten en bij voorkeur ouders ook handvat-

ten bieden hoe hierin hun kinderen op een passende wijze te coachen (bijvoorbeeld 

door middel van een workshop hierover). Struikelblok om aan deze behoeften van ou-

ders te voorzien is gebrek aan tijd en middelen bij (met name) het decanaat. De deca-

nen van beide in de telefonische raadpleging betrokken scholen geven aan (momen-

teel) te weinig tijd beschikbaar te hebben om vooral op het vlak van persoonlijk con-

tact met leerlingen meer te investeren.  

 

3. Ouders en LOB thuis 

Ten aanzien van de vraag of de ouders van mening zijn of zij thuis het één en ander 

doen op LOB-gebied zijn zij duidelijk: veel van de in dit onderzoek ondervraagde ou-

ders zijn van mening zelf thuis al veel activiteiten op het gebied van LOB te ontplooi-

en en ook voldoende kennis over hun kind te hebben. Zij duiden dan vooral op het pra-

ten met hun kinderen over studie- of beroepskeuze en het stimuleren van hun kinderen 

om na te denken over de toekomst en hun gewenste of mogelijke toekomstige oplei-

ding of beroep. De telefonisch geraadpleegde ouders vertellen daarnaast hun kinderen 
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te stimuleren open dagen te bezoeken, waarbij zij hen dikwijls zelf (tot hun eigen ge-

noegen) vergezellen. Ook noemden zij opvallend vaak de betrokkenheid van de brede-

re familie- en kennissenkring bij LOB; dikwijls worden studie- en beroepskeuzes 

voorgelegd aan kennissen of familieleden die (vooral vanuit hun professie) hier naar 

verwachting wijze adviezen over kunnen geven. 

 

4. Ouders en LOB op school 

Over de vraag op welke wijze ouders ook binnen school bij LOB-activiteiten betrok-

ken kunnen worden, is niet alleen met de ouders gesproken, maar zijn uiteraard ook de 

decanen ondervraagd. Opmerkelijk is dat uit dit onderzoek naar voren komt dat  de 

ondervraagde decanen van mening zijn dat ouders een meer actieve rol aan zouden 

moeten nemen ten aanzien van LOB. Dit geldt dan zowel in het contact met hun eigen 

kinderen als ten aanzien van het beleid  van de school en de activiteiten die de school 

op dit gebied allemaal doet. De decanen willen graag een gedeelde verantwoordelijk-

heid en een betere samenwerking met de ouders. LOB op school moet verder gaan dan 

alleen het begeleiden van het kiezen van een vervolgopleiding. Zij benadrukken de be-

tekenis van ouders bij de ontwikkeling van keuzevaardigheden door de leerlingen.  

Uit het vragenlijstonderzoek onder ouders bleek een grote bereidheid om ook op het 

vlak van activiteiten op school betrokken te zijn. Ouders die op dit gebied graag willen 

samenwerken met de school zijn bijvoorbeeld bereid om contactpersoon te zijn ten 

aanzien van vragen over de eigen beroepssector.  

Op de scholen die betrokken zijn in de telefonische raadpleging leeft ouderbetrokken-

heid of beter gezegd ouderparticipatie bij wat er op school speelt niet in sterke mate. 

Ouders willen wel actief betrokken worden en participeren in het keuzeproces van hun 

eigen kind(eren), maar hebben geen grote behoeften om ook actief mee te denken over 

het LOB-beleid van hun school. Zij komen ook niet zelf met ideeën om vanuit hun ei-

gen loopbaangeschiedenis of vergelijkbare mogelijkheden leerlingen op school te 

steunen in hun zoekproces. Ook vanuit de twee scholen komt deze behoefte niet naar 

voren. Op één van de twee scholen is al een ouderplatform actief, waarin ouders indien 

gewenst hun mening over dit soort onderwerpen kunnen geven en kunnen meedenken 

met school. De andere school houdt het liever klein en leerlinggericht. Deze school 

ziet LOB(-beleid) op school toch sterk als aangelegenheid van de school zelf en hoeft 

de ouders hier niet ‘met de neus bovenop’. Als we teruggrijpen op de in de inleiding 

genoemde drie aspecten van ouderbetrokkenheid (participatie op school, communica-

tie tussen ouders en school en schoolse activiteiten thuis) lijken deze ouders vooral op 

de laatste twee aspecten bereid te participeren. En zien ook de scholen vooral daarin 

mogelijkheden. 
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5. Verbetering driehoek ouder-school-leerling 

De ondervraagde decanen zelf geven, evenals de ouders, aan veel LOB-activiteiten 

met leerlingen te ondernemen en hen te stimuleren na te denken over de toekomst. De 

decanen staan ook in hoge mate open voor ouders en leerlingen voor advies over stu-

die- of beroepskeuze; dit geldt in verhouding het sterkst voor decanen die samenwer-

king met ouders van groot belang vinden en voor decanen die van mening zijn dat ou-

ders een meer actieve rol zouden moeten aannemen ten aanzien van LOB in de ouder-

kind relatie.  

Met name in de telefonische interviews is getracht ideeën te genereren hoe de geza-

menlijke verantwoordelijkheid voor LOB beter vormgegeven kan worden. Een aantal 

van deze ideeën samengevat: 

 Meer wederzijds communiceren over wat er zowel thuis als op school al gebeurt 

op het terrein van LOB. Ouders weten vaak niet wat de school allemaal doet (hun 

kinderen vertellen dit vanuit zichzelf niet altijd) en de school ook niet wat ouders 

met hun kinderen thuis doen. Om meer van elkaar te weten en bijvoorbeeld als 

ouders thuis voort te kunnen borduren op wat de school heeft aangeboden, is het 

goed meer daarover te communiceren. Dat kan op ‘kind-niveau’, bijvoorbeeld 

door mailwisseling tussen mentoren/decanen en ouders, maar ook op meer alge-

meen niveau, door als decaan bijvoorbeeld stukjes in het schoolblaadje te schrij-

ven. 

 Ouderbetrokkenheid via leerlingbetrokkenheid: sommige ouders hebben niet zo-

zeer behoefte om zelf meer betrokken te worden, maar wel aan meer persoonlijk 

contact tussen hun kinderen en de school. Zij denken dat meer persoonlijk contact 

over de schoolloopbaan (het liefst met een studieloopbaanbegeleider of vergelijk-

bare functionaris) de leerlingen zelf stimuleert meer aan de slag te gaan met het re-

flecteren op hun studiekeuzes. Zeker in combinatie met de vorige aanbeveling 

(meer communicatie) verwachten zij dat ze dan ook als ouders beter kunnen in-

spelen op de ontwikkeling van hun kinderen op dit vlak. Zoals eerder beschreven 

zien de scholen, gezien hun beperkte aantal beschikbare uren voor decanaat en 

aanverwante taken, echter weinig mogelijkheden deze contacten te intensiveren. 
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5 Aanbevelingen en discussie 

In dit hoofdstuk zal allereerst kort ingegaan worden op het maatschappelijk belang van 

de onderzoeksvraag en op de betekenis van het vergroten van de ouderbetrokkenheid 

bij LOB. Daarna wordt aandacht besteed aan de verbetering van het samenspel van 

ouders, school en leerling op dit gebied en op de instrumentering van ouders bij de on-

dersteuning van keuzeprocessen in de sfeer van LOB. 

 

Maatschappelijk en persoonlijk belang goede loopbaankeuzes 

Een van de grote problemen van het te voeren onderwijsbeleid in Nederland is het 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Over dit probleem is al veel geschreven en 

nagedacht. Het betreft niet alleen een belangrijk en weerbarstig ‘maatschappelijk’ pro-

bleem, maar is in de eerste plaats voor de leerling, maar ook voor menige ouder, leraar 

en school een belangrijk en weerbarstig ‘individueel’ probleem. Achteraf gezien blij-

ken veel keuzes onjuist te zijn geweest. Uit meerdere empirische studies komt naar vo-

ren dat veel leerlingen niet over hun loopbaan nadenken en hun loopbaan ook niet ac-

tief sturen of deze trachten te beïnvloeden. Er is vaak geen sprake van het ontwikkelen 

van een loopbaanconcept en een daaraan gerelateerde arbeidsidentiteit. Toch wordt 

van leerlingen verwacht dat zij al wel heel vroeg in de levensloop op dit terrein keuzes 

maken. Eigenlijk moeten ze al kiezen voordat ze een sector- of profielkeuze doen en 

voordat ze er bewust en goed over nagedacht hebben. Daarnaast worden leerlingen te-

genwoordig geconfronteerd met een groot aanbod aan studies en een groot aantal be-

roepsmogelijkheden en -ontwikkelingen. Uit onderzoek blijkt dat dit door leerlingen 

als een erg moeilijk en ook als een zwaarwichtig probleem ervaren wordt, waarbij hulp 

vanuit samenwerkende socialiserende instanties rondom de leerling zeker geen over-

bodige luxe is. Doordat er de laatste jaren meer aandacht is voor de door de leerlingen 

ervaren problemen op dit gebied is duidelijk geworden dat het op tijd maken van een 

studie- of beroepskeuze, het overtuigd zijn van de reden van die keuze en het gemoti-

veerd zijn voor de keuze belangrijk zijn voor het voorkomen van studie-uitval of het 

maken van een verkeerde studiekeuze. 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Zoals bekend was LOB vroeger vooral een activiteit waarvoor de decaan verantwoor-

delijk was. Tegenwoordig wordt het gezien als een schoolbrede opdracht en een ge-

deelde verantwoordelijkheid van het schoolteam. Door de verbreding van het eige-

naarschap van LOB naar de gehele school is het zaak dat de school ook een gedeelde 
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visie een professionaliteit ontwikkelt over LOB. Door het inrichten van een loopbaan-

gerichte schoolorganisatie en een loopbaangerichte langdurige begeleiding kan ge-

tracht worden de leerling te ondersteunen op een procesgerichte en geïntegreerde ma-

nier. Het systematisch betrekken van ouders bij dit vernieuwde proces kan worden op-

gevat als een volgende voor de hand liggende stap. Immers ouders hebben in principe 

een grote mate van intrinsieke betrokkenheid bij de onderwijs- en beroepskeuzes van 

hun kind. Veel ouders vragen zich al vroeg af in welke sector en op welk beroepsni-

veau hun kind terecht zal komen. Samenwerking tussen school en ouders/verzorgers 

kan de leerling ondersteunen bij zijn of haar oriënteringsproces. De tripartiete samen-

werking kan een sterker draagvlak vormen voor de te maken keuzes. Belangrijk is dan 

wel dat er over en weer een helder beeld bestaat over ieders verantwoordelijkheden en 

over wederzijdse verwachtingen en afspraken. Het vastleggen en wederzijds verduide-

lijken van de verantwoordelijkheden voor dit proces is belangrijk evenals het systema-

tisch onderhouden van de relatie tussen school en thuis. Uiteraard dient hierbij reke-

ning gehouden te worden met de bekende valkuilen die zich voor kunnen doen in het 

ouder-school contact en die in ander onderzoek uitvoerig beschreven zijn (zie bijvoor-

beeld Klaassen en Leeferink, 1998; Vogels, 2002; van Rooijen, de Wit en Beek, 2004; 

Klaassen, 2008). Bedoeld zijn aspecten als het stapsgewijs opbouwen van het ouder-

school contact, het belang van een positieve attitude en interesse van schoolzijde, het 

niet alleen contact opnemen met de ouders wanneer er problemen zijn, maar ook goed 

nieuws onder de aandacht brengen, et cetera. 

 

Reflectie op ervaringen 

Om het samenspel van school en ouders te verbeteren is het van belang dat scholen 

nog meer dan nu het geval is de aloude gedachte loslaten dat vooral het verstrekken 

van informatie het belangrijkste is in het onderhavige proces. Uit verschillende onder-

zoeken wordt duidelijk dat niet zozeer de objectieve informatie, maar vooral ook de 

eigen ervaringen van de leerling en van ‘significant others’ zoals ouders en vrienden 

van belang zijn voor het keuzegedrag. Het organiseren van een systematische reflectie 

hierop is een opgave die in het verlengde  hiervan ligt.  

 

Rol van de leerling 

Waarover meer en beter nagedacht moet worden, mede naar aanleiding van dit explo-

ratieve onderzoek, is de rol van de leerling en de bijdrage die de leerling zelf kan leve-

ren aan de driehoek ouders-school-leerling. Uit het onderzoek komt naar voren dat 

zowel de ondervraagde ouders als de decanen de rol en verantwoordelijkheid van de 

leerling of hun kind eigenlijk niet erg duidelijk vinden of de mogelijkheden van de 

leerling afmeten aan de leeftijd(sfase) en karaktereigenschappen. En decanen leggen in 
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verhouding meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf dan ouders doen. Aan-

dacht voor de positie van de leerling in de dialoog tussen ouders en school lijkt onont-

beerlijk. Weliswaar wordt vaak gewezen op het belang van het creëren van een sfeer 

van vertrouwen, maar over de specifieke benadering en invloed van de leerling is niet 

al te veel bekend. Wellicht dat meer onderzoek naar keuzestijlen van leerlingen hierin 

beter inzicht kan geven. Ook zou een belangrijk aandachtspunt kunnen zijn om als 

school ouders te stimuleren om meer te luisteren naar het verhaal van hun kind over 

diens interesses en ambities op dit gebied en de daar achter liggende (verborgen) ar-

gumenten. In de contacten met de ouders zou de school de ouders wellicht kunnen fa-

ciliteren voor deze thuisgesprekken over LOB. 

 

Vroeg beginnen 

Ouders moeten vooral in samenspraak met de school hun kind leren te reflecteren over 

‘het waarom’ van de te maken studie of beroepskeuze. Dit moet vanuit de ‘procesge-

richte’ visie op LOB al aan het begin van het secundair onderwijs in de thuissfeer een 

aanvang nemen. Het is van belang dat de school de ouders of verzorgers daarin onder-

steunt. 

 

Arbeidsmarktoverwegingen in het keuzeproces 

Ouders en decanen zouden in het belang van hun kinderen/leerlingen meer aandacht 

moeten besteden aan de betekenis van de arbeidsmarkt in de beroepskeuze, naast en in 

samenhang met de nu overheersend aan de orde zijnde primaire en secundaire motie-

ven. Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat arbeidsmarkt- of financiële over-

wegingen nauwelijks lijken mee te spelen bij de keuze voor vervolgstudies. Leerlingen 

kiezen overwegend meer met hun hart dan met hun hoofd, zo lijkt het. 

 

Meer prioriteit 

Geconstateerd kan worden dat het denken over een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van school, ouders en kind ten aanzien van LOB tot op heden slechts een marginale 

plaats heeft in de onderwijskundige literatuur op dit terrein. Voor het debat over ou-

derparticipatie, ouderbelangen,  ouderbetrokkenheid en ouder-kind relaties zou LOB 

veel meer een duidelijk ankerpunt kunnen of moeten zijn dan momenteel het geval is. 

Het zou eigenlijk op de prioriteitenlijst van het ouder-school contact een prominente 

plaats in moeten nemen. En dan niet alleen in de levensfase waarin een en ander duide-

lijk gaat spelen, maar ook al eerder, zo leert ons het onderzoek. Opvoeders dienen ge-

zamenlijk met het kind over de school- en beroepskeuze te praten en te reflecteren en 

hun meningen en informaties te geven. Deze beroepssocialisatie begint al van jongs af 

aan en is zeker geen zaak van de periode van de keuzemomenten en de  (middelbare) 
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school alleen, integendeel zelfs. Naast meer prioriteit in het onderwijskundig beleid 

verdient het ook aanbeveling voor scholen zelf om na te denken over de prioriteit die 

men toekent aan LOB in het algemeen en ouderbetrokkenheid bij LOB meer specifiek. 

Met name uit de telefonische raadpleging bleek dat decanen (en andere betrokkenen 

vanuit de school) met alle liefde en vanuit het besef dat het nodig is meer tijd zouden 

willen besteden aan LOB. Deze tijdsbesteding zou zich dan vooral richten op meer 

persoonlijk contact met leerlingen, om maatwerk te kunnen leveren in hun school-

loopbaanbegeleiding. Scholen zijn autonoom in het toekennen van formatie aan LOB-

gerelateerde functies zoals decanen of (in het voortgezet onderwijs nog niet gebruike-

lijke, maar door ouders wel gewenste) studieloopbaanbegeleiders. Indien scholen in 

toenemende mate belang hechten aan goede begeleiding bij keuzes van leerlingen, zul-

len zij ook na moeten denken over het toekennen van meer formatie hieraan.  

 

Vervolgonderzoek 

Vervolgonderzoek  zal zich met name moeten richten op concrete, nieuwe voorstellen 

omtrent de voorwaarden voor en de vormgeving van de samenwerking op dit terrein. 

Daarbij kan met name aangesloten worden bij de al meermaals gevalideerde weten-

schappelijke inzichten aangaande betrokkenheid en inzet van ouders en school in spe-

cifieke contexten en de behoefte aan maatwerk in de samenwerking. 
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Bijlage 1 Overzicht items oudervragenlijst  

Oudervragenlijst 

 

Construct  nr. item 

 

Globaal   1. Weet u hoe het gaat met de prestaties van uw 

     kind?  

    2. Bent u goed op de hoogte van hoe uw kind zich  

     op school voelt? 

    3. Bezoekt u ouderavonden?  

    4. Heeft u weleens contact met de schooldecaan? 

    5. Bezoekt u ook andere bijeenkomsten op de  

     school? 

    6. Bent u lid van de ouderraad? 

Verantwoordelijkheid 7. Ik ben als ouder het meest verantwoordelijk voor  

     de schoolloopbaan van mijn kind. 

    8. De school is het meest verantwoordelijk voor de  

     schoolloopbaan van mijn kind. 

    9. Een kind is zelf het meest verantwoordelijk voor  

     de eigen schoolloopbaan. 

    10. De schoolloopbaan van mijn kind is een gedeelde  

     verantwoordelijkheid van de school, het kind en  

     de ouders. 

    11. School en ouders zijn samen verantwoordelijk  

     voor de schoolloopbaan van de leerling. 

LOB activiteiten  12. Ik weet goed wat de school doet aan opleidings-  

     en beroepskeuze oriëntatie. 

    13. Ouders worden op deze school goed bij de keuze  

     voor opleiding en beroep betrokken. 

    14. De school geeft mij voldoende informatie over de  

     opleidings- of beroepskeuze van mijn kind. 

    15. Mijn kind wordt op school gestimuleerd om na te  

     denken over toekomstig beroep of opleiding. 

    16. De school stimuleert mijn kind om weloverwogen  

     loopbaankeuzes te maken. 
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Ouderbetrokkenheid 17. Ik word als ouder onvoldoende betrokken bij de  

     loopbaanbegeleiding van mijn kind. 

18. De school moet het initiatief nemen om ouders of 

verzorgers te betrekken bij keuzemomenten van 

hun kind. 

19. De school van mijn kind zou de ouders meer 

moeten betrekken bij de loopbaankeuzes. 

Schoolbeleid  20. Loopbaanbegeleiding moet een wezenlijk onder- 

     deel zijn van het hele onderwijsgebeuren. 

21. Loopbaanbegeleiding op school kan zich naar 

mijn mening beperken tot het begeleiden bij het 

kiezen van een vervolgopleiding. 

22. Ouders en school moeten samenwerken bij het 

keuzeproces van de leerling. 

23. De school moet leerlingen leren weloverwogen 

keuzen te maken. 

24. Ouders moeten meer betrokken worden bij de 

loopbaanbegeleiding door de school. 

Ouderactiviteiten  25. Ik stimuleer mijn kind om na te denken over  

     de eigen toekomst. 

26. Ik heb als ouder een duidelijk beeld van wat mijn 

kind zou kunnen worden. 

27. Ik praat regelmatig met mijn kind over studie- of 

beroepskeuze. 

28. Ik weet in welke beroepssector mijn kind wil 

werken. 

29. Ik ben als ouder zeer belangrijk bij de loopbaan-

keuzes van mijn kind. 

30. Ik weet als ouder wat de sterke- en zwakke pun-

ten van mijn kind zijn. 

Bereidheid  31. Persoonlijk contact te hebben met de decaan om  

     geïnformeerd te worden over de schoolloopbaan  

     van uw kind? 

32. Persoonlijke gesprekken te voeren op school met 

de decaan en ook  met uw kind erbij over de 

schoolloopbaan? 
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33. Vrijwillig de school te ondersteunen bij de 

schoolloopbaanactiviteiten door bijvoorbeeld een 

voorlichting te geven over uw beroep? 

34. Vrijwillig ondersteuning te bieden door contact-

persoon te zijn voor leerlingen die vragen hebben 

over uw eigen beroepssector? 

35. Uw kind actief thuis te stimuleren om kritisch na 

te denken over schoolloopbaankeuzes? 

36. Uw kind thuis te ondersteunen bij de ontwikke-

ling van loopbaanvaardigheden, zoals het leren 

nadenken over de eigen kwaliteiten en beroeps-

wensen? 

37. Mee te denken (en beslissen) over het beleid van 

de school over de verbetering van de loopbaan-

oriëntatie? 
 

 





77 

Bijlage 2 Overzicht items decaanvragenlijst  

Decaanvragenlijst 

 

Construct  nr. item 

Verantwoordelijkheid 1. Als decaan ben ik het meest verantwoordelijk  

     voor de schoolloopbaan van leerlingen. 

2. School en ouders zijn samen verantwoordelijk 

voor de keuze van opleiding en beroep van een 

leerling. 

3. De school is het meest verantwoordelijk voor de 

schoolloopbaan van leerlingen. 

4. Een leerling is zelf het meest verantwoordelijk 

voor zijn/haar schoolloopbaan. 

5. De schoolloopbaan van onze leerlingen is een 

gedeelde verantwoordelijkheid van onze school, 

de leerling en de ouder(s). 

Visie ouderbetrokkenheid 6. Ouders zouden meer dan nu het geval is bij de  

     Schoolloopbaan betrokken moeten worden. 

7. Het beleid van onze school is gericht op ouderbe-

trokkenheid. 

8. Ouders zouden een rol moeten spelen in de loop-

baanoriëntatie en -begeleiding van hun kind.  

9. Het is belangrijk om ouders te betrekken bij het 

keuzeproces van leerlingen. 

10. Ouders zouden mee moeten kunnen denken (en 

beslissen) over het beleid van de school over ver-

beteringen op  het gebied van de schoolloopbaan 

begeleiding. 

11. Ouders zouden regelmatig met hun kind over 

studie- of beroepskeuze moeten praten. 

12. Ouders moeten de opleidings- en beroepskeuze 

oriëntatie aan de school overlaten. 

13. Ouders zouden hun kinderen meer moeten stimu-

leren om na te denken over hun toekomst. 
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14. Ouders zouden een duidelijker beeld moeten 

hebben van wat hun kind zou kunnen worden. 

15. Ik vind samenwerking met ouders zeer nuttig. 

16. Loopbaanbegeleiding is voldoende als leerlingen 

worden begeleid in de keuze voor een vervolgop-

leiding. 

17. De school moet leerlingen leren om weloverwo-

gen (school)loopbaankeuzes te maken. 

Loopbaanbegeleiding 18. Ik geef informatie aan ouders over de beroeps- 

     keuze van leerlingen. 

19. Ik informeer ouders wanneer leerlingen dreigen 

vast te lopen in hun keuzeproces. 

20. Onze school speelt een grote rol in de begeleiding 

van leerlingen en hun ouders in de keuze voor 

een vervolgopleiding. 

21. Leerlingen krijgen op onze school voldoende be-

geleiding in het maken van keuzes.  

22. Leerlingen worden op onze school gestimuleerd 

om reflectief na te denken over een toekomstig 

beroep. 

23. Ouders kunnen met hun kind bij mij terecht voor 

advies over studie- of beroepkeuze van hun kind. 

24. Ik heb regelmatig gesprekken met ouders over 

loopbaan– en studiekeuzes. 

25. Ouders zijn belangrijk in de ontwikkeling van 

keuzevaardigheden van leerlingen.  

26. De samenwerking met ouders op het gebied van 

loopbaanbegeleiding van leerlingen laat te wen-

sen over. 

27. Ik ben als decaan zeer belangrijk bij de beroeps- 

of studiekeuze van een leerling. 

28. Ik weet waar leerlingen op moeten letten in het 

maken van keuzes. 

29. Ik weet wat ik moet doen om leerlingen de juiste 

keuzes te laten maken. 

30. Ik stimuleer leerlingen om na te denken over hun 

toekomst. 
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31. Ik praat regelmatig met leerlingen over studie- of 

beroepskeuzes. 
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Bijlage 3 Leidraad telefonische interviews betrokkenen 
school 

1) Hoe beleeft u als decaan/mentor de betrokkenheid van ouders bij de loopbaanori-

entatie en –begeleiding van uw/hun kinderen? Waar bestaat de (evt.) betrokken-

heid uit, hoe ziet die eruit? 

2) Waar ligt naar uw mening de (grootste) verantwoordelijkheid voor LOB? 

a) Bij leerlingen zelf 

b) Bij de school 

c) Bij de ouders 

d) Bij school en ouders samen 

e) Bij school, ouders en kind samen 

3) Wat is uw beeld van de activiteiten die ouders thuis ontplooien op het gebied van 

LOB?  

4) In welke mate vindt u dat u als decaan/mentorop school activiteiten ontplooit op 

het gebied van LOB? Hoe doet u dit?  

5) In welke mate vindt u dat u als school ouders betrekt bij LOB t.a.v. hun kinderen? 

6) Welke mogelijkheden ziet u voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid? Bij-

voorbeeld ten aanzien van: 

a) LOB-activiteiten thuis 

b) Betrokkenheid bij LOB/participatie op school (activiteiten, beleid etc.) 

c) Communicatie tussen ouders en de school 

d) Overige ideeën 

 
 





83 

Bijlage 4 Leidraad telefonische interviews ouders 

1) Hoe beleeft u als ouders uw betrokkenheid bij de loopbaanoriëntatie en  

-begeleiding van uw kinderen? Waar bestaat de (evt.) betrokkenheid uit, hoe ziet 

die eruit? 

2) Waar ligt naar uw mening de (grootste) verantwoordelijkheid voor LOB? 

a) Bij leerlingen zelf 

b) Bij de school 

c) Bij de ouders 

d) Bij school en ouders samen 

e) Bij school, ouders en kind samen 

3) Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat ouders (vooral zij die weinig kennis hebben 

van wat de school op dit punt doet) meer actief schoolinitiatief willen om hen te 

betrekken bij belangrijke keuzemomenten. Herkent u dit als ouders? Zo ja, hoe 

zou de school dit initiatief kunnen vormgeven? 

4) In welke mate vindt u dat u als ouders thuis activiteiten ontplooit op het gebied 

van LOB? Hoe doet u dit? Hoe ervaart u dit?  

5) In welke mate vindt u dat de school activiteiten ontplooit op het gebied van LOB? 

Hoe doet de school dit?  

6) Welke mogelijkheden ziet u voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid? Bij-

voorbeeld ten aanzien van: 

a) LOB-activiteiten thuis 

b) Betrokkenheid bij LOB/participatie op school (activiteiten, beleid etc.) 

c) Communicatie tussen ouders en de school 

d) Overige ideeën 

 
 

 
 
 

 



Ouders en de loopbaanoriëntatie van hun 
kinderen

In Nederland verlaten jaarlijks tienduizenden jongeren hun opleiding 
zonder diploma. Daarnaast is er sprake van vele verkeerde keuzes en 
switchgedrag bij de overgang naar vervolgopleiding en -beroep. Door 
de schoolloopbaanontwikkeling en -begeleiding van leerlingen te ver-
beteren hoopt men deze problemen te verminderen. Ouderbetrok-
kenheid wordt in dit kader als een belangrijk middel beschouwd om 
de schoolloopbaanontwikkeling van leerlingen te optimaliseren.  Met 
het oog hierop heeft de Nederlandse Katholieke Vereniging van Ou-
ders de vraag voorgelegd om een onderzoek te laten uitvoeren naar 
de mate waarin ouders betrokken worden bij de loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding(LOB) in het voortgezet onderwijs. Het voorliggende 
onderzoeksrapport doet daarvan verslag.  Daarbij wordt in concreto 
ingegaan op de volgende onderzoeksvragen: Op welke wijze en in wel-
ke mate zijn ouders betrokken bij de school loopbaan ontwikkeling van 
hun kinderen? Hoe uit zich die betrokkenheid (thuis en op school)? 
In welke mate zouden ouders een meer stimulerende en ondersteu-
nende rol willen en kunnen vervullen en hoe zou de driehoek van 
het ouder-school-leerling contact met betrekking tot LOB verbeterd 
kunnen worden? Uit het onderzoek onder ouders en decanen komt 
naar voren dat LOB leeft bij scholen en ouders. Bij deze ouderbetrok-
kenheid kan onderscheid worden gemaakt naar participatie op school, 
communicatie tussen ouders en school en schoolse activiteiten thuis. 
De onderzochte ouders willen vanuit de scholen meer actief betrok-
ken worden bij de keuzemomenten van hun kinderen en hebben be-
hoefte aan meer regelmatig persoonlijk contact tussen hun kinderen en 
vertegenwoordigers van de school over dit onderwerp. Bij  de ouder-
betrokkenheid is het vooral belangrijk hoe er tussen school en ouders 
gecommuniceerd wordt en wat ouders zelf thuis op dit front doen. 
Ideeën om de ouderbetrokkenheid te stimuleren richten zich dan ook 
vooral hierop: Decanen en mentoren moeten  niet zozeer voorname-
lijk informatie verstrekken, maar zich eerder en meer richten op een  
systematische refl ectie op de ervaringen van leerlingen en ‘signifi cant 
others’. LOB zou op de prioriteitenlijst van het ouder-schoolcontact 
een prominente plaats in moeten nemen.
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