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Voorwoord
Echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren student

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een 
studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen wor-
den. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval 
groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het daarvoor opgestarte Stimule-
ringsproject LOB in het mbo stellen onderwijsinstellingen in staat studenten beter en 
professioneler te helpen bij het maken van keuzes. Door hen dingen over zichzelf te 
laten ontdekken, krijgen zij essentiële bouwstenen aangereikt voor hun talentontwik-
keling en toekomstige loopbaan. Het doel: echte aandacht voor de loopbaan van de 
individuele student laten doordringen tot in de haarvaten van het mbo.
 
Geen op zichzelf staand project
Jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- 
en beroepskeuzes. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Als zij goed inzicht hebben in 
hun drijfveren en mogelijkheden, kunnen zij weloverwogen keuzes maken voor een 
vervolgopleiding of beroep. Dit vergroot tegelijkertijd de slagingskans van diverse 
maatregelen uit Focus op Vakmanschap en aanvullende plannen. Denk aan voortijdig 
schoolverlaten (VSV), excellentie, de terugkeer van de menselijke maat in het mbo, 
samenwerking vmbo-mbo-hbo, de invoering van de herziene kwalificatiedossiers en 
doelmatigheid. LOB is zodoende geen op zichzelf staand vak of project, maar een 
wezenlijk onderdeel van het gehele onderwijsproces. 

Door LOB structureel te vervlechten met de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen 
kansen verzilverd worden. De docent/studieloopbaanbegeleider kan vanuit zijn peda-
gogische relatie met de student als geen ander coachen bij diens loopbaan. Het erop 
gespitst zijn of een student nog op zijn plek zit, moet een tweede natuur worden. 
Net als steeds weer praten mét in plaats van tegen of over de student. Door deze 
extra aandacht krijgt de student de kans relevante loopbaancompetenties te ontwik-
kelen voor een levenslange succesvolle loopbaan.
 
Praktische instrumenten
Het Stimuleringsproject LOB in het mbo kijkt vanuit diverse perspectieven naar LOB 
en zoekt daarbij steeds naar praktische instrumenten om onderwijsinstellingen op 
passende wijze te ondersteunen bij talentontwikkeling en het loopbaanleren van hun 
studenten. Dit is de afgelopen periode gebeurd. Zowel vanuit thematische werk-
groepen als in samenwerking met relevante partners.
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Over de publicatie ‘Jongeren ondersteunen en inspireren elkaar bij LOB’ 
Deze publicatie gaat over de vraag ‘Hoe kunnen studenten elkaar inspireren bij 
LOB?’. We laten zien welke kansen peer-2-peer-ondersteuning biedt om loopbaan-
leren in uw mbo-instelling verder vorm te geven. Denk aan mbo-studenten die actief 
voorlichting geven aan middelbare scholieren. Of neem mbo-studenten die al wat 
verder zijn in hun studie en loopbaanontwikkeling en die andere studenten onder-
steunen. En dan zijn er ook volop mogelijkheden om oud-studenten die al actief zijn 
op de arbeidsmarkt of in een vervolgopleiding, in contact te brengen met studenten 
en hen te inspireren door te vertellen wat ze nu doen en hoe ze daar gekomen zijn. 
De ervaringen die we in deze publicatie bundelen, laten zien dat er vele mogelijk-
heden zijn als je jongeren een rol geeft in het LOB-proces. Zoals een van de oud-
studenten die we interviewden het verwoordt: ‘Laat je verrassen, dan komen er 
mooie dingen uit voort!’

Fieny Peerboom, projectleider Stimuleringsproject LOB in het mbo
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InleidingInleidingInleidingInleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) heeft de laatste jaren steeds meer aan-
dacht en gewicht gekregen in het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs. 
Het Stimuleringsproject LOB in het mbo heeft hieraan bijgedragen, door samen met 
onderwijsinstellingen te werken aan visie- en beleidsvorming. En door kennis en 
ervaringen te bundelen in verschillende instrumenten. Uitvoerig hebben we binnen 
dit stimuleringsproject in beeld gebracht hoe onderwijsprofessionals als docenten en 
loopbaanbegeleiders, maar ook praktijkbegeleiders en ouders/verzorgers, studenten 
kunnen ondersteunen bij hun loopbaanleerproces. Het voeren van het juiste gesprek 
– in dialoog met studenten – is hierbij steeds weer essentieel gebleken.

In deze publicatie willen we verkennen hoe jongeren zelf elkaar bij loopbaankeuzes 
beïnvloeden. We weten immers dat jongeren voortdurend invloed op elkaar heb-
ben – bewust en onbewust – rondom de meest uiteenlopende onderwerpen binnen 
en buiten school. Denk aan een vmbo-leerling die een dagje mag meelopen op de 
mbo-opleiding van zijn oudere neef. Of denk aan een klas waar ineens driekwart van 
de leerlingen hetzelfde profi el kiest. De invloed van leeftijdgenoten bij onderwijs- en 
loopbaankeuzes is een hele wezenlijke die meer aandacht zou moeten krijgen. Juist 
ook omdat deze invloed van jongeren op elkaar kansen biedt. Onderwijsinstellingen 
kunnen nog meer de vruchten plukken van deze krachtige vorm van loopbaanleren. 
Bovendien is het mooie dat zowel de gever (de student) als de ontvanger (de mede-
student) van deze methodes veel kan leren voor zijn persoonlijke loopbaanontwikke-
ling. 

Om deze reden hebben we deze publicatie samengesteld. We willen inzichtelijk ma-
ken hoe jongeren elkaar kunnen inspireren en ondersteunen bij het maken van wel-
overwogen loopbaankeuzes. Hoe kunnen mbo-studenten bijvoorbeeld de trots over 
hun opleiding overdragen op vmbo-leerlingen die zich oriënteren op hun toekomstige 
studie? Hoe kunnen mbo-studenten binnen de opleiding elkaar ondersteunen en 
uitdagen? En op wat voor manieren kunnen afgestudeerden een rol spelen door aan 
studenten te laten zien waar ze in de praktijk zoal terecht kunnen komen? 

Hierbij is het goed om op te merken dat LOB het inhoudelijk kader van de publicatie 
vormt. We zijn niet op zoek naar manieren om de onderwijsprestaties van individuele 
studenten te bevorderen, hoewel we ons goed kunnen voorstellen dat hier wel rela-
ties liggen. Het gaat er vooral om dat studenten bekrachtigd worden in hun individu-
ele loopbaancompetenties. 

1



8

Het doel van de publicatie
Met deze publicatie willen we onderwijsinstellingen inspireren om contexten te 
creëren waarin studenten nog meer met en van elkaar kunnen leren in het kader van 
LOB. We willen inzichtelijk maken hoe studenten elkaar op dit terrein inspireren en 
stimuleren en hoe onderwijsinstellingen dit kunnen faciliteren en bevorderen. We 
bieden inzichten en theoretische onderbouwing, maar belichten ook praktijkvoorbeel-
den van binnen en buiten de wereld van het mbo als bron van inspiratie. 

Voor wie is de publicatie bedoeld?
Deze publicatie bundelt waardevolle inzichten en praktische tips op verschillende 
niveaus:
•	 Onderwijsniveau: loopbaanbegeleiders en docenten;1

•	 Communicatieniveau: marketing-/communicatieprofessionals;
•	 Beleidsniveau: beleidsmakers/schoolbesturen/management. 

Leeswijzer
In deze publicatie schetsen we eerst in hoofdstuk 2 de bredere context: hoe draagt 
uitwisseling en ondersteuning tussen jongeren onderling bij aan LOB en loopbaanle-
ren? Aan welke vormen van inspiratie en ondersteuning denken we dan en hoe kan 
dit bijdragen aan het individuele leerproces van de student? 

In de daaropvolgende hoofdstukken laten we zien hoe onderwijsinstellingen deze 
vormen van uitwisseling en ondersteuning kunnen inzetten in de verschillende fases 
die een student op school doorloopt: tijdens de oriëntatie en instroom naar het mbo 
(hoofdstuk 3), tijdens de doorstroom gedurende de opleiding (hoofdstuk 4) en tijdens 
de uitstroom richting een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt (hoofdstuk 5). Tot slot 
(hoofdstuk 6) delen we onze conclusies en aanbevelingen. 

In elk hoofdstuk komen ook experts en betrokkenen aan het woord; onderwijs-
professionals én jongeren. Want uiteraard mag bij dit onderwerp het perspectief van 
studenten zélf niet ontbreken. 

 

1 Loopbaanbegeleiders hebben binnen de diverse onderwijsinstellingen verschillende benamingen: 
SLB’er, LOB’er, Loopbaancoach. Deze functies vatten we samen onder de term LOB’ers. 
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Hoe kan de uitwisseling en ondersteuning tussen jongeren onderling bijdragen 
aan LOB en loopbaanleren? Hoe ervaren mbo-studenten LOB? Welke wensen 
en behoeften hebben zij en welke hiaten zijn er? En hoe zou uitwisseling tus-
sen jongeren hierbij een rol kunnen spelen? 

Studenten beter en professioneler helpen bij het maken van loopbaankeuzes, nu 
en in de toekomst. Daarover gaat Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Door 
studenten dingen over zichzelf te laten ontdekken, krijgen zij bouwstenen aangereikt 
voor hun talentontwikkeling en toekomstige loopbaan. En dat is belangrijk, want di-
verse onderzoeken laten zien dat studenten hierbij behoefte hebben aan begeleiding. 
Door LOB ontwikkelen studenten gaandeweg hun loopbaanverhaal: wie ben ik, wat 
wil ik en hoe ga ik dat bereiken? Dit loopbaanverhaal heet ook wel de arbeidsiden-
titeit: studenten weten waarmee ze zich identifi ceren of wat hen raakt, gerelateerd 
aan hun toekomstmogelijkheden. Dat loopbaanverhaal ontstaat en ontwikkelt zich 
vanuit zelfkennis. Die zelfkennis ontwikkelen jongeren door grenservaringen én het 
refl ecteren daarop. De omgeving is daarbij essentieel, want veel jongeren zijn uit 
zichzelf minder geneigd om actief met hun toekomst aan de slag te gaan en hebben 
hier feedback bij nodig. 

LOB gaat in deze opvatting veel breder dan enkel informatieverstrekking en aanstu-
ring op een ‘juiste’ keuze, vaak gedurende de korte periode voorafgaand aan een 
keuzemoment. LOB en loopbaanleren gaan over de ontwikkeling van duurzame vaar-
digheden en zelfi nzicht, die onontbeerlijk zijn in de 21ste eeuw. Zelfsturing is steeds 
belangrijker waar mensen als gevolg van de toenemende individualisering hun eigen 
loopbaanverhaal mogen schrijven. Daarnaast zullen mbo-studenten van nu als gevolg 
van fl exibelere arbeidsverhoudingen – denk aan zzp’ers en tijdelijke dienstverbanden 
– in hun loopbaan steeds weer zelf richting en identiteit moeten bepalen. Het is dan 
ook essentieel dat mbo-instellingen meer gewicht geven aan loopbaanleren.

Loopbaanleren en peer-2-peer-
ondersteuning
Loopbaanleren en peer-2-peer-
ondersteuning
Loopbaanleren en peer-2-peer-
ondersteuning
Loopbaanleren en peer-2-peer-
ondersteuning
Loopbaanleren en peer-2-peer-
ondersteuning
Loopbaanleren en peer-2-peer-
2
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Loopbaancompetenties 
 
De onderzoekers Frans Meijers en Marinka Kuijpers onderscheiden bij loopbaan-
leren vijf loopbaancompetenties:
 
Motievenreflectie (wie ben ik?): beschouwing van wensen en waarden die van 
belang zijn voor de loopbaan. Hier gaat het om reflecteren op wat je belangrijk 
vindt in je leven, wat je voldoening geeft en wat je nodig hebt om prettig te kun-
nen studeren en werken. 
 
Kwaliteitenreflectie (wat kan ik?): beschouwing van capaciteiten die van 
belang zijn voor de loopbaan. Dit betreft het nadenken over wat je (niet) kunt en 
hoe je dit kunt gebruiken in je opleiding en loopbaan. Je reflecteert op je eigen 
eigenschappen, competenties en vaardigheden en je kunt feedback vragen aan 
anderen over je kwaliteiten. 
 
Werkexploratie (wat is er mogelijk?): onderzoek van werk en mobiliteit in de 
loopbaan. Je gaat op zoek naar werk(zaamheden) waarin jouw persoonlijke waar-
den overeenkomen met de normen en waarden die in dat werk of die opleiding 
gelden en waarbij jouw kwaliteiten aansluiten bij de ontwikkelingen die in dat 
werk voorkomen. 
 
Loopbaansturing (hoe kan ik mij ontwikkelen?): loopbaangerichte planning 
en beïnvloeding van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling. Het 
gaat om weloverwogen keuzes maken, de consequenties van keuzes onderzoe-
ken en daadwerkelijk actie ondernemen om werk en leren aan te laten sluiten bij 
de eigen kwaliteiten, motieven en uitdagingen. Hoe kan ik mij ontwikkelen?
 
Netwerken (hoe en wie leer ik kennen?): contacten opbouwen en onder-
houden gericht op loopbaanontwikkeling. Netwerkcontacten kunnen worden 
gebruikt om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, van werkmogelijkheden 
en om feedback te krijgen op het eigen functioneren.2

Reflectie: Interne en externe dialoog
Een arbeidsidentiteit is niet iets dat mensen bij de geboorte al bezitten, of wat hun 
door anderen wordt toegeschreven of opgedrongen. Het is een zaak van persoon-
lijke ontwikkeling. De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit is een voortdurend 
door lopend leer- of reflectieproces dat tot stand komt via een dialoog met jezelf 
(de interne dialoog) en met anderen (externe dialoog). Simpel gezegd: iemand doet 
nieuwe ervaringen op die hij in een consistent verband brengt met huidige attitudes 

2 Beschrijving van de vijf leercompetenties aan de hand van: Kuijpers, M. (2003), Kuijpers,  
M. & Meijers, F. (2012).
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en verlangens voor de toekomst. ‘Ik heb dit meegemaakt en dat voelde zo…’ Sche-
matisch ziet dit er als volgt uit.

Om te komen tot zelfkennis hebben jongeren input en inspiratie nodig van anderen 
die meedenken en feedback geven. Al is het maar omdat hun puberbrein meer denkt 
in het hier en nu en minder bezig is met vooruitdenken. Daarbij gaat het om gesprek-
ken met mensen binnen school, maar ook in hun directe sociale omgeving. 

Onderzoek laat zien dat het leerproces tot stand komt als aan drie randvoorwaarden 
is voldaan:
•	 Het leren moet praktijkgestuurd zijn. 
•	 Het leren moet dialogisch zijn. 
•	 Er moeten keuzemogelijkheden zijn.3  4

3 Kuijpers, M. & Meijers, F. (2012).
4 Osinga, A. (2008).

Grenservaring ZelfkennisInterne Dialoog Externe Dialoog

Koppeling ervaring 
aan emotie: zingeving

Emotie u Cognitie

Interactie; 
Communicatie
Betekenisverlening

Cognitie u Emotie

u u

t t

Figuur 1: De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit

Invloed van school; frequentie gesprekken decaan, 
mentor, docent, etc.

Invloed van directe sociale omgeving; ouders, peers 
en overige bekenden (buurvrouw, neef etc.)

Jongere: zicht op eigen interesses & capaciteiten + 
motivatie om te verdiepen in keuze

Figuur 2: Influentials in de omgeving van jongeren.4  



Marcel van Herpen  medeoprichter NIVOZ:

  ‘Ze moeten het samen gaan doen’

Wat is jouw kijk op LOB?
‘De vragen die bij loopbaanoriëntatie voorop staan – “Wie zijn deze studenten, 
wat willen ze, waar groeien ze naartoe, waar zijn ze nodig?” – zijn onderbelicht in 
ons onderwijs. Gelukkig verandert dat momenteel, ook omdat er een roep is uit de 
samenleving en uit scholen zelf om deze vragen meer aandacht te geven. Maar 
tegelijkertijd, en dat is het ingewikkelde, is LOB niet te instrumentaliseren. Het 
allerbelangrijkste is en blijft de dialoog over deze onderwerpen tussen student en 
docent. Het gaat om interesse in studenten, om een attitude. Dat kun je niet vangen 
in schema’s, werkvormen en vragenlijsten. Het gevaar kan zijn dat docenten zonder 
die open, nieuwsgierige houding studenten gaan begeleiden. En tja, als er geen nor-
maal gesprek plaatsvindt, is er weinig tot geen effect. Dan denkt die student: “Het 
gaat niet om mij, het gaat hier om het registratiesysteem.” Dan leidt tot ongemak bij 
iedereen.’ 

Hoe kunnen jongeren elkaar inspireren en ondersteunen bij LOB?
‘Ik vind het bijna pijnlijk dat we die vraag moeten stellen, dat we het nog lós van 
elkaar bekijken. De ontwikkeling van studenten in relatie tot hun omgeving zie ik als 
een werkeenheid; school, student, werkomgeving. En uiteindelijk leren die studen-
ten veel meer van en met elkaar dan van de docent alleen. Ze leren van elkaar en 
komen voor elkaar, al blijft bemiddeling van de docenten natuurlijk nodig. Dat is zó 
evident. En dat werkt natuurlijk door naar LOB. Ergens is het een vreemd construct 
in het onderwijs dat je met mensen bij elkaar komt te zitten alleen op basis van het-
zelfde geboortejaar. Dit soort cohortvorming heb je alleen binnen school. Diversiteit 
geeft een enorme rijkdom aan beelden en perspectieven. Op school zou diversiteit 
net zo vanzelfsprekend moeten zijn als in het leven zelf.’

Kun je concrete voorbeelden geven hoe studenten elkaar kunnen inspireren?
‘Dat begint bij de voorlichting van nieuwe studenten. Laat je eigen studenten het ver-
haal doen naar de aanstaande studenten. Dan krijg je een helder en open verhaal, dat 
ook nog eens goedkoper is dan een campagne die bedacht is door een reclamebu-
reau. Tijdens de opleiding zelf moet je voortdurend manieren zoeken waarbij studen-
ten elkaar aanscherpen, zodat ieders potentieel wordt aangesproken. Ik geloof dat je 
als school continu moet werken vanuit het uitgangspunt dat studenten de hele dag 
moeten laten zien wat ze kunnen. Dat moedigt aan en dwingt af, ook in de groep.’ 

‘En als studenten afgestudeerd zijn, is het natuurlijk heel interessant om ze te binden 
aan je opleiding. Het is een beetje kunstmatig om school ineens af te sluiten en klaar 
te zijn! De een was misschien allang klaar met school, de ander is gevoelsmatig nog 
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lang niet zo ver. Veel scholen organiseren reünies. Maar zou het niet mooi zijn als we 
oud-studenten dienstbaar kunnen krijgen voor hun opleiding? Zij zijn net gestart in 
die moeilijke wereld van de arbeidsmarkt. Wat komen ze tegen en wat leren we daar 
allemaal van? Dat is razend interessant en de moeite van het delen waard!’

Wat zijn argumenten om jongeren elkaar te laten ondersteunen bij LOB?
‘Er zijn legio redenen. Jongeren spreken dezelfde taal. Ze hebben dezelfde bele-
vingswereld. Ze zijn niet-politiek. Er is geen gezagsverhouding, geen verborgen 
agenda. En ze vertellen elkaar het hele verhaal. Wat is mooi binnen deze opleiding, 
wat is minder mooi? Bovendien, deze jongeren komen deels in beroepen terecht die 
nu nog niet bestaan. Dit is de generatie die het met elkaar moet gaan doen.’

 

Rol van de opleiding en studieloopbaanbegeleiding
Opleidingen bieden uiteenlopende instrumenten aan om studenten te ondersteunen 
bij LOB: van studieloopbaangesprekken, stagebegeleiding en snuffelstages tot re-
flectieopdrachten. In opdracht van het Stimuleringsproject LOB in het mbo is recent 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop mbo-studenten LOB binnen hun opleiding 
ervaren.5 Wat verstaan ze eronder? Wat was voor hen betekenisvol en waarom? Dit 
leverde interessante inzichten op: 

•	 LOB sluit goed aan bij de grondhouding van veel mbo-studenten. Ze hebben een 
sterk toekomstgerichte instelling, maar hebben tegelijk (grote) moeite met het 
maken van keuzes en zijn bang verkeerde beslissingen te nemen. Wel zijn ze 
doordrongen van het feit dat een diploma nodig is om de arbeidsmarkt te betre-
den. 

•	 Studenten vinden dat school veel aandacht besteedt aan reflectie op kwaliteiten 
en motieven, maar te weinig ingaat op werkexploratie, netwerken en loopbaan-
sturing. Studenten willen vooral vooruitkijken en niet te veel reflecteren op hun 
studiekeuze. Ze willen leren wat hen motiveert en leren hoe ze hun ambities waar 
kunnen maken in de toekomst. 

•	 Ze hebben het gevoel dat ze alle keuzes zelf moeten maken. Ze zien vaak niet in 
dat ze hulp mogen vragen, binnen de school en daarbuiten. 

•	 Studenten overschatten hun eigen loopbaancompetenties. Ze denken dat ze hun 
motieven en kwaliteiten kunnen benoemen, maar bij doorvragen blijkt er een 
latente behoefte aan verdieping.

Studenten begrijpen vaak niet waaróm ze bepaalde LOB-activiteiten verrichten. Ze 
ervaren het als een taakgerichte invuloefening, die hen te weinig inzicht geeft over 

5 ‘Mbo’ers aan het woord over LOB’, MBO Diensten (2015).
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henzelf. De persoonlijke component ontbreekt bovendien vaak; van jezelf kwetsbaar 
leren opstellen tot persoonlijke feedback ontvangen van docenten of mentoren. 
Hierdoor voelen veel activiteiten ook als losse taken, zonder echte betekenis voor de 
student. De docent of mentor heeft een essentiële rol. Studenten willen een coach 
die echt het gesprek aangaat en persoonlijke, inhoudelijke feedback geeft. Tegelijker-
tijd zien zij hem als een autoriteit die veel kennis heeft van de arbeidsmarkt. 

Andere onderzoeken sluiten aan bij bovenstaande reacties van de mbo-studenten. 
Het coachen van studenten bij loopbaanleren vraagt een andere benadering dan 
doceren. Het onderwijs is sterk gericht op reproductief leren en heeft nauwelijks tot 
geen ervaring met het organiseren en begeleiden van een leerproces dat resulteert 
in richting en identiteitsvorming bij de studenten.6 Dit zien we ook terug in trainingen 
in het voeren van studieloopbaangesprekken voor docenten en mentoren. Velen 
vinden het moeilijk om los te komen van hun traditionele ‘monologische rol’ en te 
praten mét en niet tegen of over de student. Andere valkuilen die we veel tegen-
komen zijn problemen voor studenten willen oplossen in plaats van ze het zelf te 
laten doen, teveel praten, teveel voor studenten invullen en het oordelen uitspreken 
over de keuzes van studenten.7 

In andere onderzoeken komt ook naar voren dat reflectieopdrachten rondom LOB 
 teveel gaan over terugkijken, terwijl studenten juist vooruitkijken naar volgende 
 keuzes en acties belangrijk vinden.8 De onderzoekers Mittendorff, Van der Donk  
en Gellevij definiëren reflectie dan ook als: ‘Het verwerken van betekenisvolle erva-
ringen, gericht op nieuwe inzichten en vervolgacties voor de toekomst.’9 
 
 
 
 

6 Boer, Den, P. E.a. (2014).
7 Meijer, F. E.a. (2012). 
8 Kuipers, M. & Meijers, F. (2012). 
9 Mittendorff, K. E.a., (2012)
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Peter den Boer  lector keuzeprocessen/loopbaanleren ROC West-Brabant: 

 ‘Peerreflectie kan betekenisvol gesprek 
met volwassene niet vervangen’

Wat is jouw visie op loopbaanleren? 
‘De kern van loopbaanleren is dat de student leert op basis van arbeidservaringen. 
Daarna leert hij daar betekenis aan te geven. Dat is best een lastig proces. Ervarin-
gen opdoen lukt meestal wel, maar de bottleneck is de betekenisgeving. Mensen, 
en jongeren helemaal, hebben de neiging daarvan weg te lopen: "Het komt morgen 
wel.” We moeten studenten verleiden en soms bijna dwingen dit serieus te nemen. 
Dat vergt goede gesprekstechnieken, waarbij je heel open, zonder oordeel, luistert 
en vragen stelt. Het gaat erom de ander te laten praten, woorden te laten geven aan 
voorvallen. Ook vraagt het begrip van waar het in dit proces om gaat. Meestal zijn 
praktijkbegeleiders, SLB’ers en BPV’ers de aangewezen personen om deze gesprek-
ken te voeren. Zij kennen immers de werkplek en snappen dit soort ervaringen.’

Hoe kunnen jongeren elkaar daarbij helpen?
‘Jongeren kunnen elkaar zeker helpen bij loopbaanleren, mits ze goed begeleid 
worden. Omdat ze dezelfde belevingswereld hebben, kunnen ze niet altijd voldoende 
afstand nemen en het vanaf het standpunt van die ander bekijken. Soms gaat het 
ook om moeilijke thema’s: “Ik weet dat dit even lastig is, maar ik stel je toch deze 
vraag”. Ik ken een school waar veertienjarigen meelopen in een bejaardenhuis en 
daarna in groepjes hun ervaringen bespreken. Die leerlingen zien van elkaar dingen 
die de decaan niet ziet. Zoals een meisje dat helemaal aan het stralen was toen ze 
iets vertelde. Daarop vroeg de decaan: “Herkennen jullie dat?” “Ja, dat kennen we 
wel van haar. Dat doet ze in de klas ook.” Dat zijn geweldige momenten waarin 
jongeren elkaar helpen om vat te krijgen op wat hen raakt, wat belangrijk voor hen is. 
Herkenning en erkenning door leeftijdgenoten is belangrijk.’ 

'Maar let wel: de verantwoordelijkheid voor individuele gesprekken kun je niet 
helemaal bij jongeren neerleggen. Op diezelfde school vond deze refl ectie alleen 
klassikaal plaats. Dit bleek meer effect te hebben als er daarnaast ook individuele 
gesprekken plaatsvonden. Refl ectie met peers kan betekenisvolle gesprekken met 
volwassenen dus niet vervangen.’

Welke kansen zie jij om jongeren te betrekken?
‘Ik zie dat steeds meer vmbo-scholen en mbo-instellingen samenwerken en zwa-
luwstaartmomenten creëren. Dat een groep derde- of vierdejaars vmbo-leerlingen 
praktijkopdrachten gaat maken onder begeleiding van eerstejaars mbo-studenten. 
Dan zien de leerlingen dat de studie soms heel anders is dan ze dachten. Dat is echt 
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effectief. Binnen ROC West-Brabant hebben ze hier ervaring mee. Het blijkt dat 
jongeren bewuster gaan kiezen en dat de uitval afneemt. Ook doorlopende leerlijnen 
dragen hieraan bij, zoals we die nu veel in de technische sector zien. Om tijdens je 
studie vervolgens geïnspireerd te raken door leeftijdgenoten, moet die ander wel 
echt al verder zijn in het arbeidsproces. Dat de jongere medestudent ineens denkt: 
“Oeh!” of “Wow, dat wil ik ook!”. Dat gevoel kan door ouderejaars studenten ont-
staan, maar vraagt nogmaals wel om begeleiding van dit proces door een docent.’ 

Wat kunnen oud-studenten betekenen? 
‘Het betrekken van oud-studenten vind ik interessant. Het komt vaak voor dat oplei-
dingen afgestudeerden een rol geven bij hun open dagen, waar zij uitleg geven aan 
vmbo’ers. Maar ik ken geen onderzoeken die de bijdrage van oud-studenten staven 
in het licht van loopbaanleren. Het zou kunnen werken als die oud-leerling goed kan 
verwoorden wat hij doet en zich kan verplaatsen in de belevingswereld van een 
veertienjarige. Weliswaar spreken ze nog elkaars taal, maar niet elke oud-student is 
in staat om te kijken naar het leerproces van de vmbo-leerling.’ 

‘Ook daarom lijkt me de uitwisseling tussen oud-studenten en studenten veel 
interessanter. Hoe kijk je terug op je opleiding? Hoe kunnen we het onderwijs beter 
inrichten? Maar ook: wat doe je nu en wat maakt dat zo leuk? Dan kan die jongere 
student, net niet meer peer, denken: “Ik ga toch maar voor die ene specialisatie.” 
Die oud-student is een enorme kennisbron, die nu te veel genegeerd wordt.’ 

Keuze

Terugkijken Vooruitkijken

Reflecteren Activeren

Ervaring u Gesprek u

Figuur 3: Het (studie)loopbaangesprek

Feedback geven
Bij de externe dialoog is het geven en krijgen van feedback heel belangrijk. Feedback 
is informatie die studenten krijgen van een ander over aspecten van hun gedrag 
of hun begrip. Feedback is een van de krachtigste invloeden binnen leren en kan 
positieve en negatieve gevolgen hebben. De onderwijskundigen Hattie en Timperley 
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hebben in een metastudie over feedbackprocessen inzichtelijk gemaakt dat feedback 
op verschillende niveaus gegeven kan worden10:

•	 Taakniveau: Hoe goed heb je de taak begrepen/uitgevoerd?
•	 Procesniveau: Welk proces heb je doorlopen om de taak te begrijpen/uit te 

 voeren?
•	 Zelfregulatieniveau: Hoe heb je jezelf en je acties gemonitord en gereguleerd, 

om uit te komen bij je leerdoel? 
•	 Zelfniveau: Opmerkingen en bevestiging op persoonsniveau, vaak in de vorm  

van complimenten. 
 
Bij LOB is het essentieel dat feedback het proces- en zelfregulatieniveau raakt. De 
kwestie of een student een LOB-opdracht goed heeft gemaakt doet er minder toe; 
de vraag is vooral wat het maken van die taak teweegbrengt bij die student op het 
procesniveau en zelfregulatieniveau. Betekenisgericht leren is voor onderwijsprofes-
sionals die gewend zijn om vooral taakgericht feedback te geven vaak een uitdaging. 

De rol van peers bij loopbaanleren 
Aangezien reflectie in dialoog met anderen zo belangrijk is bij loopbaanleren, is de 
vraag hoe jongeren elkaar als peer hierbij kunnen helpen. Peer betekent letterlijk 
gelijke. Het gaat dus om mensen met – ongeveer – dezelfde leeftijd en sociale 
status. Bij jongeren heb je het dan over (beste) vrienden, maar ook over klasgenoten, 
buurtgenoten, teamleden en vrienden van vrienden. Het essentiële van peers is dat 
zij niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. Peers mogen dus best een 
paar jaar ouder zijn of al wat verder in het studieloopbaanproces. Een student die 
zelf een ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich daarvan bewust is, kan een ander 
daardoor juist helpen.11

 
Ze kunnen elkaar mogelijk inspireren en ondersteunen op een bewust niveau; denk 
aan mentoring of coaching waarin de kracht vaak ligt in het expliciet maken. Maar 
deels zal het proces zich ook onbewust afspelen: studenten reflecteren samen op 
ervaringen die ze hebben opgedaan en inspireren elkaar daarbij. Of nog sterker: ze 
hebben er niet eens samen over gesproken, maar alleen al door te zien wat de ander 
doet of kiest, raken studenten geïnspireerd om zichzelf te ontplooien en wat van hun 
studie of stage te maken. Naar dergelijke voorbeelden zijn we op zoek gegaan. 
 

10 Hattie, J. & Timperley, H. (2007).
11 Lugies (2006).
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Theoretische onderbouwing peer-2-peer-ondersteuning 

Een grote kracht van peer support is dat peers elkaar krachtige voorbeelden kun-
nen stellen, omdat jongeren zich nu eenmaal gemakkelijker aan andere jongeren 
spiegelen dan aan volwassenen. In de psychologie heet dit ook wel ‘modelling’, 
een vorm van sociaal leren waarbij mensen leren door zich te spiegelen aan 
anderen. 

Lange tijd werd in de theorievorming over leren vooral gekeken naar interne 
processen bij de lerende. De Amerikaanse psycholoog Albert Bandura introdu-
ceerde in aanvulling hierop de social learning theory, die aantoont hoe mensen 
leren in sociale contexten. Latere studies in de jaren ’80 maakten inzichtelijk dat 
modelling vooral onder peers goed kan werken. Deze vorm van sociaal leren 
heeft namelijk het meeste impact wanneer mensen zichzelf qua vaardigheid en 
andere karakteristieken kunnen identificeren met een rolmodel.12 

Redenen voor peer-2-peer-ondersteuning
Voordat we in de volgende hoofdstukken dieper in de voorbeelden duiken, zetten 
we een aantal argumenten op een rijtje waarom we van mening zijn dat peer-2-peer-
uitwisseling bij LOB zo belangrijk is: 

1 Het leerproces is wederkerig. Van een uitwisseling leren beide partijen; de jon-
gerejaars en de ouderejaars student, de vo-leerling die de voorlichting krijgt en de 
student die de voorlichting geeft, de student en de oud-student. Een geslaagde 
uitwisseling levert voor alle betrokkenen meerwaarde op. 

2 Jongeren staan dichterbij elkaars belevingswereld. Peers spreken meer 
dezelfde ‘taal’, bevinden zich in vergelijkbare situaties en kunnen zich daardoor 
gemakkelijker in elkaars positie en emoties inleven. 

3 Jongeren zien elkaar als een eerlijke, betrouwbare bron. Onderwijsprofessio-
nals zijn bewust of onbewust bezig met doelstellingen als instroom, doorstroom 
en uitstroom van studenten. Studenten zijn hier niet zo mee bezig en vertellen 
elkaar een onafhankelijker, eerlijk verhaal. 

4 Jongeren kunnen voor elkaar als rolmodel fungeren. Door een overbrugbare 
afstand kan een motiverend effect ontstaan: ‘Wat jij kan, kan (of wil) ik ook’. Dit 
modelling-effect is sterker naarmate mensen meer overeenkomsten met elkaar 
hebben. 

5 Peers bevinden zich in een niet-hiërarchische relatie tot elkaar. Praten met 
een medestudent voelt anders dan praten met een docent, die mogelijk sneller 
geneigd is iemands verhaal te beoordelen. 

12 Lugies, E. (2006).
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6 Peers kunnen LOB-processen verdiepen, precies op die onderdelen waar in het 
mbo behoefte aan is. Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze LOB beteke-
nisvol kunnen maken, waardoor het meer is dan een invuloefening. Peer-2-peer-
vormen kunnen de externe dialoog die essentieel is binnen loopbaanleren op een 
relatief efficiënte manier verdiepen. 

In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de vraag hoe jongeren elkaar in-
spireren en ondersteunen tijdens de instroom (hoofdstuk 3), doorstroom (hoofdstuk 
4) en uitstroom (hoofdstuk 5) van hun mbo-opleiding. Hierbij hebben we ons gefo-
cust op voorbeelden waarin jongeren (tot een jaar of 27) elkaar actief ondersteunen. 
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Een belangrijk keuzemoment in de studieloopbaan is de instroomfase naar het 
mbo. Hoe en met welke verwachtingen stromen aankomende studenten het 
mbo in? In hoeverre hebben ze dan bijvoorbeeld al reëel zicht op hun eigen 
motieven en kwaliteiten? En wat weten ze over en verwachten ze van hun aan-
komende studie? 

In dit hoofdstuk belichten we mogelijkheden waarmee mbo-instellingen studenten 
een actieve rol kunnen geven bij het instroommoment van aankomende studenten. 
Daarbij gaan we allereerst in op de behoeften van scholieren. 

Behoeften van scholieren 
In 2014 begonnen ruim 150.000 studenten met een mbo-opleiding. Dit zijn voor-
namelijk jongeren: 63% van hen is onder de 18 jaar en 20% is tussen de 18 en 22 
jaar.13 Deze instromende studenten hadden de keuze uit maar liefst 500 mbo-oplei-
dingen, op vier niveaus en in twee leerwegen. 

Geen wonder dat een vervolgstudie kiezen voor veel jongeren complex is. Een enke-
ling heeft scherp voor ogen wat hij wil, maar de meesten vinden het lastig. Vaak is 
het maar de vraag hoe grondig een aankomende student zich heeft georiënteerd op 
de diverse mogelijkheden en op de specifi eke opleiding waar hij zich voor inschrijft. 
Aansluitend is de vraag in hoeverre dit keuzeproces matcht met een sterk bewustzijn 
van eigen talenten en drijfveren. Om te komen tot een weloverwogen studiekeuze is 
intensieve Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in het voortraject erg belangrijk. 

Informatie- en ondersteuningsbehoefte vo-scholier
Waar heeft een vo-scholier zelf behoefte aan als het gaat om LOB? Eind 2012 liet 
LAKS (het Landelijk Aktie Komitee Scholieren) onder zowel vo-scholieren als studen-
ten uit het mbo, hbo en WO kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen naar deze 
vraag.14 De hoofdvraag was: Wat draagt volgens scholieren positief bij aan hun loop-
baanoriëntatie en studiekeuze en wat kan er volgens hen verbeteren in het huidige 
LOB-proces (waar zitten gebreken)? 

13 Mbo Raad (2015). http://www.mboraad.nl/?page/1641292/Studenten.aspx. 
14 LAKS (2013). Een kanttekening bij dit onderzoek is dat er van de in totaal 1.060 respondenten 

slechts 58 vmbo-scholieren en 80 mbo-studenten hebben deelgenomen. 

3
Instroom: hoe kunnen mbo-studenten aan-
komend studenten steunen en inspireren? 
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Studiekeuze in het brein

In hoeverre is het brein van jongeren klaar voor het maken van een studie-
keuze? De hersenontwikkeling van jongeren loopt immers door tot hun 24e, 25e 
levensjaar. Volgens hoogleraar Eveline Crone van het Brain and Development 
Lab in Leiden vergt de vraag naar de wensen voor de toekomst een afweging 
tussen wat iets oplevert op de korte en op de lange termijn.15 Het striatum, 
een diepgelegen en evolutionair heel oud hersengebied dat een rol speelt bij 
pleziergevoelens, is in de adolescentie extra gevoelig. Jongeren zijn, vooral rond 
16 – 17 jaar, heel ontvankelijk voor pleziergevoelens. Dit leidt tot keuzes waarvan 
de beloningen direct in het vooruitzicht liggen.  

De prefontale cortex, ofwel frontaalkwab – een gebied dat belangrijk is bij het 
maken van afwegingen op de lange termijn – is daarentegen een van de laatst 
rijpende gebieden in het brein. Jongeren kunnen dit gebied heel flexibel inzet-
ten en dus goed creatieve oplossingen bedenken. Door deze rijpingsprocessen 
maken jongeren vaker impulsieve keuzes dan volwassenen. Ze kiezen ervoor nu 
de stad in te gaan in plaats van thuis te studeren voor dat belangrijke proefwerk. 
Of ze slapen op zaterdag liever uit dan dat ze die open dag bezoeken. 
 
Crone brengt aanvullend een ander perspectief in: doordat jongeren gevoeliger 
zijn voor beloningen op de korte termijn, kan het zijn dat ze vaker kiezen voor 
hun passie, voor wat ze nú leuk vinden, terwijl anderen in hun omgeving advi-
seren om vooral ook naar arbeidsmarktperspectief te kijken. Die passie kan een 
goede raadgever zijn, benadrukt ze, omdat studenten zo gemotiveerd raken en 
blijven om de studie tot een succes te brengen. 

Ook bij zelfkennis is hersenontwikkeling relevant. Jongeren leren hun zelfbeeld 
steeds beter te spiegelen aan anderen (‘Ik ben minder goed in wiskunde dan 
Menno, maar beter in Nederlands dan Karin.’). De balans kunnen opmaken tus-
sen je capaciteiten, zelfvertrouwen en passie, hangt sterk samen met verbindin-
gen in de prefontale cortex. 

Het Brain and Development Lab in Leiden start in 2016 een nieuw onderzoek 
om de relatie tussen studiekeuze en hersenontwikkeling meer in detail te onder-
zoeken. 

Dit onderzoek maakt sterk duidelijk dat jongeren, in het vo en in het vervolgonder-
wijs, graag meer tijd en begeleiding willen voor LOB. Dit willen ze al vanaf het eerste 
leerjaar. Ze zijn zich er terdege van bewust dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun studiekeuze, maar merken dat het helpt om concrete activiteiten uit te moeten 

15 Crone, E. (2015). 
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voeren waardoor ze concrete ervaringen opdoen. Hiervoor willen ze graag meer tijd 
en focus binnen schooltijd. Tegelijkertijd geven jongeren aan dat ze voor de reflectie 
op LOB veel praten met mensen buiten school en met hen ervaringen uitwisselen. 
Op de vraag wie hen het meest geholpen heeft bij LOB en studiekeuze scoort ‘mijn 
familie’ het hoogst, met 43%. De decaan volgt met afstand op nummer twee, met 
22%. Daarna scoren de volgende antwoordmogelijkheden ongeveer gelijk met 
8 à 9%: de mentor, een student die de opleiding al volgt en vrienden. Het is een 
beeld dat in meer onderzoeken naar voren komt: ouders/verzorgers zijn belangrijke 
beïnvloeders bij LOB. Ze kennen hun kind goed, voelen zich betrokken bij de studie-
loopbaan van hun kinderen en nemen ook regelmatig een actieve rol op zich door 
bijvoorbeeld mee te gaan naar open dagen.16 Het onderzoek laat zien dat een kleine 
groep peers noemt als de partij die hen het meest geholpen heeft.

Interessant is ook de uitkomst dat jongeren aangeven dat ze instrumenten en 
ervaringen die ze opdoen binnen school bespreken met mensen buiten school. 82% 
bespreekt dit met ouders en 60% met vrienden. Slechts 35% bespreekt deze instru-
menten en ervaringen met de decaan en ook de mentor scoort hierop 35%. Ouders 
en peers kunnen in informele zin dus veel betekenen in het reflectieproces.

Jongeren blijken de begeleiding van ouders ook hoog te waarderen, met een 7,8. 
‘De decaan (5,7), mentor (5,8) en vakdocent (5,5) komen hier niet in de buurt.’, 
 concluderen de onderzoekers. 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk hoe belangrijk het is om concrete ervaringen 
op te doen met LOB en om daar vervolgens op te reflecteren. We zien vanuit het 
perspectief van de vo-leerling dat er ruimte is voor verdieping en uitbouw van het 
reflectieproces, binnen en buiten de school. Het gaat er niet alleen om dat je allerlei 
activiteiten doorloopt; het proces van betekenisgeving is essentieel. Naar aanleiding 
van de resultaten hield LAKS een pleidooi om LOB binnen de school meer tijd en 
aandacht te geven. 

Verschuivende behoefte gedurende schoolloopbaan
Het LAKS-onderzoek laat ook zien op welk moment jongeren in het vo behoefte heb-
ben aan welk soort LOB-activiteiten. Deze behoefte verschuift tijdens het vo gaande-
weg, zoals te zien is in figuur4 op de pagina hiernaast (de plek waar het kruisje staat 
geeft het ideale startmoment weer; de activiteiten lopen daarna door). 

In de beginjaren (in het vmbo gaat het dan om leerjaar 1) willen jongeren structurele 
activiteiten die hen helpen om talenten en vaardigheden te ontdekken en vast te 
leggen en steun van ouders/verzorgers. Door hier vroeg mee te starten, zijn ze ook 
beter voorbereid op het moment van sectorkeuze.

16 In de publicatie ‘Ouders betrekken bij de loopbaanontwikkeling van hun kind’ gaan we dieper op 
dit onderwerp in: Mbo Diensten (2014). 
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Activiteit Beginjaren Tussenjaren Eindjaren

Structurele activiteiten 

Betrokkenheid van mijn ouders/verzorgers Xà→

Activiteiten en vooruitgang in een map  
(portfolio)

Xà →

Structurele gesprekken met mijn begeleider → Xà

Testen en informatie

Interesse-, capaciteiten- of talententest Xà →

Een test van kennis van beroepen → Xà

Lezen van folders over studies of vervolg- 
opleiding

→ Xà

Toegankelijke ervaringen

Door de school georganiseerde uitwisseling 
van ervaringen met vrienden en klasgenoten

→ Xà

Interview met een beroepsoefenaar → Xà

Open dagen van een vervolgopleiding  
bezoeken

→ Xà

Intensievere ervaringen

Stage bij een bedrijf door de school  
georganiseerd

Xà →

Proefstuderen of meelopen bij vervolg-
opleiding

Xà →

Contact met student(en) van vervolgopleiding Xà →

Stage lopen bij een bedrijf dat je zelf hebt 
gekozen

Xà →

 
Figuur 4: Overzicht behoefte aan LOB-activiteiten vanaf leerjaar

In de tussenjaren (leerjaar 2 en 3) willen ze gaandeweg meer zelfinzicht en infor-
matie over mogelijkheden, waarna in het laatste jaar (vierde klas vmbo) de nadruk 
verschuift naar toegankelijke en intensievere ervaringen. 

Feitelijk vragen jongeren om een doorlopende leerlijn op het gebied van LOB, waarin 
activiteiten elkaar in een betekenisvolle, logische lijn opvolgen en waarin studenten 
verschillende loopbaancompetenties gaandeweg verder ontwikkelen. In aanvul-
ling op de gesprekken die ze thuis met familie en vrienden hierover voeren, zijn er 
diverse vormen van peer-2-peer-uitwisseling mogelijk die de school kan faciliteren:
•	 De uitwisseling van ervaringen met vrienden en klasgenoten;
•	 Contact met studenten in een vervolgopleiding. 

Veel mbo-instellingen benutten die mogelijkheid al om studenten te betrekken in de 
voorlichting naar vo-leerlingen en projecten met deze groep. In de volgende paragra-
fen gaan we hier concreter op in. 
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Inspiratie – Informatie - Bevestiging

Het ideale keuzeproces kunnen we samenvatten in drie stappen. Het begint 
bij het opdoen van inspiratie. De meeste jongeren vinden die inspiratie in hun 
directe omgeving: bij hun ouders, vrienden van hun ouders of bij een enthousi-
aste docent. Vervolgens gaan ze met een bepaalde interesse op onderzoek uit: 
‘Welke studie hoort hierbij? Waar kan ik dit leren?’ Dat betekent open dagen 
bezoeken, materiaal verzamelen en praten met studenten die zo’n opleiding 
al volgen. Daarna komen ze terug in hun eigen omgeving om bevestiging te 
zoeken. Opmerkingen van mensen die hen goed kennen (‘Werktuigbouwkunde? 
Dat is echt iets voor jou!’) werken bevestigend. Negatieve reacties maken dat ze 
mogelijk langer doorzoeken, op zoek naar andere inspiratie en informatie.17

Figuur 5: Het ideale keuzeproces in vereenvoudigde vorm.

Studenten inzetten bij voorlichting

Studenten in beeld in campagnes 
In hun communicatie-uitingen brengen steeds meer mbo-instellingen hun eigen stu-
denten voor het voetlicht. Op homepages en verdiepende modules, in advertenties 
en op billboards staan vaak mooie portretten van studenten, die in eigen woorden 
vertellen waarom ze deze studie volgen en wat ze ervan vinden. Deze testimonials, 
getuigenissen van studenten die een studie al volgen, sluiten in potentie dichter aan 
bij de belevingswereld van aankomend studenten dan alleen feitelijke informatie. 

De vraag is echter wel hoe betrouwbaar mensen dergelijke verhalen vinden als ze 
onderdeel zijn van een campagne. Onderwijsinstellingen moeten immers studenten 
werven en belichten dus de zaken die ze willen laten zien. Is zo’n testimonial niet 
gewoon reclame? Een studie uit 2012 van Nielsen liet zijn dat de meeste mensen 
(92%) mond-tot-mondreclame en aanbevelingen van mensen die ze kennen het 
meest betrouwbaar vinden. Websites met branded content, ofwel inhoud die door 
een merk of afzender zelf is samengesteld scoren met 58% al een stuk lager; adver-
tenties scoren 47% en lager, afhankelijk van het ingezette medium.18

Organisaties worden steeds transparanter, door social media en door uitkomsten van 
benchmarks als de Keuzegids en de JOB-Monitor. Campagnes hebben dus wel enig 
effect, maar mensen willen vooral betrouwbare informatie die aansluit op het beeld 

17 Nelis, H & Y. van Sark (2014).
18 Nielsen (2012).

Inspiratie Informatie Bevestigingu u
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dat de campagnes schetsen. Onderwijsinstellingen moeten daarom goed bedenken 
wat ze in portretten en testimonials voorop zetten. Hoe meer kwaliteiten en pluspun-
ten ze belichten die aansluiten bij de beleefde praktijk van studenten, des te overtui-
gender wordt de boodschap voor de aankomende studenten en hun ouders. 
 
De rol van studenten in voorlichtingsactiviteiten
Kortom, het kan goed werken om eigen studenten te portretteren in de communica-
tie met nieuwe studenten. Het wordt nog krachtiger als de aankomend student zelf 
in gesprek kan met studenten die de studie al volgen. Aankomend studenten (en hun 
ouders) willen in de oriëntatiefase vooral weten hoe de opleiding in het echt is. Hoe 
is de sfeer? Hoe hoog is de studiebelasting? Hoe zijn de lessen en de docenten? 
Waar krijgen ze les?

Studenten die de studie al volgen zijn bij al deze vragen een nuttige, betrouwbare 
bron. In tegenstelling tot onderwijsprofessionals zijn ze immers niet bezig met doel-
stellingen als het binnenhalen of vasthouden van studenten. Als ze ook eerlijk mogen 
vertellen over hun ervaringen binnen de opleiding, stage of werkplek, met alle sterke 
en soms minder sterke punten, zullen aankomend studenten die informatie snel-
ler van hen aannemen. Onderwijsinstellingen kunnen dit als kracht benutten, door 
voorlichtingsactiviteiten anders te organiseren. Soms is het een goed idee de eigen 
studenten te noemen als objectieve bron van informatie. Zoals Renske Baten van 
MBO Utrecht het verwoordde: ‘Tegen nieuwe studenten zeg ik bij open dagen 
vaak: “Ik ben heel enthousiast over onze opleiding. Maar ja, ik werk hier, dus dan 
moet je wel enthousiast zijn. Vraag het ook vooral aan onze studenten.”’
 
Daar komt bij dat jongeren – binnen de juiste setting – gemakkelijker contact maken 
met leeftijdgenoten dan met docenten en andere professionals. Vo-scholieren vinden 
het soms moeilijk om vragen te stellen. Onderwijsinstellingen moeten daarom bij 
open dagen, meeloopdagen en andere voorlichtingsactiviteiten studenten een be-
langrijke rol geven. Zorg voor settings met doe-activiteiten waarbij de ervaringen van 
studenten voorop staan en waarbij er volop gelegenheid is om terloops met elkaar 
te communiceren. Stimuleer de eigen studenten daarbij om scholieren actief aan te 
spreken en te benaderen. 



Dick Lubbersen  adviseur communicatie, pr & events Drenthe College: 

 ‘Studenten vertellen graag wat zo leuk is 
aan hun studie’

Wat vindt Drenthe College belangrijk in de voorlichting?
‘Zeven jaar geleden wilden we een alternatief voor traditionele onderwijsbeurzen 
en open dagen, waar mensen vragen kunnen stellen en met een folder en een pen 
weggaan. Vmbo-leerlingen kiezen erg op sfeer en beleving; het moet gezellig zijn 
en laagdrempelig. We zochten een manier om hen de inhoud van de opleiding meer 
te	laten	beleven.	Zo	ontstond	het	concept	van	D•Challenge:	een	event	waar	alle	
opleidingen zich presenteren aan vmbo-leerlingen uit het derde en vierde leerjaar. 
Wat begon met 1.200 bezoekers groeide uit naar meer dan 5.000 bezoekers en een 
actieve bijdrage van 500 eigen DC-studenten.’

Hoe heb je de studenten betrokken bij het event?
‘Dit event hebben we zeven jaar lang met een studentenorganisatie gedraaid en elk 
jaar raakten meer studenten betrokken. Het laatste jaar deed een projectteam van 
twaalf studenten de coördinatie, begeleid door een ouderejaars. Drenthe College 
was hun opdrachtgever. Voor en achter de schermen waren studenten actief: van 
techniek en eventmanagement tot beveiliging en catering. We vroegen elke oplei-
ding: laat je van je beste kant zien. Bedenk activiteiten die één tot vijftien minuten 
duren. Daaruit kwamen heel veel ideeën. Van dansworkshops, ringtones maken, 
bloeddrukmetingen en chemische proefjes tot een beroepenmodeshow of een kijkje 
in een ambulance. Er ontstond een gezonde interne competitie tussen opleidingen, 
waarbij studenten de inhoud mede bedachten en de school alles faciliteerde.’ 

Hoe reageren vmbo-leerlingen op het contact met studenten?
‘De vmbo-leerlingen zien een voorlichtingsactiviteit vaak als een verplichting. Ze zijn 
vervolgens heel enthousiast als ze echt iets kunnen meemaken en mogen meedoen. 
Vooral voor de grote groep die het nog niet zo weet, is het fi jn om zich breed te kun-
nen oriënteren. Bovendien spiegelen ze zich graag aan iemand die iets ouder is en 
al veel meer weet en kan. De drempel naar een student is echt kleiner dan naar een 
docent. Een student die met een elektrokart bezig is, maakt veel laagdrempeliger 
contact met een leerling die dat ook boeiend vindt.’

Welke meerwaarde heeft het betrekken van studenten?
‘De studenten leren heel veel. Ze worden serieus genomen en moeten echt iets 
neerzetten. Waar we in het mbo-onderwijs noodgedwongen vaak leren met simu-
laties, vinden ze het heel fi jn om iets “echts” te maken. Veel studenten vertellen 
ook graag wat zo leuk is aan hun studie. Daar zijn onze studenten echt veel beter in 
geworden.’ 
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Hoe brief je de studenten? 
‘Essentieel is dat je de studenten die betrokken zijn bij voorlichting goed selec-
teert. We vragen de mentoren wie enthousiast is over de opleiding en dat ook kan 
overbrengen op jongere leerlingen. Tegen die studenten zeggen wij steevast: wees 
enthousiast, maar vertel vooral het eerlijke verhaal. We geven ze veel vertrouwen. 
Ze krijgen ook geen inhoudelijke sturing. Die student vertelt heus wel hoe hij de 
opleiding echt vindt. Het zijn kritische consumenten. En terecht, ze mógen er ook 
iets van vinden.’

Jullie stoppen met D•Challenge. Hoe ga je dit opvolgen?
‘Na zeven jaar zijn we toe aan iets nieuws. We hebben heel veel geleerd en be-
houden de focus op doen en beleven en de actieve inzet van eigen studenten. Die 
elementen gaan we nu meenemen in onze open dagen en meeloopdagen. Straks 
kunnen leerlingen op de locaties proeven hoe het is. Het moet voelen als een echte 
lesdag. Verder organiseren we Skills-vakwedstrijden op vmbo- en mbo-niveau. Hierbij 
staat de trots op de opleiding en het vak centraal en onze studenten en vmbo-leerlin-
gen kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben.’ 

Studenten inzetten bij activiteiten voor scholieren binnen de school 
Er zijn steeds meer initiatieven om scholieren in schoolverband kennis te laten 
maken met mbo-opleidingen in hun omgeving. Dit is natuurlijk interessant vanuit 
het oogpunt van de werving van nieuwe studenten, maar het mes snijdt aan meer 
kanten:
•	 Het vmbo-onderwijs kan zo in het curriculum nauwer aansluiten bij en beter voor-

bereiden op de vervolgstap naar het mbo.
•	 De vmbo-leerlingen doet concrete ervaringen op, die essentieel zijn voor loop-

baanleren. 
•	 Vo-leerlingen maken zo in een meer verplicht kader kennis met mogelijke vervolg-

opleidingen, waardoor scholen een hoger bereik genereren dan bij open dagen die 
aankomend studenten in hun eigen tijd al dan niet bezoeken. 

De mogelijkheden zijn legio:
•	 Een lesmiddag of een lessenreeks op een mbo-instelling, zodat scholieren vast 

kunnen snuffelen aan specifi eke vakinhoud en kennis kunnen maken met studen-
ten die de studie al volgen;

•	 Een snuffelstage waarbij een vmbo-scholier een dagje meeloopt met een mbo-
student op zijn stageplek;

•	 Een meeloopdag waarbij een mbo-student een leerling de hele dag begeleidt en 
wegwijs maakt op de opleiding. 



Gladys Hilberink  projectleider ‘Bevorder instroom in technische opleidingen ROC 
van Twente – Studenten Campagneteam Techniek’: 

 ‘Leerlingen pikken de boodschap op als 
ze zich kunnen identificeren’

Hoe zetten jullie peer-2-peer-activiteiten in om scholieren te bereiken?
‘Sinds 2012 werkt ROC van Twente met een peer-2-peer-project, om met name 
allochtone jongeren enthousiast te maken voor onze technische opleidingen. We 
zijn destijds in samenwerking met TechniekTalent.nu een pilot gestart met vijftien 
studenten van niveau 1 tot en met 4. Na afronding van de pilotfase heeft het ROC 
van Twente besloten het project voort te zetten met eigen middelen.’

Wat voor activiteiten voeren deze studenten uit?
‘Dat is heel divers. De eerste lichting is heel druk geweest met het maken van een 
Toolbox. De ene groep maakte een fi lm, de ander een fl yer of informatie voor de 
decaan. Daarmee hebben we directies van vmbo-scholen benaderd met de vraag 
of we langs mochten komen voor een presentatie aan tweedejaars leerlingen, vóór 
de sectorkeuze. Sinds het schooljaar 2014-2015 zetten we meer in op ouderbetrok-
kenheid via allochtone platforms en moskeeën. Maar de insteek is en blijft dat de 
studenten de activiteiten bedenken en ondernemen richting leerlingen.’

Wat was jullie beweegreden?
‘Wij zien dat weinig allochtone jongeren kiezen voor techniek en dat is jammer. 
Enerzijds omdat er veel werkgelegenheid is in die sector, anderzijds omdat we zien 
dat sommige studenten in een technische opleiding beter op hun plek zouden zitten. 
De beeldvorming is, vooral bij ouders, nog te vaak dat werken in de techniek zwaar, 
vies en slecht betaald is. Dit beeld willen we langzaam keren. Door te stimuleren dat 
leerlingen andere beroepsbeelden krijgen en dit rondvertellen, ook thuis.’ 

Hoe vinden leerlingen het om voorlichting te krijgen van studenten?
‘Vaak zitten leerlingen eerst onderuitgezakt en afwachtend in de klas. Na een tijdje 
gaan ze overeind zitten en vragen stellen. Variërend van: “Stinkt het nou in zo’n prak-
tijklokaal?” tot “Waar kan ik meer informatie vinden?” Dat is heel mooi om te zien. 
We merken dat onze studenten de goede snaar weten te raken. Met feiten over 
bijvoorbeeld het startsalaris heb je hun interesse wel te pakken.’

Hoe vinden de studenten het om te doen? 
‘We hebben de opleidingen gevraagd studenten persoonlijk aan te spreken, die er 
qua studie goed voorstaan en die enthousiast zijn. Het mooie is dat de studenten het 
een eer vinden om hiervoor gevraagd te worden. We bieden ze een kleine fi nanciële 
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vergoeding, maar niemand taalt daar echt naar. Het gaat ze veel meer om ervaring 
opdoen en nieuwe dingen leren. Laatst hoorde ik van een oud-teamlid dat nu op het 
hbo zit, dat presenteren hem goed afgaat door de ervaring die hij hier op ROC van 
Twente heeft opgedaan.’ 

Wat zijn succesfactoren in jullie project?
‘Enthousiaste medewerkers en studenten. En er moet een goede balans zijn tussen 
de leerling en de student. Ze moeten nog wel elkaars taal spreken, maar tegelijkertijd 
wil je dat die leerling ook een beetje opkijkt naar die student, die net ietsje ouder 
en verder is. Verder richt ons project zich op allochtone jongeren, maar noemen we 
dat (bewust) niet. Leerlingen pikken die boodschap toch wel op als ze zich met de 
studenten identificeren.’

Hoe brief je de studenten?
‘Afgelopen jaar heeft het Campagneteam een training gehad met tips en trucs voor 
het geven van een presentatie en het beantwoorden van vragen. We hebben eigen-
lijk nooit gezegd: dit of dat mag je niet zeggen, we hebben ook nog nooit iemand 
hoeven corrigeren. Ze snappen de doelstellingen en zijn vervolgens heel eerlijk. Dat 
willen we ook. Allochtone studenten hebben wel eens moeite om een stageplek te 
vinden. Over dat soort zaken lichten we leerlingen eerlijk voor.’

Welk advies heb je aan mbo-instellingen die ook peer-2-peer willen gaan werken?
‘Heus, er komt zoveel enthousiasme bij vrij. Ik kan geen argumenten bedenken om 
het níet te doen!’  
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Het belang van reflectie voor de scholier
In de regio West-Brabant vond van 2009 tot en met 2013 onderzoek plaats naar LOB 
en keuzeprocessen, waar ROC West-Brabant en dertien vmbo-scholen in de regio 
aan deelnamen.19 Professionals bij de deelnemende vmbo-scholen en mbo-instel-
lingen werden getraind in het voeren van loopbaanreflectiegesprekken en waren 
vervolgens vrij om een eigen invulling te geven aan loopbaanleren. Daarna was de 
onderzoeksvraag: ‘In hoeverre hangen de door scholen ontwikkelde interventies – 
gericht op het opdoen van ervaring, de verwerking van die ervaring en omgaan met 
de vragen die dat bij leerlingen oproept – samen met de loopbaancompetenties en 
arbeidsidentiteit van leerlingen?’ 

Bij de vmbo-leerlingen werden in twee metingen vorderingen in de loopbaancom-
petenties gemeten. De resultaten tussen de dertien betrokken scholen varieerden 
sterk. Op één school waren alle loopbaancompetenties en de arbeidsidentiteit toege-
nomen; op sommige scholen gold dat maar voor een of enkele onderdelen. Overall 
constateerden de onderzoekers dat de praktijkgerichtheid sterk was toegenomen, 
doordat scholen ervaringen voor leerlingen organiseerden. Verder bleek aandacht 
voor en training van loopbaanreflectiegesprekken effect te sorteren. 

Interessant in het kader van deze publicatie is dat de resultaten laten zien dat reflec-
tiegesprekken het meeste effect hadden als leerlingen er individueel over kunnen 
praten. Op één school reflecteerden de leerlingen alleen in groepjes op de onder-
nomen loopbaanactiviteiten. De resultaten op die school (N=83) bleven enigszins 
achter bij die van de andere scholen. De onderzoekers concluderen: ‘Hier is dus 
een aanwijzing dat alleen groepsgewijze reflectie mogelijk minder gunstige effecten 
heeft dan individuele reflectiegesprekken of een combinatie van de twee.’20 

19 Den Boer, P & M. Kuijpers (2014). 
20 Ibidem



Daniek Slomp  liep vorig jaar stage bij en is nu werkzaam bij Drenthe College: 

 ‘We mochten alles zelf bedenken 
en doen’

Jij hebt als student geholpen bij D•Challenge. Wat heb je gedaan?
‘Vorig jaar heb ik vanuit de niveau 4-opleiding Directiesecretaresse en Managemen-
tassistente stage gelopen bij Drenthe College. Tijdens die stage heb ik met andere 
studenten	het	event	D•Challenge	georganiseerd	voor	vmbo-leerlingen	in	de	regio.	
Ik zat in het projectteam waar alles samenkwam.’
 
Bij D•Challenge mochten studenten de invulling helemaal bepalen. Hoe heb je dit 
ervaren? 
‘In het onderwijs lijkt verandering soms moeilijk. Veel dingen liggen onder een denk-
beeldig laagje stof. Zo van “zoals het nu gaat, gaat het goed”. Vaak kan het zoveel 
leuker. Jongeren hebben vaak meer nieuwe ideeën, zitten nog niet zo vastgeroest. 
Wij mochten alles zelf bedenken en doen, tot de kleur van de tapijten aan toe. Na-
tuurlijk moet je dan veel vertrouwen geven, maar dán groeien studenten. Je wordt 
natuurlijk wel opgeleid, maar in de praktijk voelt het altijd heel anders. Er stonden 
bijvoorbeeld twee meiden bij de receptie om jassen en tassen aan te nemen. Zij 
moesten met zijn vijven in één dag 3.500 mensen opvangen; dat vonden ze echt 
wel even spannend!’ 

Wat vind jij belangrijk in de voorlichting van aankomende studenten?
‘Ik vind het heel goed als voorlichting door jongere mensen wordt gegeven. Leerlin-
gen die nog op de middelbare school zitten, denken niet echt vooruit. Het is nog ver 
weg voor ze. Als ze zien dat jij maar ietsje ouder bent, dan komt het ineens veel snel-
ler dichterbij. Je ziet ze denken: “Wat ga ík eigenlijk doen?” Ik zie mezelf ook wel als 
een rolmodel; ik wil laten zien dat het leuk kan zijn om goed je best te doen. Op de 
middelbare school heeft leren toch vaak het stigma saai.’ 

‘Ik geef nu les aan eerstejaars studenten. Soms vertel ik dan ook iets over hoe ik 
was toen ik net begon. Ik kwam van de havo en vond mijn studie veel te makkelijk. 
Door een gesprek kwam ik tot het inzicht dat ik het voor mezelf aan het verpesten 
was. Toen heb ik besloten echt uitdagende stages te zoeken en mijn studie zo op 
te leuken, waardoor de motivatie terug kwam. Dat vertel ik wel eens, als het er toe 
doet, om studenten te laten zien hoe belangrijk het vinden van een goede stage voor 
je is.’

Wat doen studenten anders in gesprek met aankomende studenten dan docenten?
‘Leerlingen stappen makkelijker op studenten af en vragen van alles. Als een leerling 
bijvoorbeeld vraagt: “Is de studie moeilijk of zwaar?”, dan zal de docent eerder gaan 
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verkopen. Die zegt dan: “Joh, dat kan je wel, maak je niet druk.” Terwijl een student 
zou zeggen: “Nou, het is best pittig, je zult er wel hard voor moeten werken.” Die 
leerling hoort verschillende meningen en maakt daar een eigen verhaal uit op. Ik zou 
als leerling meer waarde hechten aan wat studenten zeggen.’

Wat wil jij mbo-instellingen meegeven als het gaat om studenten betrekken?
‘Wees niet bang om dingen uit handen te geven en een stapje opzij te zetten. Laat 
jezelf verrassen, dan komen er mooie dingen uit voort. Daarvoor moet je wel ver-
trouwen geven en de groep goed begeleiden. Durf jezelf van feedback te voorzien. 
Dat soort dingen zegt men vaak tegen de studenten. Hier op Drenthe College is de 
slogan nu “Wees de beste versie van jezelf”. Dat moet je niet alleen uitdragen naar 
studenten, maar zelf ook zijn.’ 

Tips om studenten te betrekken bij activiteiten voor aankomende 
studenten
•	 Betrek studenten uit verschillende fases van de opleiding bij voorlichtingsactivi-

teiten, zodat leerlingen zowel verhalen horen van iemand die al verder is als van 
iemand die net gestart is met de opleiding. Vraag eventueel ook oud-studenten 
om te komen vertellen wat ze nu doen. 

•	 Stel bij activiteiten altijd een diverse groep studenten samen qua leeftijd, sekse en 
afkomst, zodat er altijd iemand is met wie scholieren zich kunnen identifi ceren. 

•	 Brief studenten duidelijk over hun rol. Mogen ze alleen antwoord geven bij vra-
gen? Moeten ze meelopen met gasten of mensen juist actief aanspreken? Bereid 
ze hier op voor met een korte, duidelijke instructie. 

•	 Moedig studenten aan om enthousiast, maar tegelijk eerlijk en open hun ervarin-
gen te delen en vragen te beantwoorden. 

•	 Besteed na afl oop ook aandacht aan het evaluatie- en refl ectieproces voor de 
studenten, zodat zij ook hun eigen loopbaancompetenties leren verdiepen. Hoe 
vonden zij het om te doen? Wat leren zij van de uitwisseling met vo-scholieren? 
Wat hebben ze van deze activiteit geleerd over zichzelf en over de studie? 
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Als de student eenmaal gekozen heeft voor een mbo-opleiding, blijven loop-
baancompetenties van belang. Deze competenties verdiepen zich, doordat de 
student – als het goed is – gaandeweg steeds beter zicht krijgt op talenten en 
motieven aan de hand van betekenisvolle ervaringen. Tegelijkertijd verschuift 
het belang van bepaalde competenties. Na de keuze voor de opleiding gaat de 
vraag ‘Zit ik op de goede plek?‘ een rol spelen, net als de vraag hoe studenten 
hun (studie)loopbaan en stages vormgeven en hoe ze daarbij kunnen netwer-
ken. 

In dit hoofdstuk belichten we hoe studenten elkaar gedurende hun opleiding bij al 
deze vragen kunnen ondersteunen en inspireren. Natuurlijk gaan veel peer-2-peer-
projecten breder dan loopbaanleren. Denk aan mentorprojecten met als doel studen-
ten sociaal weerbaarder te maken of tutorprojecten die focussen op leerprestaties. 
We bekijken al deze initiatieven vanuit de vraag: hoe kunnen ze voor loopbaanleren 
meerwaarde bieden? 

Cijfers over doorstroom
In onze maatschappij moeten jongeren al heel vroeg een keuze maken voor een 
studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen 
worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op 
uitval groot. Dit kan zijn omdat de studie niet aansluit bij de verwachtingen of omdat 
de student de opleiding te moeilijk vindt. Ook kunnen er zaken spelen in de privésitu-
atie waardoor leren meer op de achtergrond belandt. 

Een student stroomt succesvol door als hij een mbo-opleiding met een diploma 
beëindigt binnen de tijd die ervoor staat (van één tot drie of vier jaar). Op dit pad kan 
hij diverse ‘hobbels’ tegenkomen:

•	 	Switchen van opleiding: de student verandert van opleiding en rondt de geko-
zen opleiding niet af. 

•	 	Studievertraging: de student doet langer over zijn opleiding dan de periode die 
er offi cieel voor staat. 

•	 	Vroegtijdig schoolverlaten (VSV): de student verlaat vroegtijdig zonder diploma 
de opleiding. Het terugdringen van het aantal VSV’ers heeft al jaren veel prioriteit 
in het vo en mbo. En met succes. Gingen in het schooljaar 2001-2002 nog zo’n 
71.000 jongeren voortijdig van school; twaalf jaar later is dit aantal gedaald met 
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ruim 60% tot 25.970. Daarmee komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 VSV’ers 
in 2016 in zicht.

Het doel van loopbaanleren is niet dat studenten succesvol hun studie doorlopen, 
maar het hangt hier wel mee samen. Als studenten goed weten waarvoor ze die 
opleiding volgen en wat ze daarna willen gaan doen, en die motivatie zich gedurende 
de opleiding verdiept, zullen ze gemakkelijker de motivatie en het doorzettingsver-
mogen kunnen inzetten om de studie te doorlopen. 

Behoeften van mbo-studenten rondom LOB
JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, houdt elke twee jaar een student-
tevredenheidsonderzoek onder alle mbo-studenten. Maar liefst 255.851 studenten, 
(51%) vulden de JOB-monitor 2014 in.21 Deze monitor stelt ook vragen over (studie)
loopbaanbegeleiding. De belangrijkste uitkomsten:
•	 Bijna de helft van de studenten vindt dat zij goed worden geholpen bij het maken 

van keuzes tijdens hun opleiding. Dit percentage is licht toegenomen ten opzichte 
van eerdere jaren.

•	 47% vindt dat hij duidelijkheid heeft over de mogelijkheden om verder te sturen.
•	 41% procent is tevreden over de begeleiding bij beroepskeuze of keuze voor een 

vervolgopleiding.

Bij dergelijke cijfers is het glas halfvol of halfleeg. Het percentage tevreden studen-
ten stijgt licht over de jaren, maar tegelijkertijd is er nog veel ruimte voor verbetering. 
Zeker als het gaat om de volgende aspecten:
•	 Hoe hoger het niveau, hoe minder positief studenten zijn over (studie)loopbaanbe-

geleiding. Zo is 58% van de niveau 1-studenten positief over (studie)loopbaanbe-
geleiding tegenover 43% op niveau 4. 

•	 Naarmate ze verder komen in hun studie, zijn studenten minder positief over de 
begeleiding. Zo vindt 54% van de eerstejaars dat ze goede hulp krijgen bij het 
maken van keuzes tijdens de opleiding, tegenover 44% van de derdejaars.

•	 Mannelijke studenten zijn vaker positiever dan vrouwelijke studenten (49 versus 
42%). 

•	 Oudere studenten zijn positiever. Achttien- en negentienjaren zijn het minst posi-
tief. 

Interessant is dat een analyse van de cijfers laat zien dat studenten studiebege-
leiding en keuzebegeleiding wél belangrijk vinden. Studenten die zich op dit vlak 
minder goed begeleid voelen, zijn in het algemeen ook minder tevreden over hun 
opleiding. JOB concludeert dan ook dat mbo-instellingen dit nog veel meer kunnen 
benutten. 

Deze bevindingen sluiten aan op de uitkomsten uit het onderzoek van Motivaction 
onder mbo’ers over LOB, zoals we die in hoofdstuk 2 belichten. De grondhouding 
van mbo’ers is dat ze zeer openstaan voor LOB, omdat het aansluit bij hun toekomst-

21 JOB (2014). 
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gerichte houding. Ze vinden echter dat de huidige invulling van LOB achterblijft bij 
hun behoeften. Scholen hebben vooral aandacht voor kwaliteiten- en motieven-
reflectie, terwijl studenten meer aandacht willen voor werkexploratie, netwerken 
en loopbaansturing.22 Juist op die aspecten kunnen studenten elkaar inspireren en 
ondersteunen, omdat het de blik meer naar voren werpt. Hoe gaan studenten stap-
pen zetten in hun (studie)loopbaan en wat kunnen ze daarbij leren van de ervaringen 
van anderen?  

Peer-2-peer op een structurele manier: peer support 
Er is nog geen onderzoek voorhanden over de effecten van peer-2-peer-benaderin-
gen op loopbaanleren in het mbo. Wel is er in bredere zin gekeken naar effecten van 
peer-2-peer-aanpak op andere thema’s. Daar gaan we in deze paragraaf dieper op in.

Ook initiatieven waarbij jongeren elkaar in de rol van medestudent ondersteunen, 
worden geschaard onder peer support: jongeren steunen, supporten, elkaar als peer, 
als leeftijd- en soortgenoot. Dit proces is op zich natuurlijk niet iets heel nieuws; stu-
denten leren voortdurend van en met elkaar. De vraag is echter hoe onderwijsinstel-
lingen dit een meer structureel karakter kunnen geven, zodat het geen ‘toevallige’ 
contacten en uitwisselingen zijn. Daarmee heeft peer support een duidelijke parallel 
met loopbaanleren, wat ook om meer moet gaan dan incidentele projecten. 

Peer support is de benaming van een gedegen methodiek die erop neerkomt dat 
studenten hun medestudenten ondersteunen in hun schoolloopbaan.23 Vaak gaat het 
om een traject waarbij er regelmatig individueel contact is tussen de supporter en de 
supportee. 

Peer support-methodiek is al langer in het buitenland bekend en maakt sinds een 
jaar of tien opgang op Nederlandse scholen, ook in het mbo. Daarbij ondersteunen 
leerlingen en studenten elkaar in verschillende rollen. Vaak gaat het om studenten 
die al iets verder in hun studieloopbaan zijn, maar dit hoeft niet. De peer-tutor helpt 
medestudenten bijvoorbeeld bij het leren, plannen en uitvoeren van studietaken en 
huiswerk. Dit kan gaan om cognitieve kennis – zoals hulp bij rekenen – maar ook 
om hulp bij praktijkvakken, zoals het leren tekenen. Een peer-mentor is daarentegen 
meer een raadgever en een rolmodel met wie een medestudent zich kan identifi-
ceren. Hier staat ondersteuning bij het persoonlijke en sociale functioneren van de 
student voorop, wat van de peer-mentor een meer coachende en adviserende rol 
vraagt. Vaak zijn peer-mentoren studenten die wat verder zijn in hun ontwikkeling of 
studie. Zo zijn verschillende rollen mogelijk, afhankelijk van de gekozen doelstellin-
gen en aanpak binnen de school. 

22 Motivaction International (2015).
23 Lugies, E. (2006). Zie ook www.peersupport.nl.
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Onderzoekers van ECBO hanteren bij peer support de volgende rand-
voorwaarden:
•	 Supporters volgen voorafgaand een training in het begeleiden van  

medestudenten.
•	 Tussentijds ontvangt de peer-supporter begeleiding van en/of intervisie  

door een docent of coördinator.
•	 Een docent of coördinator is beschikbaar om de supporter waar nodig  

te ondersteunen. 
•	 Peer support duurt minimaal een half jaar en vindt met regelmaat  

(wekelijks) plaats.

Onderzoek naar de effecten van peer support
Nu helder is wat we onder peer support kunnen scharen, is het de vraag welke  
effecten het kan genereren. Enkele uitkomsten uit eerdere effectonderzoeken: 24

•	 Mits goed begeleid en georganiseerd kan peer support allerlei soorten cognitieve 
vaardigheden verhogen. 

•	 Effecten van peer support op sociaal gebied zijn moeilijker aan te tonen dan ef-
fecten op leerprestaties.

•	 Peer support kan bijdragen aan het verminderen van onzekerheid bij de supportee.
•	 Peer support is bevorderlijk voor een schoolcultuur waarin studenten elkaar onder-

steunen. 
•	 Peer support kan effectief zijn voor zelfregulerend leren. Denk aan het aanle-

ren van leerstrategieën, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De supporter wordt 
versterkt in zelfvertrouwen, bij de supportee zien we vooral effecten op eigenaar-
schap van het leerproces.

•	 Peer support kan veel effect hebben op jongeren uit gezinnen met sociale en 
economische achterstanden. 

Peer support in het MBO
•	 Het ECBO onderzocht in 2013 wat mbo-instellingen doen aan peer support, hoe 

zij dit doen, welke doelen zij nastreven en wat de opbrengsten zijn.25 De onder-
zoekers wilden specifiek weten of peer support bijdraagt aan algemene vaardig-
heden, zelfstandigheid en welbevinden van zowel supporter als supportee. Ze 
 deden onderzoek bij opleidingen van drie verschillende instellingen. In totaal 
vulden 110 studenten (inclusief een controlegroep) twee keer een enquête in en 
werden elf studenten geïnterviewd26. Hier volgen de belangrijkste uitkomsten:

24 Petit, R. (2013).
25 Petit, R. (2013).
26 Dit is een relatief kleine onderzoeksgroep. De onderzoekers schrijven hierover: ‘In het mbo is de 

inzet van peer support zeker geen gemeengoed, waardoor de keuze voor bijvoorbeeld niveau 4 
en de genoemde opleidingen vooral is ingegeven door de beschikbaarheid van voldoende respon-
denten.’
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•	 De respondenten zijn overwegend positief over peer support. 
•	 De supportees ervaren extra tijd en ondersteuning door een leeftijdgenoot die net 

iets verder is, als een meerwaarde. 
•	 De supporter kan aan den lijve ondervinden hoe het is om iemand te begeleiden. 

Twee supporters noemen ook dat ze profijt hebben van de ervaring die ze ermee 
hebben opgedaan, de een op een vervolgopleiding in het hbo en de ander in een 
eerste baan.

•	 Studenten die vier uur of meer peer support hebben gegeven of ontvangen, 
zijn vooruit gegaan in algemene vaardigheden als samenwerken, ordenen van 
gegevens en feiten van meningen onderscheiden. Dit resultaat moet voorzichtig 
worden geïnterpreteerd, omdat het om een kleine groep gaat. Bij de groep die 
minder dan vier uur peer support onderging, vond dit effect niet plaats. 

•	 Supportees zijn significant meer vooruitgegaan in zelfstandigheid. Bij één instel-
ling is dit effect groter bij mannen dan bij vrouwen.

•	 Het onderzoek laat geen effect zien op welbevinden. 

De onderzoekers constateren dat peer support veel kan betekenen binnen mbo-
instellingen, mits goed doordacht en geïmplementeerd. Nu lijken de onderzochte 
projecten weinig impact te hebben gehad, omdat studenten weinig gesprekken met 
elkaar hebben gevoerd. Een opvallend resultaat was dat de supporter en supportee 
veel minder contacturen hadden dan beoogd was. 45% gaf of ontving minder dan 
vier lesuren peer support en bij 90% was dit minder dan zeven lesuren. Het project 
duurde volgens veel studenten te kort om er echt de vruchten van te plukken.

Het onderzoek maakt verder duidelijk dat studenten tussentijds behoefte hebben aan 
duidelijkheid en sturing, bijvoorbeeld doordat coaches suggesties geven voor moge-
lijke gespreksonderwerpen. ‘Meestal vroeg ze: “Heb jij nog dingen te bespreken?” 
Vaak kon ik niets bedenken om te bespreken. Dan praatten we wat over opdrachten 
en docenten.’



Melek Usta  mede-initiatiefnemer Peer Support in Nederland: 

  ‘Benut het kapitaal dat in huis is’

Wat is Peer Support precies?
‘Peer Support is een methodiek waarbij een jongerejaars leerling of student wordt 
begeleid door een ouderejaars student, volgens een structurele, systematische aan-
pak. In sommige situaties kunnen het ook jongeren van dezelfde leeftijd of leerjaar 
zijn. De VS, Australië en bijvoorbeeld ook de Scandinavische landen zetten Peer 
Support in van kleuterschool tot universiteit. Tien jaar geleden is deze methodiek in 
Nederland geïntroduceerd. 

De Peer Support-aanpak werkt vanuit drie principes: 
1  Jongeren vinden het, in het verlengde van hun talent, normaal iets voor een ander 

te betekenen.
2  De docent is niet de enige bron van kennis- en ervaring. 
3  Jongeren zijn medeverantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. 

Scholen zetten Peer Support in voor verschillende doelen, zoals burgerschapsvor-
ming, vergroten van de sociale veiligheid, begeleiden van leerlingen bij hun studie, 
maar ook bij sociaal-emotionele problemen en in het kader van passend onderwijs. 
Het sluit ook aan op de 21st Century Skills, omdat er veel aandacht is voor niet-cog-
nitieve vaardigheden en persoonsvorming.’ 

Hoe pak je Peer Support binnen de school aan?
‘Via een train-de-trainer-aanpak leid je eerst docenten op tot docentcoach. Vervolgens 
kunnen zij studenten opleiden voor verschillende rollen. Een ouderejaars student 
kan als tutor helpen op cognitief vlak bij bepaalde vakken. Maar het kan ook gaan 
om sociaal-emotionele begeleiding. Denk aan de Peer Buddy die een leerling met 
een “rugzakje” coacht. Scholen leren de methodiek aan en dan zijn de toepassingen 
legio.’

Hoe kun je Peer Support toepassen op loopbaanleren?
‘Er zijn scholen waar jongerejaars studenten een dag meelopen op de stageplek van 
een ouderejaars en zo ervaren hoe het in de praktijk is. Een ander voorbeeld is de 
Buddy Ondernemer, waar het MBO College voor Commercie en Ondernemen van 
ROC van Twente over nadenkt. Het idee is om studenten die een eigen bedrijfje zijn 
gestart te koppelen aan eerstejaars, om hen al vroeg in een “ondernemende mind-
set” te krijgen. Die eerstejaars leert hoe je geld kunt verdienen met een ijskraam of 
het bouwen van websites en de buddy leert refl ecteren op eigen handelen, uitleg-
gen, overtuigen, motiveren, initiatief nemen.' 
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'Bij vragen als “Zit je goed? Hoe bevalt je stage?” kunnen studenten elkaar enorm 
helpen. Ze nemen van elkaar ook meer aan dan van professionals. Je benut zo het 
potentieel, het kapitaal dat in huis is.’ 

Welke voordelen biedt Peer Support?
Supporter en supportee leren er allebei van. De peer-supporter ontwikkelt metacog-
nitie, verantwoordelijkheid nemen en social skills en de supportee leert reflecteren 
op het eigen gedrag. Bovendien ontstaat er vaak een vertrouwensband en die 
verticale netwerken (dwars door leerjaren heen) bevorderen de sfeer op school. Peer 
Support kan docenten ook deels ontzorgen door taken uit handen te nemen. Je doet 
echt een appél op leerlingen. Ik hoorde laatst van een tutorproject, waarin studenten 
elkaar helpen bij rekenen. Zij gingen elkaar ook bekrachtigen in heel andere dingen. 
Dan zegt een meisje tegen een jongen met autistische trekjes: ”Je kunt ook eens 
gel in je haar doen.” Dat vind ik mooi.’ 

Volgens Erik Lugies, pionier op het gebied van peer support in Nederland, zijn 
zorgvuldige implementatie en begeleiding belangrijke succesfacturen. Denk aan het 
beschikbaar stellen van tijd en geld, goed getraind personeel, zorgvuldig geselec-
teerde supporters en de regelmatige uitwisseling van ervaringen en monitoring van 
resultaten. Peer support kan veel effecten sorteren voor alle betrokken studenten, 
maar dit vraagt veel aandacht en begeleiding. Daarmee zien we een duidelijke paral-
lel met loopbaanleerprocessen. 

Maak een protocol
In een studie van het Cinop uit 2006 adviseert Erik Lugies om gedragsregels 
duidelijk vast te leggen in een protocol.27 Elementen die daarin aan bod moeten 
komen:
•	 De doelstelling van peer support: wat willen we bereiken?
•	 De plek van peer support in de organisatie: hoe verhoudt dit zich bijvoorbeeld 

ten opzichte van de zorgstructuur in de school?
•	 De rollen die worden ingevuld en wat er van wie wordt verwacht (taken, 

verantwoordelijkheden, tijdsbesteding, scholing, begeleiding).
•	 De begeleiding van de peers: wie geeft wat voor begeleiding, aan wie en 

wanneer?
•	 Beloning van de peers in studiepunten, schoolcertificaat of anderszins.
 
Zie ook de bijlage ‘Checklist organisatorische dimensies’, op pagina 67 van deze 
publicatie. 

27 Lugies, E. (2006).
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Peer support en loopbaanleren
Kan peer support een rol spelen in loopbaanleren? Onderzoeken laten zien dat er 
diverse mogelijkheden zijn om peers in te zetten in het onderwijs en dat het meer 
gaat om een manier van denken waarin leeftijdgenoten meer invloed hebben op leer-
processen. De resultaten zijn bemoedigend. Aan de andere kant is voor kwalitatief 
hoogwaardige resultaten zorgvuldig beleid nodig. De ECBO-studie benoemt bijvoor-
beeld de valkuil dat scholen te weinig aandacht besteden aan de implementatie van 
peer support, waardoor studenten elkaar te weinig zien en spreken. De resultaten 
vallen dan tegen. 

De parallel tussen loopbaanleren en peer support is interessant. In beide gevallen 
gaat het om een methodiek of aanpak die verder gaat dan incidentele initiatieven 
en projecten. Daarbij blijven de algemene aandachtspunten van loopbaanleren van 
kracht: 
•	 Het is belangrijk dat studenten echt in dialoog en individueel over hun studie-

loopbaan kunnen praten. 
•	 Ze moeten concrete ervaringen opdoen die leiden tot zelfinzichten. 
•	 Gesprekken moeten aansluiten bij de leerbehoefte en de vragen van de student. 

Peer-2-peerondersteuning op projectmatige basis
Bij peer support en andere vormen van mentoring krijgen studenten een vorm van 
ondersteuning gedurende een langere tijd. Studenten treffen elkaar regelmatig, 
bijvoorbeeld tweewekelijks, tijdens een aantal maanden. Deze langdurige vormen 
van ondersteuning kunnen scholen combineren met interventies met een veel 
kortere tijdsspanne, op projectmatige basis. Denk aan speed dating, waarbij eer-
stejaars studenten spreken die net een dag terugkomen van hun stageplek. Of een 
student die in een lesuur komt vertellen over zijn ervaringen tijdens zijn stage bij een 
horecabedrijf. Of laat een student uit het eerste jaar een (halve) dag meelopen op de 
stageplek van een tweedejaars student. 

Er zijn voortdurend momenten te vinden om loopbaanervaringen meer context te ge-
ven, vaak op een laagdrempelige manier. Maak gebruik van studenten die al verder 
zijn in het loopbaanproces en het vormen van een arbeidsidentiteit. Deze verschillen 
in ervaringen en de reflectie kunnen daarop bij beide peers tot leereffecten leiden. 

Dit vraagt uiteraard steeds zorgvuldige begeleiding. Het is belangrijk dat de jonge-
rejaars student vragen leert formuleren. Omgekeerd is het belangrijk dat de oude-
rejaars student leert reflecteren op zijn eigen loopbaanleerproces. Hun ervaringen 
kunnen interessant zijn voor een andere student, ter inspiratie (‘Dat wil ik ook!’) of 
ter waarschuwing (‘Zo wil ik het in elk geval niet!’). 



Renske Baten  docent burgerschapsvorming & SLB’er MBO Utrecht Event Academie: 

 ‘Geef studenten verantwoordelijkheid 
en vertrouwen’

Hoe zetten jullie studenten in om medestudenten te informeren en te inspireren? 
‘Wij laten tweedejaars studenten na hun stage presentaties geven aan eerstejaars 
studenten. Waar ben je tegenaan gelopen? Wat is er goed en minder gegaan? We 
vragen de studenten wie het leuk vindt om zijn verhaal te delen. Sommigen zijn heel 
trots om dat te vertellen, anderen hebben een minder leuke stageperiode gehad en 
zijn daardoor juist extra gemotiveerd om anderen daarover te informeren. Beide type 
verhalen zijn waardevol, want je leert juist veel van wat er niet goed gegaan is. En de 
eerstejaars, die zich vanaf Blok 3 gaan oriënteren op hun stage, hebben de neiging 
om het voor zich uit te schuiven. “Komt wel goed”, denken ze al snel. Niet dus, 
leren ze van medestudenten. Ze moeten op tijd beginnen en goed bedenken wat ze 
willen. Het werkt echt beter als ze dat van elkaar horen. Als docent ben je al zo vaak 
aan het waarschuwen.’ 

Daarnaast laat je eerstejaars studenten speeddaten met tweedejaars studenten. 
Hoe werkt dat? 
‘Onze studenten hebben terugkomdagen als ze op stage zijn. Op die dagen orga-
niseer ik speeddatesessie met eerstejaars studenten. Die eerstejaars hebben zich 
voorafgaand globaal georiënteerd op wat ze eigenlijk willen, maar de eventwereld is 
heel breed, dus je hebt echt focus nodig. Voorafgaand aan die speeddatesessies be-
reiden de eerstejaars vragen voor: Wat wil ik weten? Waar wil ik antwoord op? Dat 
moeten ze echt voorbereiden, want ze vinden het moeilijk om een gesprek gaande 
te houden. Dat is ook niet zo gek. Soms zijn studenten pas zestien en hebben nog 
geen idee wat ze in een bedrijf kunnen doen. Maar alleen al horen hoe het bij die 
ander ging, is interessant voor ze. Hoe hebben ze gezocht? Wanneer zijn ze begon-
nen met zoeken? Hoe verliep het eerste gesprek? We letten er verder op dat de 
diverse sectoren waarin studenten terechtkomen bij zo’n speeddatesessie vertegen-
woordigd zijn: musea, evenementen, horeca, gemeenten; het is een breed palet aan 
mogelijkheden. Vaak organiseren we aanvullend ook een stagemarkt. Dan vragen we 
onze stagiairs om het bedrijf te vertegenwoordigen waar ze stage lopen. Dat is net 
wat laagdrempeliger en ook weer leerzaam voor de student.’ 

Wat vinden de studenten van deze activiteiten?
‘Er zijn er altijd bij die er even geen zin in hebben, maar de grootste groep vindt het 
waardevol en boeiend. Zij kunnen het verhaal het beste aan elkaar vertellen. Daar 
heb je even geen docent bij nodig. Alleen al de vraag “Als je nu weer eerstejaars 
student zou zijn, wat zou je dan met de kennis van nu willen weten?” geeft zo veel 
inzicht. Benut die kennis en kunde. 
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Maar je moet wel het hele proces begeleiden. Je moet het met ze voorbespreken, 
voorbereiden en op de dag zelf natuurlijk erbij blijven. En je eigen enthousiasme is 
belangrijk, maar ik ben ook iedere keer weer onder de indruk van waar ze dan mee 
komen. Geef studenten de verantwoordelijkheid en het vertrouwen.’ 

Welke randvoorwaarden zie jij nog meer om studenten actiever te betrekken  
bij LOB?
‘Blijf alles koppelen aan een doel. Waarom doen we dit? Dat willen studenten altijd 
weten, zeker de niveau 4-studenten die hier rondlopen. Daarom is het belangrijk om 
steeds weer terug te koppelen en de cyclus goed te doorlopen. Ze moeten echt 
elke keer zelf bedenken wat ze eruit willen halen. Anders krijg je sociaal-wenselijke 
antwoorden en dan kun je het net zo goed laten.’

Tips om studenten te betrekken bij LOB
•	 Zorg dat initiatieven qua duur en intensiteit aansluiten bij de doelstellingen. Om in 

houding of gedrag effect te sorteren bij studenten, is een langere duur van peer 
supportprojecten waarschijnlijk aan te bevelen. Voor andere doeleinden, zoals het 
inspireren en informeren van studenten bij belangrijke keuzemomenten, kunnen 
kortstondige projecten volstaan. 

•	 Peer-2-peer-ondersteuning grijpt dieper in de organisatie en leeromgeving in. De 
(mede-)student wordt expliciet onderdeel van de leeromgeving, wat andere rollen 
vraagt van bijvoorbeeld docenten en LOB’ers.28

•	 Begin kleinschalig. Peer support kan even wennen zijn voor de onderwijsorgani-
satie, voor zowel docenten, studenten als andere onderwijsprofessionals. Werk 
daarom vanuit overzichtelijke projecten, alvorens het groot uit te rollen. 

•	 Besteed aandacht aan de zorgvuldige matching van supporter en supportee en 
bereid beiden goed voor op hun rol. 

•	 Werk bij een structurele inzet van peer support toe naar duidelijk beleid en een 
protocol. De organisatorische dimensies uit dit hoofdstuk kunnen hiervoor als 
leidraad dienen.

•	 Bied studenten voldoende duidelijkheid en structuur. Zowel de supporter als de 
supportee heeft hier baat bij. Wat verwacht de school van hen? Hoe moeten 
ze zich hierop voorbereiden? Welke begeleiding kunnen ze vanuit de opleiding 
verwachten? 

•	 Het bijzondere van peer-2-peer-ondersteuning is dat het ook meerwaarde heeft 
voor de (oud-)student die de ondersteuning biedt. Identificeer studenten die al 
blijk hebben gegeven van talent voor en interesse in het begeleiden van anderen 
en daag hen uit om hun vaardigheden op dat vlak te verdiepen. 

28 Zie bv ook de Handleiding voor het Schoolwaardenkompas die ontwikkeld is vanuit het Stimu-
leringsproject LOB in het mbo (MBO Diensten, 2015). Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe 
ouderbetrokkenheid ingrijpt in de schoolorganisatie. 
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•	 Bied studenten die als peer anderen gaan ondersteunen een training vooraf en 
nauwe begeleiding gedurende een traject. Het gaat erom dat zij leren om ande-
ren te ondersteunen bij leerprocessen. Wat is er nodig en wat vraagt dat van de 
 student? Vervolgens blijft regelmatige intervisie en uitwisseling belangrijk. Vraag 
studenten hoe het gaat, waar ze tegenaan lopen en waar ze hulp bij nodig heb-
ben. 
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5
Uitstroom 

En dan studeren de studenten af. Het diploma is op zak en de mbo- student 
trekt verder. De een zoekt een baan, de ander overweegt voor zichzelf te 
beginnen en weer een ander besluit verder te leren in een andere mbo- of hbo-
studie. Feit is dat loopbaanleren niet ophoudt bij de deur van de onderwijs-
instelling. Oud-studenten doen veel ervaringen op buiten de onderwijs-
instelling die enorm relevant en leerzaam zijn. Deze ervaringen kunnen veel 
betekenis hebben voor studenten die nog op school zitten. Er lijkt binnen het 
mbo nog veel verbeterruimte te zijn om alumnibeleid op een meer structurele 
manier neer te zetten. 

Eenmaal afgestudeerd houden oud-studenten niet op met leren. Hoe zouden 
afgestudeerden vanuit de kennis en ervaringen die ze opdoen in de praktijk van de 
arbeidsmarkt jongere studenten, die net iets minder ver zijn in het vormen van hun 
arbeidsidentiteit, kunnen ondersteunen?

Cijfers over uitstroom
Allereerst de vraag waar mbo’ers die uitstromen zoal belanden. In het schooljaar 
2013/14 stroomden 178.000 mbo-studenten uit met een diploma. 

In datzelfde jaar stroomden 26.455 studenten door van een mbo- naar een hbo-
opleiding. Deze studenten hadden vrijwel allemaal een niveau 4-opleiding afgerond.29 
Daarmee stroomt dus bijna 40% van de afgestudeerden op mbo-niveau 4 door naar 
het hbo. De overige afgestudeerden studeerden verder op mbo-niveau of gingen 
op zoek naar werk. Sinds 2009 merken afgestudeerden veel van de toenemende 
jeugdwerkloosheid, die overigens recent wel weer daalt. Op de arbeidsmarkt wor-
den middelbaar opgeleiden regelmatig verdrongen door hoger opgeleiden. In het 
kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid voeren de mbo-instellingen sinds 2013 
actief beleid om te voorkomen dat deze jonge schoolverlaters werkloos raken. Ze 
wijzen bijna-afgestudeerden er in gesprekken op dat ze een beter perspectief krijgen 
op werk als ze een vervolgopleiding gaan doen op een hoger niveau of als ze hun 
opleiding op niveau 2-3-4 verbreden met een (verwante) opleiding met een beter 
arbeidsmarktperspectief. 

29 Mbo Raad (2015). http://www.mboraad.nl/?page/1643372/Succes.aspx. 



51

 

 Aantal diploma’s per sector 2013 – 2014
 Sector     Aantal diploma’s
Economie   60.000
Groen     10.500
Techniek    43.500
Zorg      55.000
Combinatie van sectoren  9.000
Totaal     178.000

 Aantal diploma’s per niveau 2013-2014
 Niveau     Aantal diploma’s
Mbo-niveau 1   16.500
Mbo-niveau 2   50.500
Mbo-niveau 3   47.000
Mbo-niveau 4   64.00
Totaal     178.000

Figuur 5: Aantal diploma’s per sector en per niveau (Bron: MBO Raad)30

Behoeften van mbo-studenten 
Diverse studies laten zien dat voor mbo-studenten andere competenties belangrijk 
worden, naarmate ze dichter bij het moment van uitstroom komen. Het accent komt 
meer te liggen op de loopbaancompetenties werkexploratie, netwerken en loopbaan-
sturing.  

Onlangs verscheen het proefschrift Peers in Careers van Britta Rüschoff31. In haar 
promotieonderzoek diept zij uit hoe de relaties tussen peers doorwerken in loop-
baangerelateerde keuzes en gedragingen. Ze volgde van november 2011 tot juni 
2013 mbo-studenten (niveau 4) in de overgangsfase van school naar werk, in het 
noorden van het land. Ze stelt dat diverse onderzoeken laten zien dat positieve 
peer-relaties het exploreren van werk en commitment en doorzettingsvermogen in 
werk vergroten. Ook hierbij gaat het om modelling-processen: hoe kunnen jongeren 
voor elkaar als positief rolmodel fungeren? Rüschoff keek vooral naar de informele, 
niet-geformaliseerde manieren waarop jongeren elkaar inspireren en ondersteunen. 
In de adolescentie zijn leeftijdgenoten immers een belangrijke context waarbinnen 
jongeren richting, steun en advies krijgen en hun interpersoonlijke doelen nastreven 
en ontwikkelen. 

Rüschoffs onderzoek maakt allereerst duidelijk dat de doelen die studenten in de 
klas nastreven in de omgang met leeftijdsgenoten doorwerken in werkgerelateerde 

30 http://www.mboraad.nl/?page/1643372/Succes.aspx. 
31 Rüschoff, B (2015).
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waarden. Studenten die in de klas sociale doelen nastreven, hechten voor toekom-
stige werkplekken meer aan een goede relatie met collega’s en minder aan statusge-
relateerde zaken als inkomen en invloed. 

Daarnaast laat haar onderzoek zien hoe vriendennetwerken doorwerken in de job 
search self efficacy, ofwel de zelfeffectiviteit in het vinden van een baan. Hiervoor 
analyseerde ze zowel Nederlandse als Finse gegevens. Als een jongere een vrien-
dennetwerk heeft waarin een hoge job search self efficacy heerst, gaat daar een 
motiverende en ondersteunende werking van uit. Jongeren beïnvloeden elkaar in 
positieve zin, in hun kijk op de arbeidsmarkt en de kansen die ze hebben om hun 
doelen te bereiken. Dat effect verloopt als volgt: ‘De bevindingen in Peers in Careers 
laten zien dat jongvolwassenen wier vrienden erin geloven dat zij de benodigde 
competenties bezitten om de transitie succesvol af te ronden, (1) meer frequent sol-
licitatiegedrag laten zien, (2) een groter aantal banen aangeboden krijgen, en (3) een 
grotere kans hebben om de overgang naar werk (of een vervolgopleiding) succesvol 
binnen drie jaar af te ronden.’32 
 
Rüschoff keek vooral naar informele ondersteuning in klassenverband en binnen 
vriendengroepen. Zij stelt als aanbeveling dat loopbaanbegeleiders, docenten en 
anderen die jongeren in de overgang naar werk beter willen begrijpen en begeleiden, 
meer nadruk moeten leggen op de rol van leeftijdsgenoten. Ze kunnen bijvoorbeeld 
de omgang met vrienden en leeftijdsgenoten met een hogere self-efficacy bewust 
stimuleren.  

Met alles wat we inmiddels weten over peer-2-peer-ondersteuning, kunnen we zeg-
gen dat deze geïntensiveerde blik nuttig is, maar dat er tegelijkertijd meer mogelijk is 
om positieve effecten op self efficacy bewust te arrangeren en faciliteren binnen de 
onderwijsinstelling. 

Mogelijkheden voor alumnibeleid in lijn met loopbaanleren
Veel mbo-instellingen zetten oud-studenten in bij voorlichtingsactiviteiten voor poten-
tiële nieuwe studenten of vragen een oud-leerling om eens een gastles te verzor-
gen. Dit zijn waardevolle insteken, maar met het oog op de loopbaancompetenties 
netwerken, loopbaansturing en werkexploratie zijn er nog veel meer mogelijkheden 
die voor de huidige studenten, voor de oud-studenten en voor de onderwijsinstelling 
zelf relevant kunnen zijn. Hierbij is de uitdaging om te komen tot structureel beleid, 
zodat het niet hangt op enkele personen en op het betrekken van oud-studenten bij 
korte, incidentele acties. Wat kunnen onderwijsinstellingen doen om te bevorderen 
dat oud-studenten die een bijdrage willen leveren aan voorlichtingsactiviteiten niet uit 
het zicht raken? 

Helpen bij overgang van mbo naar hbo
Ongeveer de helft van de mbo’ers die een niveau 4-opleiding afrondt, stroomt door 
naar een hbo-opleiding. Die overgang van mbo naar hbo blijkt behoorlijk groot te zijn. 

32 Rüschoff, B (2015).
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Het niveau ligt hoger en de begeleiding is minder intensief in vergelijking met het 
mbo. 

De hoge uitval in het hbo is dan ook al jaren een punt van zorg. Waar in 1995 nog 
60,5% van de mbo-studenten na vijf jaar studeren het hbo-diploma haalde, was dat 
in 2007 gedaald naar 51,4%. Als we het studierendement van mbo-studenten en 
havisten in het hbo vergelijken, zien we het volgende beeld:
•	 Mbo-studenten vallen meer uit in het eerste studiejaar, havisten veranderen vaker 

van opleiding.
•	 Na vijf jaar studie hebben meer studenten met een mbo-vooropleiding hun di-

ploma gehaald dan studenten met een havo-vooropleiding.
•	 Na acht jaar studie hebben meer studenten met een havo-vooropleiding hun 

diploma gehaald dan studenten met een mbo-vooropleiding.33

Studenten die doorstromen vanuit het mbo weten enerzijds beter wat de opleidings-
richting behelst dan doorstromende havisten. Anderzijds valt een substantieel deel 
van hen af omdat ze de studie te moeilijk vinden. Of dit slechts beeldvorming is of 
realiteit, zal van persoon tot persoon verschillen. Maar waarschijnlijk hebben veel 
mbo-studenten baat bij de verhoging van hun self efficacy, ofwel zelfeffectiviteit. 
Hebben ze het vertrouwen dat deze specifieke taak (bijvoorbeeld dit vak leren, of het 
eerste semester halen) hen gaat lukken? 

Studenten die de overgang naar het hbo succesvol hebben doorlopen, kunnen 
andere studenten hierbij ondersteunen. Waar liepen zij in het begin tegenaan en hoe 
hebben ze dat opgelost? Wat moeten ze doen en laten in verschillende situaties? 
Waar kunnen ze om hulp vragen? Ook hier geldt dat het zowel gaat om praktische 
tips als om het modelling-aspect: door mbo-studenten te laten zien dat anderen hen 
succesvol zijn voorgegaan in de overgang naar het hbo, wordt hun zelfeffectiviteit 
gestimuleerd.

 

33 http://www.mboraad.nl/?dossier/27162/Beroepskolom+mbo+-+hbo.aspx.



Yvonne van Weert  projectleider ROC de Leijgraaf: 

 ‘Oud-studenten willen graag iets 
voor een ander betekenen’

Wat voor beleid voert De Leijgraaf om in contact te blijven met oud-studenten? 
‘De wens leeft al jaren, maar eerdere initiatieven strandden. Zo leerden we dat 
een website voor oud-studenten alleen niet voldoende is om dit aan te zwengelen. 
In 2012 ontstond het idee om alumnibeleid te intensiveren vanuit het programma 
Leven Lang Leren: zouden we oud-studenten kunnen bedienen met scholing? Dat 
bleek echter een te smalle focus. 

In 2013 kreeg ik de opdracht alumnibeleid op te starten. Ik ben toen eerst gaan 
kijken wat andere onderwijsinstellingen doen. Op mbo-niveau was dat weinig. Ik was 
juist op zoek naar initiatieven die verder gaan dan persoonlijk contact tussen docent 
en oud-student, want dat soort kennis verdwijnt als een medewerker vertrekt. Er 
was maar één mbo-instelling met een structureel project, het Koning Willem I Colle-
ge. In het hbo en bij universiteiten zag ik daarentegen wél inspirerende voorbeelden.’ 

Wat waren je volgende stappen?
‘Ik heb toen een plan gemaakt met verschillende scenario’s (van niets doen tot actief 
beleid) en dat met het bestuur gedeeld. Daaruit bleek ambitie en de overtuiging 
dat alumnibeleid de kwaliteit van ons onderwijs kan helpen verbeteren. Dat bleek 
ons hoofddoel te zijn. Vervolgens heb ik in juni 2014 1.400 oud-studenten, die in 
School Ex34 hadden aangegeven dat ze betrokken wilden blijven, benaderd met een 
vragenlijst. De respons verraste ons enorm; binnen één uur hadden we 40 reacties 
en uiteindelijk vulden 158 oud-studenten de lijst in! In december heb ik een kick-off 
georganiseerd, waarvoor we een aantal van die 158 hebben uitgenodigd. Dat was 
één grote brainstorm, gemodereerd door eigen studenten die we hiervoor hadden 
getraind. Centraal stonden de vragen: Wat zou van belang zijn voor oud-studenten? 
Wat zou jij graag willen? Dat leverde enorm veel input en energie op.’ 

Wat vinden oud-studenten belangrijk? 
‘Ze willen hun netwerk uitbouwen. Ze vinden de sociale component en gezelligheid 
met andere oud-studenten belangrijk, maar ze willen ook nieuwe dingen leren. De 

34 School Ex was een programma met begeleidings- en ombuiggesprekken om gediplomeerde 
mbo’ers door te laten studeren en te stimuleren te kiezen voor een studie met arbeidsmarkt-
perspectief. School Ex was onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
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meesten willen zich ontwikkelen en hun cv uitbouwen. Tegelijk willen ze ook voor 
anderen iets betekenen. Denk aan een student die nu op het hbo zit en die mentor 
wil worden voor een mbo’er die ook wil doorstromen.’ 

Waar staan jullie nu qua alumnibeleid? 
‘De oud-leerlingen starten nu een zelfstandige vereniging op: Leijgraaf Next. Dat 
wordt een community voor en door oud-leerlingen, waarbij De Leijgraaf faciliteert. 
Twee oud-studenten zeiden direct: “Wij willen wel een plekje in het bestuur.” Nu 
werken we de plannen samen uit. Ik doe alles in stapjes en onderzoek steeds de be-
hoeften. Het is essentieel dat je voor ogen houdt wat het doel is en dat je een goede 
lijn uitzet. Vaak zoeken we in het onderwijs voor elk probleem een losse oplossing, 
terwijl ik geloof dat je meer bereikt door zaken te verbinden.’

Hoe kan alumnibeleid bijdragen aan loopbaanleren? 
‘Er zijn heel veel mogelijkheden: gastlessen, mentoring, voorlichting op open dagen. 
We gaan nu kijken hoe we al die losse onderdelen in het curriculum kunnen inbren-
gen, zodat onze studenten vanaf dag één te maken krijgen met oud-studenten. 
Ik zie hierbij een enorm potentieel! Veel van onze oud-studenten zijn bijvoorbeeld 
MKB’ers. Die kunnen leerwerkplekken en stages aanbieden, waar wij onze studen-
ten voor kunnen selecteren. En natuurlijk kunnen we aanhaken bij Leven Lang Leren, 
maar dan echt vanuit de behoefte en trends onder de doelgroep. Maar het gaat bre-
der. Doordat we onze afstudeerders zo bevragen, leren we dat we onze studenten 
nog beter moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs. Dat zijn we 
nu aan het verbeteren. Zo snijdt het mes aan vele kanten.’ 

Zelfeffectiviteit

Vaak komt zelfvertrouwen in algemene bewoordingen ter sprake, terwijl zelfver-
trouwen verschillende niveaus kent:35

•	 Algeheel zelfvertrouwen gaat over iemands zelfwaarde als onderdeel van zijn 
hele persoonlijkheid. Is hij tevreden met zichzelf of eerder onzeker? Kijkt hij 
met een positieve blik naar zichzelf? Het is prettig om een goed algemeen 
zelfvertrouwen te hebben, want het maakt mensen productiever en geluk-
kiger. Het algemeen zelfvertrouwen stimuleren leidt echter niet automatisch 
tot betere onderwijsprestaties, zoals in de jaren ’60 en ’70 veel werd gedacht. 
Er zijn eerder voorzichtige aanwijzingen voor het tegenovergestelde effect; 
succesvol presteren leidt tot algeheel zelfvertrouwen. 

•	 Het tweede niveau van zelfvertrouwen gaat over competenties zoals mensen 
die zelf waarnemen in een bepaald domein: dingen waarvan ze zelf vinden dat 
ze er goed in zijn. Zijn ze goed in schaken, tennis of tekenen? Leerlingen 

35  Nelis, H & Y. Van Sark (2014). 
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en studenten ontwikkelen in hun onderwijsloopbaan een overkoepelend zelf-
beeld: hoe goed zijn ze in wiskunde of in Engels? Het vertrouwen in de eigen 
competenties is belangrijk; het maakt studenten zelfverzekerd en stimuleert 
hen om te investeren in dat domein en de positieve cyclus op gang te krijgen. 

•	 Nog belangrijker voor de onderwijscontext is self efficacy, ofwel zelfeffecti-
viteit. Dan gaat het om het vertrouwen dat studenten hebben dat ze zullen 
slagen in de concrete taak die voorligt. Gelooft iemand die atletiek zijn sterkte 
punt vindt, er ook in dat hij vandaag de 100 meter kan rennen in minder dan 
twaalf seconden? Die vraag impliceert dat hij de uitdaging overweegt en con-
creet de afweging maakt of dit gaat lukken. Het antwoord op deze vraag komt 
uit het geheugen: is iemand in staat om kennis uit het verleden te activeren 
over vergelijkbare uitdagingen die hem succesvol afgingen? Wie weet dat het 
eerder ook gelukt is, voelt dat hij wederom kan slagen. 
Zelfeffectiviteit werkt dus cyclisch. Een student die voelt dat iets eerder niet 
lukte, gaat minder zijn best doen, wat leidt tot slechtere resultaten. Daardoor 
wordt de negatieve zelfeffectiviteit weer vergroot. ‘Dat gaat me toch nooit 
lukken’, zeggen studenten dan. 

Helpen bij het creëren van een netwerk
Het creëren en onderhouden van een divers netwerk is erg belangrijk bij het vinden 
van een passende baan, zo concludeerde de Taskforce Jeugdwerkloosheid recent 
nog. Veel vacatures worden via-via vervuld en het helpt wanneer een afgestudeerde 
met een persoonlijke aanbeveling kan aankloppen bij een bedrijf of iemand in de 
organisatie gerichter kent. 
Oud-studenten kunnen zittende studenten op twee manieren ondersteunen en inspi-
reren bij het creëren van een netwerk:
•	 Ze kunnen hun eigen netwerk inzetten ten behoeve van een ander, door bij-

voorbeeld te helpen bij de zoektocht naar stageplekken, bijbaantjes of passende 
vacatures. 

•	 Ze kunnen studenten ervan bewust maken hoe belangrijk het is om je voor te 
bereiden op de zoektocht naar een baan.  

Het onderzoek van Motivaction onder mbo-studenten liet zien dat vooral jongeren 
uit kansarme milieus behoefte hebben aan ondersteuning op dit vlak. Zij beschikken 
vaak over netwerken met veelal mensen met dezelfde sociaaleconomische achter-
grond, die hen geen toegang kunnen bieden naar passend werk.36 Daarbij komt hier 
ook het aspect modelling weer om de hoek kijken. Studenten kunnen soms moede-
loos raken als ze zien hoeveel mensen reageren op een vacature en als ze merken 
hoeveel andere jongeren met hetzelfde diploma in hun omgeving werkzoekend zijn. 
De boodschap dat het een ander ook gelukt is, en op welke manier dan, kan hen 
motiveren om niet bij de pakken neer te gaan zitten en in beweging te blijven, zoals 
Rüschoff dat in haar proefschrift beschrijft.

36  Motivaction (2015). 



Stefan van de Weijer, 23 jaar   student Communicatie & Multimedia Design aan de 
Avans Hogeschool: 
 

 ‘Er wordt echt naar ons geluisterd’

Waarom ben jij actief op je oude mbo-opleiding?
‘Ik ben in 2012 afgestudeerd in marketing en communicatie en toen doorgegaan 
naar het hbo. Vorig jaar kreeg ik een vragenlijst van De Leijgraaf en daarna werd ik 
uitgenodigd om als oud-student mee te denken over het verbeteren van het onder-
wijs. Nu ben ik actief in Leijgraaf Next, een netwerk van oud-studenten dat we aan 
het opstarten zijn.’ 

Wat gaan jullie doen?
‘Er zijn heel veel ideeën, maar we gaan sowieso starten met netwerkborrels, waarin 
studenten bedrijven kunnen ontmoeten en zo in contact kunnen komen met het 
bedrijfsleven. Ook gaan we gastlessen geven en studenten voorbereiden op de fase 
na het afstuderen. We willen graag een brug creëren tussen school en de vervolg-
fase. Waar kun je terechtkomen en wat kun je verwachten? Oud-studenten gaan hier 
actief aan bijdragen.’

Wat motiveert jou om je in te zetten voor andere studenten?
‘Ik vind het belangrijk dat onderwijs leuk en goed is en wil daar graag een actieve rol 
bij spelen. Zelf merkte ik op het hbo dat dingen niet altijd volledig aansluiten bij wat 
ik op het mbo geleerd heb. Onze hbo-docenten werken vaker parttime in het vakge-
bied, bijvoorbeeld als zelfstandige, en geven echt anders les. Neem het denken in 
doelgroepen: op het hbo kreeg ik te horen dat dat een verouderde werkwijze is, uit 
de boekjes, en dat het in de praktijk heel anders werkt. Ik dacht: waar kan ik naartoe 
met deze feedback?’

Wat kun je als hbo-student betekenen voor huidige studenten?
‘Veel leerlingen hebben net even een zetje nodig. De overgang van het mbo naar het 
hbo is echt groot. Je moet veel meer doen en je krijgt minder begeleiding. Dus als je 
het mbo redelijk makkelijk doorliep, zeg met 60% inzet, dan kan het hbo best eens 
tegenvallen. Maar als jij de eerste twee blokken wat slechtere punten haalt, bete-
kent dat heus niet dat je het niet kunt. Die aanpassing duurt gewoon even. Dat wil 
ik graag vertellen aan mbo-studenten die willen doorstromen. Hetzelfde geldt voor 
werken na het afstuderen. Een schoolse sfeer, waarin je fouten mag maken, moet je 
direct inruilen voor een werksfeer waar je overal voor verantwoordelijk bent. Hoe kun 
je jezelf hierop voorbereiden?’
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Wat motiveert anderen om mee te doen aan De Leijgraaf Next?
‘Het verschilt best wel. De een komt om een netwerk op te bouwen en eigen con-
necties in te brengen, om zo studenten te helpen bij het vinden van werk en stage. 
De ander komt omdat hij graag kennis en ervaringen wil delen met de studenten 
en docenten. Allemaal merken we dat we veel leren en dat het goed is voor ons cv. 
Velen van ons waren tijdens hun opleiding ook al actief binnen de school. En wat 
fijn is: er wordt echt naar ons geluisterd en er wordt echt iets mee gedaan. Leijgraaf 
Next wordt steeds groter.’
 

Netwerken is net werken 
De loopbaancompetentie netwerken kan bij uitstek op een heel praktische manier 
worden opgepakt. Essentieel is dat studenten leren dat hun persoonlijke netwerk 
geen vaststaand gegeven is, maar dat ze bewust aan de slag kunnen gaan om hun 
netwerk in te zetten en te vergroten. Hoe kunnen oud-studenten hen daarbij helpen?  

•	  Ze kunnen vertellen hoe zij zelf hun netwerk hebben ingezet om te komen waar 
ze willen zijn. Denk aan het stellen van een vraag aan iemand die je kent, maar 
ook aan het leggen van contacten met mensen die je nog niet kent. 

•	 Alumni kunnen suggesties geven hoe je je online netwerk begint en vergroot. 
Denk aan vragen als:

 -  Hoe zet jij social media in ten behoeve van je loopbaan?
 -  Heb je een LinkedIn-profiel en hoe gebruik je dat dan? Hoe deel je nieuws over 

jezelf? 
•	 Ze kunnen met voorbeelden laten zien hoe netwerkcontacten hen hebben ge-

holpen in hun loopbaan en anderen stimuleren om ook hun netwerk in te zetten. 
Iedereen kent meer mensen dan hij of zij denkt. 

•	 Ze kunnen toelichten hoe studenten hun netwerk onderhouden. Wat zijn do’s en 
don’ts in de professionele wereld? 

 
Studenten zijn gebaat bij praktische tips en bij aansporing om uit hun comfortzone 
te stappen: Als ze hun schroom overwinnen en het op een handige en plezierige 
manier aanpakken, merken ze al snel dat veel mensen best bereid te helpen. 

Helpen bij het zelf starten van een bedrijf
De arbeidsmarkt is de laatste jaren enorm in verandering. Nederland kent bijvoor-
beeld steeds meer zzp’ers. In 2014 waren dat er zo’n 880.000. Eind 2014 stonden 
33.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar ingeschreven als zzp’er. Ook een eigen 
onderneming opstarten wordt voor steeds meer jongeren een optie voor de nabije 
toekomst. Volgens de Global Enterpreneurship Monitor, dat wereldwijd onderzoek 
doet naar ondernemerschap, zet ruim 10% van de Nederlandse bevolking een eigen 
bedrijf op of is al manager of eigenaar van een jong bedrijf. Dit aantal is in vier jaar 
tijd maar liefst verdubbeld. 10% van de Nederlandse jongeren spreekt de intentie uit 
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om binnen drie jaar een eigen bedrijf op te zetten.37 Op deze cijfers heeft de crisis 
invloed gehad, waardoor het moeilijker is een baan te vinden en mensen eerder 
voor zichzelf beginnen, maar dit is niet het hele verhaal. Veel jonge mensen vinden 
zelfstandig ondernemen aansprekend.

Het is dus interessant om na te gaan welke (oud-)studenten actief zijn als zelfstandig 
ondernemer en hen te vragen om eens te belichten wat daarbij komt kijken. Welke 
kennis en vaardigheden zijn voor hen heel belangrijk in de praktijk? Waar hebben ze, 
terugkijkend op de opleiding, het meest aan gehad? In gastlessen en andere vormen 
kunnen ze studenten een reëler beeld schetsen over deze optie. 
 
Oud-studenten die zijn gaan ondernemen, kunnen studenten een reëler beeld geven 
van de ondernemerspraktijk, dat verder reikt dan de oppervlakkige succesverhalen. 
Ze kunnen laten zien dat ondernemen hard werken is, dat ondernemers moeten kun-
nen omgaan met tegenslagen en dat ze risico’s moeten durven nemen. Ze kunnen 
ook belichten wat er tegenover staat. Onderzoek laat zien dat zelfstandige onderne-
mers in hun werk meer onafhankelijkheid en flexibiliteit, meer betekenisgeving en 
minder ernstige stress ervaren dan werknemers in loondienst.38 
 
Bijkomend voordeel is dat werkgevers ondernemende vaardigheden steeds belang-
rijker vinden. Proactief zijn, jezelf kunnen presenteren en klantgericht kunnen denken 
en opereren zijn ook in heel andere contexten in de toekomst van groot belang. 

Behoeften oud-studenten 
Zijn oud-studenten bereid om tijd en energie te steken in hun voormalige opleiding? 
Jongeren zijn immers toch sterk toekomstgericht? De peiling die ROC de Leijgraaf 
in juni 2014 hield onder haar oud-studenten is in dit opzicht bemoedigend.39 Van de 
1.400 oud-studenten die werden benaderd, reageerden er 156. De Leijgraaf was 
bereid de uitkomsten te delen. Hieronder een overzicht van enkele antwoorden.

Als ROC de Leijgraaf je zou benaderen met onderstaande vragen,  
waar zou je dan op ingaan?

37 Panteia, 2013.
38 Panteia (2013).
39 ROC de Leijgraaf (2014). 
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Gastlessen geven 

Interviews geven over jouw 
huidige opleiding werk of beroep 

Voorlichting geven tijdens open dagen 
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Ben je bereid om samen met andere (toekomstige) oud-studenten...  
 

Mogelijke redenen voor oud-studenten om zich in te zetten voor 
hun voormalige school
Er kunnen veel drijfveren zijn voor oud-studenten om betrokken te willen blijven 
bij hun oude school, die elkaar ook niet hoeven uit te sluiten. Een aantal voor-
beelden:
•	 Het staat goed op mijn cv.
•	 Ik doe werkervaring op.
•	 Ik verbreed mijn netwerk.
•	 Ik vind het gezellig om contact met andere oud-studenten te onderhouden. 
•	 Ik leer nieuwe kennis en vaardigheden.
•	 Ik kan helpen het onderwijs op mijn voormalige opleiding beter te maken.
•	 Ik kan andere studenten behoeden voor problemen die ik zelf heb  

meegemaakt.
•	 Mijn mening wordt gehoord en dat geeft voldoening. 
•	 Ik kom in contact met potentiële stagiairs en werknemers.

Tips om oud-studenten te betrekken bij LOB
•	 Formuleer een duidelijk doel. Wat wil de onderwijsinstelling bereiken met alumni-

beleid? Ga hiervoor intern te rade: gaat het om netwerkvorming ten behoeve van 
stageplekken, om klantbehoud in het kader van Leven Lang Leren, of breder om 
de algehele verbetering van het onderwijs? Het kan zowel gaan om doelstellingen 
die studenten en oud-studenten raken, als om doelstellingen die de onderwijs als 
geheel raken. 

•	 Netwerken vraagt wederkerigheid. Oud-studenten moeten ook iets hebben aan 
de contacten met hun oude school. Scholen doen er goed aan zich oprecht te 
verdiepen in de behoeften van oud-studenten. Vanuit die behoeften komt de 
instelling dan tot vervolgstappen in haar beleid. Betrek oud-studenten in elke stap. 
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... mee te werken aan het vormgeven van het beleid 
voor oud-studenten voor ROC de Leijgraaf?

... mee te werken aan het vormgeven van het 
beleid voor oud-studenten voor je eigen 

afdeling/opleiding?

... mee te denken over activiteiten voor 
oud-studenten voor ROC de Leijgraaf?

... mee te helpen met het organiseren 
van activiteiten voor oud-studenten van 

ROC de Leijgraaf? 

... mee te helpen met het organiseren 
van activiteiten voor oud-studenten van je 

eigen afdeling/opleiding?
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Vraag waarom ze mee willen doen aan activiteiten. En wat kan de onderwijs-
instelling er tegenover stellen? 

•	 Breng in kaart hoe de instelling oud-studenten nu betrekt bij activiteiten op school. 
Wat gebeurt er al? Hoe zijn de ervaringen hiermee? Wat zijn good practices waar-
over verschillende opleidingen wellicht al van elkaar kunnen leren? 

•	 Bedenk waar in het curriculum oud-studenten meerwaarde zouden kunnen bie-
den. Studenten doorlopen rond loopbaanleren graag een leerlijn, met activiteiten 
die elkaar logisch opvolgen en op elkaar ingrijpen. Waar in dit proces kunnen oud-
studenten een betekenisvolle rol spelen? 

•	 Niet alle oud-studenten willen een rol blijven vervullen. Ga op zoek naar de stu-
denten die dit wel graag willen en hier een meerwaarde in zien. Ook hier kan de 
peer-2-peer-werkwijze worden ingezet. Vraag actieve oud-studenten om andere 
oud-studenten in hun netwerk te betrekken. 

•	 Betrek een diverse groep oud-studenten bij de activiteiten, zodat de studenten 
kennismaken met heel diverse groep afgestudeerden. Zorg voor diversiteit in 
leeftijd, geslacht, afkomst, de doorlopen opleiding, werkkring en type werkzaam-
heden.

•	 Benut social media om in contact te blijven met oud-studenten. Deel informatie 
over events die de school organiseert, of richt korte oproepen aan oud-studenten 
met de vraag of zij iets voor hun voormalige school willen betekenen. Vooral 
 LinkedIn leent zich goed voor dit doel. Stimuleer de eigen medewerkers om op 
deze manier met oud-studenten verbonden te blijven.

•	 Voorkom dat de contactgegevens verouderen door altijd meerdere contactgege-
vens (bijvoorbeeld e-mail én mobiel nummer) van oud-studenten te verzamelen  
en hen periodiek te vragen of ze hun gegevens willen updaten.
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In de afgelopen drie hoofdstukken lieten we zien hoe de ondersteuning door 
peers vorm kan krijgen bij instroom, doorstroom en uitstroom van studenten. 
In dit hoofdstuk geven we conclusies weer en doen we een aantal praktische 
aanbevelingen voor mbo-instellingen die peers meer willen integreren in hun 
LOB-beleid en -uitvoering.

Laten we nog eens kijken naar de zes mogelijke voordelen van het betrekken van 
peers bij loopbaanleren die we in hoofdstuk 2 introduceerden. 

1. Het leerproces is wederkerig
Een geslaagde uitwisseling levert voor alle betrokkenen meerwaarde op: voor de 
mentor en de mentee, de supporter en de supportee. De student die begeleiding 
ontvangt leert nieuwe loopbaancompetenties. De peer-supporter kan veel leren op 
het gebied van coaching en metacognitie, kennis en vaardigheden die zeer behulp-
zaam kunnen zijn in zijn verdere loopbaan en leven. 

Het adagium ‘wie doceert, leert het meest’ blijkt voor loopbaanleren echter niet op 
te gaan. Dit komt omdat loopbaanleren niet gaat om reproductief leren – en dus niet 
om kennisoverdracht – maar om betekenisgericht leren. Het gaat om een leerproces 
waarin de lerende (de leerling of student) zelf – weliswaar met de hulp van anderen 
– informatie transformeert tot kennis die voor hem betekenisvol is. Daarvoor moet hij 
echt aan het werk. Hierbij heeft hij begeleiding en coaching nodig. Onderzoeken la-
ten zien dat docenten en LOB’ers moeten leren deze rol aan te nemen. Dit geldt ook 
voor jonge peers. Diverse projecten tonen aan dat ze dit weliswaar kunnen leren, 
maar dat dit goede training en begeleiding vergt van professionals die ingevoerd zijn 
in loopbaanleren. 

2. Peers sluiten dichter bij elkaar aan qua belevingswereld en taal
In alle interviews kwam dit argument terug: peers staan als (bijna) leeftijdgeno-
ten ‘dichterbij’ studenten dan professionals als LOB’ers of praktijkbegeleiders. Ze 
spreken meer dezelfde ‘taal’, waardoor ze gerichtere persoonlijke feedback kunnen 
geven. Soms kunnen peers effecten bewerkstelligen die professionals moeilijker 
kunnen realiseren. Studenten bekrachtigen elkaar bijvoorbeeld op sociaal-emotioneel 
gebied of geven elkaar tips over uiterlijk of profi lering. Hierbij moeten we wel de 
kanttekening plaatsen dat peers – net als onderwijsprofessionals – moeten leren wat 
belangrijk is in het voeren van loopbaangesprekken, zoals goed luisteren en door-

6
Conclusies en aanbevelingen
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vragen, niet te snel invullen, de ander laten praten en reflecterende, open vragen 
stellen. 

Het is geen vanzelfsprekendheid dat jongeren zich aldus in elkaars situatie kunnen 
inleven. Dit hangt samen met het zich nog ontwikkelende puberbrein. Je uitvoerig 
verplaatsen in het loopbaanproces en de bijbehorende emoties van een ander is cog-
nitief complex. Het kan gebeuren dat jongeren samen in een emotie blijven hangen 
en elkaar daarin gaan bevestigen. Ze kunnen dan geen afstand nemen en bedenken 
wat ze ervan kunnen leren. Of ze hebben nog niet voldoende gesprekstechnieken 
geleerd om een coachingstraject over langere tijd levendig te houden. 

Ervaringen met peer support lijken aan te geven dat jongeren abstraheren en ge-
sprekstechnieken wel degelijk kunnen aanleren met de juiste training en begeleiding. 
Ook dat hangt weer volop samen met wat we weten over het puberende brein. 

Tot slot, juist in het realiseren van voorlichtingsactiviteiten kan studenten erbij betrek-
ken veel meer betekenen dan ‘extra handjes’. Studenten kunnen simpelweg goed 
bedenken wat andere jongeren leuk en interessant vinden en welke vragen andere 
scholieren en studenten kunnen hebben. Bundel dus de krachten en trek samen op. 
 
3. Jongeren zien elkaar als een eerlijke, betrouwbare bron. 
Onderwijsprofessionals zijn bewust of onbewust vaak bezig met doelstellingen als 
het binnenhalen of vasthouden van studenten. Jongeren daarentegen laten zich 
hierdoor niet zo leiden. Ze zijn niet-politiek en eerlijker in wat ze vertellen over hun 
ervaringen binnen de opleiding, stage of werkplek. Ze nemen ook sneller informatie 
van elkaar aan, omdat ze die als betrouwbaarder ervaren. 

Onderwijsinstellingen kunnen dit nog veel meer als kracht benutten. De onderwijs-
sector is steeds transparanter geworden, mede door social media benchmarks als 
de Keuzegids en de JOB-Monitor. Het werkt versterkend om de eigen studenten te 
laten vertellen over de leuke en minder leuke aspecten binnen de opleiding. Zo kun-
nen mbo-instellingen goed aansluiten bij de behoeften van aankomend studenten en 
hun ouders, die vooral op zoek zijn naar een reëel beeld. 

4. Modelling: peers kunnen zich in aan elkaar optrekken
Positieve onderlinge beïnvloeding lijkt een sterk argument voor peer-2-peer-bege-
leiding. Jongeren kunnen voor elkaar als positief rolmodel fungeren. Dit werkt door 
een zogeheten modelling-proces: jongeren spiegelen zich aan anderen. Door een in 
hun ogen succesvol rolmodel te zien, zijn ze eerder geneigd te geloven dat zij net zo 
goed zouden kunnen worden als het rolmodel. Dit verstevigt hun zelfbeeld en self 
efficacy. Doordat jongeren (ongeveer) even oud zijn kan dit effect zich zelfs verster-
ken. Een student vergelijkt zich niet met een in haar ogen veel oudere professional, 
maar ziet een overbrugbare afstand tussen zichzelf en het rolmodel. Dit leidt tot de 
motiverende gedachte: ‘Wat jij kan, kan (of wil) ik ook’. Dit modelling-effect is sterker 
naarmate studenten meer overeenkomsten met elkaar vertonen. 
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Dit element speelt binnen veel mentoring- en peer support-projecten een rol. Door-
dat jongeren met elkaar in gesprek komen, zien ze bovendien beter wat iemand ge-
daan heeft om iets te bereiken. Er komt meer aandacht voor de inzet en het proces, 
waardoor ze leren dat het bij die medestudent ook niet vanzelf is gegaan. LOB krijgt 
zo handen en voeten.

5. Peers bevinden zich in een niet-hiërarchische relatie tot elkaar. 
Een vijfde argument voor peer support is dat praten met een medestudent mogelijk 
anders voelt dan praten met een docent, die sneller geneigd is iemands verhaal te 
beoordelen. Peers bevinden zich in formele zin niet in een hiërarchische relatie tot el-
kaar. Ze hoeven elkaars verhalen niet te beoordelen of te ranken. Er zijn vormen van 
feedback die peers wel aan elkaar kunnen geven, terwijl dit voor een docent lastiger 
is. Zo noemde Melek Usta in haar interview het voorbeeld van een studente die een 
medestudent aanspreekt op zijn haarstijl. 

We doen echter geen recht aan dit onderwerp als we niet ook oog hebben voor 
sociale processen die op informeel niveau heel krachtig kunnen zijn. Welke student 
is populair? Wie valt er binnen en buiten de groep? Vertrouwen binnen de groep is 
geen automatisch gegeven. Hier is een belangrijke rol voor de onderwijsinstelling 
weggelegd, door het proces te faciliteren en begeleiden en door ook studenten te 
selecteren die oprecht gemotiveerd zijn om anderen te ondersteunen. Tegelijk wijzen 
diverse betrokkenen erop dat jongeren naar elkaar vaak snel open en kwetsbaar 
durven te zijn, waardoor het pedagogisch klimaat in de school verbetert. Ook het ont-
staan van meer verticale netwerken tussen jongere en ouderejaars draagt hieraan bij. 

6. Peer-2-peer-vormen kunnen LOB verdiepen
Veel scholen worstelen met de vraag hoe ze LOB betekenisvol kunnen maken. 
Het gevaar ligt altijd op de loer dat studenten LOB-activiteiten ervaren als slechts 
een invuloefening, waardoor geen betekenisgericht leren plaatsvindt. Peer-2-peer-
vormen als intervisie in een klas, kunnen dit proces verdiepen en verrijken en zo 
meer betekenis toevoegen, op een relatief efficiënte manier. Studenten horen van 
elkaar hoe zij hun leerproces zien en beleven en kunnen hier hun eigen leerproces 
mee vergelijken. Het interessante is dat de verdieping juist kan plaatsvinden bij die 
loopbaancompetenties waaraan mbo-studenten de meeste behoefte hebben als ze 
verder gevorderd zijn in hun studie: netwerken, loopbaansturing en werkexploratie. 
Oud-studenten en studenten die net ietsje verder zijn in hun (studie)loopbaan, kun-
nen jongere studenten inspireren en ondersteunen bij hun eigen proces. Dit vari-
eert van praktische tips geven tot (mede-)studenten bemoedigen en hun zelfbeeld 
versterken. 

Het efficiëntie-argument mag echter niet overheersen. Als een school een structuur 
van peer support heeft opgestart, kan dit heel interessante leereffecten opleveren. 
Maar de opstart en begeleiding vragen, net als loopbaanleren, voortdurende aan-
dacht en begeleiding, om te blijven komen tot betekenisvolle ervaringen. Daarbij is 
het essentieel dat peer support niet op zichzelf staat, maar een structureel onderdeel 
wordt van het LOB-proces. Bijkomend voordeel is wel dat het opzetten van peer-
2-peernetwerken voor heel andere doeleinden dan LOB een meerwaarde kan bie-
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den. Goed onderwijs gedijt bij leerrijke contexten en bij betekenisvolle uitwisselingen 
tussen studenten onderling en met aankomende en uitstromende studenten. 

Aanbevelingen

Waar moeten onderwijsinstellingen op letten als zij peers meer willen betrekken 
 binnen de school? Welke tips geven collega’s, experts en jongeren?

Voorbereiding 
Bepaal duidelijk het doel. Begin met het doel. Wat wil de school bereiken door 
studenten elkaar te laten inspireren en ondersteunen? Hoe kunnen activiteiten hier-
aan bijdragen? Aan welke doelen kan het bijdragen? Formuleer doelen zo SMART 
mogelijk. 

Zorg voor commitment binnen de hele school. Deel de visie binnen de onderwijs-
instelling en belicht welke vormen van peer-2-peer-ondersteuning worden ingezet. 
Laat zien wat de doelstellingen zijn en wat het voor de onderwijsprofessionals 
betekent. 

Denk goed na over de organisatorische dimensies. Scholen kunnen peer-2-peer-
ondersteuning grootschalig en kleinschalig inzetten, helemaal afhankelijk van wat ze 
willen bereiken. Gebruik de checklist met organisatorische dimensies in de bijlage 
om niets over het hoofd te zien.  

Betrek jongeren bij elke stap. De praktijkvoorbeelden laten zien hoe belangrijk het 
is om jongeren bij het proces te betrekken en om hen hierin los te laten en te ver-
trouwen op hun ideeën en creativiteit. Bedenk daarbij dat (oud-)studenten verschil-
lende drijfveren kunnen hebben om zich in te zetten voor leeftijdgenoten. De één wil 
zelf veel leren en zijn cv uitbouwen, de ander wil graag meedenken met onderwijs-
beleid. En weer een ander vindt het gewoon gezellig.

Uitvoering 
Bied goede begeleiding. Onderwijsinstellingen moeten steeds duidelijk aangeven 
wat ze van studenten en oud-studenten verwachten. Willen ze peers een belangrijke 
rol geven, dan is training van die peers essentieel. Zorg voor duidelijke checklists en 
protocollen, zodat iedereen weet welke rol hij kan innemen (denk aan taken, verant-
woordelijkheden, tijdsbesteding, scholing, begeleiding). Ook een gastles of voorlich-
ting op de open dag die spontaan van aard is, vraagt om voorbereiding en inkadering. 
Korte, bondige informatie helpt hierbij. Leer jongeren wat er van hen verwacht wordt 
en hoe zij dit op hun eigen wijze kunnen invullen. 

Bouw reflectiemomenten in. Jongeren kunnen elkaar veel ervaringen bieden die 
waardevolle input oplevert voor loopbaanleren. Organiseer daarom activiteiten, en 
besteed steeds weer opnieuw aandacht aan het reflectieproces. Nieuwe inzichten 
ontstaan door die reflectie. Voor reflectie hebben jongeren – ook de studenten die al 
verder zijn in hun studie en ontwikkeling – tijd, duidelijkheid en kaders voor nodig die 
onderwijsprofessionals stellen en monitoren. 
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Vertrouw op het enthousiasme en de kunde van studenten zelf. Ervaringsdes-
kundigen benadrukken dat peer-2-peer-vormen enorm veel meerwaarde kunnen 
opleveren, en dat de resultaten hen vaak hebben verrast. Een vereniging van oud-
studenten opzetten? Laat hen het zelf bedenken. Een voorlichtingstour langs vmbo-
leerlingen? Laat de invulling aan de studenten over. Bestaande successen bij andere 
onderwijsinstellingen kunnen hiervoor inspiratie opleveren.

Alleen door onderdelen in het proces los te laten, ontstaat er meerwaarde en komen 
de voordelen van peer-2-peer-uitwisseling het meest tot hun recht. Een heel belang-
rijke factor bij het inspireren en ondersteunen van anderen is enthousiasme. In de 
diverse projecten bleek steeds dat jongeren heel veel willen geven als ze merken dat 
ze ruimte en verantwoordelijkheid krijgen om dingen op hun manier te doen.

Evaluatie
Betrek studenten bij het evalueren. Net zoals studenten in de voorbereidende fase 
een rol spelen, kunnen ze dat ook bij de evaluatie. Hoe ervaren zij het project en hun 
aandeel daarin? Wat gaat goed en wat kan er beter? Laat studenten suggesties doen 
en bedenk samen hoe de projecten verder kunnen worden verbeterd. 
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ECBO onderzocht ervaringen met peer support in het mbo.40 Deze publicatie bevat 
een compleet overzicht van organisatorische dimensies waarover onderwijsinstellin-
gen keuzes moeten maken, als ze serieus aan de slag willen met peer support. 

1  Onderwijsinhoud. Kennis, vaardigheden en attitude die gelden bij de opleiding.
2  Contactconstellatie. Bij sommige projecten is de begeleiding een-op-een, bij 

andere in groepsverband.
3  Binnen of buiten de instelling. Peer support kan plaatsvinden binnen hetzelfde 

type onderwijs of in overgangen van bijvoorbeeld mbo naar hbo.
4  Leerjaar en opleiding. Zijn supporter en supportee van hetzelfde leerjaar en 

opleiding of van een ander leerjaar – ook van een andere leeftijd – of opleiding?
5  Vermogen. Beheerst de supporter de leerstof beter, of geldt dit voor bepaalde 

onderdelen? Of hebben supporter en supportee hetzelfde niveau van beheersing 
en werken zij samen aan een gedeeld, dieper en correct begrip?

6  Continuïteit in rol. Heeft de supporter steeds dezelfde rol of moet deze om-
schakelen, bijvoorbeeld wederkerige peer support? 

7  Tijd. Vindt peer support binnen of buiten schooltijd plaats? Of een combinatie van 
beide, afhankelijk van of peer support aanvullende begeleiding is of binnen het 
reguliere onderwijs hoort? 

8  Plaats. Is de locatie waar peer support plaatsvindt binnen of buiten de school?
9  Karakteristieken supporter. Zijn bepaalde eigenschappen nodig voor peer sup-

port of kan iedereen het geven? 
10  Karakteristieken van de supportee. Richt peer support zich op alle studenten 

of bijvoorbeeld alleen op studenten die een achterstand hebben of risico lopen 
om voortijdig te stoppen dan wel uit te vallen?

11  Doelstellingen. Doelstellingen van peer support kunnen zijn intellectuele verbe-
tering, attitudeverbetering of verbetering op sociaal of emotioneel gebied. Doel-
stellingen op organisatieniveau kunnen bijvoorbeeld vermindering van uitval zijn. 
Bedenk ook hoe peer support zich verhoudt tot de zorgstructuur in de school. 

12  Vrijwillig of verplicht. Is peer support verplicht of vrijwillig? Dit kan consequen-
ties hebben voor de kwaliteit van de begeleiding.

13  Versterking. Levert peer support iets op voor de supporter, bijvoorbeeld studie-
punten, schoolcertifi caten, of is het afhankelijk van intrinsieke motivatie? 

40 Petit, R. E.a. (2013).
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