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Samenvatting 

Recent onderzoek toont aan dat reflectie op betekenisvolle ervaringen, talenten en 

toekomstambities bijdraagt aan betere, bewustere studiekeuzes (en daarmee ook een mogelijke 

keuze voor techniek). In deze kwalitatieve studie is onderzocht op welke wijze VO-mentoren de 

inzichten, ontstaan vanuit een ontwerpgerichte aanpak rondom loopbaangesprekken, in hun 

eigen onderwijspraktijk toepassen en hoe dit door leerlingen wordt ervaren. In totaal zijn 15 

loopbaangesprekken op video opgenomen en geanalyseerd, en zijn leerlingen geïnterviewd 

over het gesprek. De resultaten tonen aan dat de leerling-docent relatie van grote invloed is op 

de kwaliteit van het gesprek en sterk wordt bepaald door acties van de mentor. Ook zien we dat 

sommige interventies in de ontwerpaanpak (waarbij de mentoren ook werden 

geprofessionaliseerd) meer effect hebben dan andere. 

 

Inleiding 

Voor veel leerlingen in het voortgezet onderwijs is het kiezen van een toekomstige opleiding 

een lastig proces. Ondanks verschillende initiatieven, stimuleringsprogramma’s en 

promotieacties blijft het aantal afgestudeerde β-jongeren niet toenemen; er is zelfs een tekort 

ontstaan. Zelfs wanneer leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen voor een N-profiel, 

resulteert dit niet automatisch in een technische opleiding. Eén van de oorzaken is het gebrek 

aan goede begeleiding tijdens het studiekeuzeproces van de leerling op de scholen. 

Om leerlingen te begeleiden bij het maken van een bewuste keuze voor een profiel of studie 

(bijv. natuur & techniek of cultuur & maatschappij) is het van belang leerlingen beter te 

begeleiden bij deze keuze (Kuijpers, Meijers, & Bakker, 2006).Een belangrijk onderdeel van 

deze begeleiding zijn loopbaangesprekken tussen mentor en leerling (Kuijpers & Meijers, 

2009). Deze gesprekken hebben tot doel dat de leerling een weloverwogen keuze kan maken 

voor hun toekomstige studie of beroep. Echter blijkt dat de insteek van deze gesprekken vaak 

de studievoortgang- en resultaten van de leerlingen is (Mittendorff, 2010; Meijers & Kuijpers, 

2009). Recent onderzoek heeft aangetoond dat loopbaangesprekken waarbij gereflecteerd 

wordt op betekenisvolle ervaringen, talenten en toekomst ambities een bijdrage leveren aan 

bewustere en betere studiekeuzes (Kuijpers et al., 2006; Mittendorff, Van der Donk & Gellevij, 

2012).  

Samen met praktijkonderzoekers van Saxion/TechYourFuture hebben werkgroepen van 

mentoren op verschillende VO-scholen een nieuwe methodiek voor loopbaangesprekken 

ontworpen. In deze methodiek staat het reflecteren op betekenisvolle ervaringen centraal met 

als doel de talenten en ambities van de leerlingen te bespreken en leerlingen aan te zetten tot 

meer actie t.a.v. hun loopbaan. In een periode van zes maanden hebben de mentoren van drie 

verschillende scholen op de eigen school een nieuwe methodiek ontwikkeld. Deze methodiek 

bestaat uit een opzet voor het uitvoeren van talentgerichte loopbaangesprekken, docent- en 

leerlingmaterialen en een plan van aan pak voor de implementatie van de herziene opzet voor 

de loopbaangesprekken. Tijdens het ontwikkelen van de methodiek, waarbij de mentoren een 

docentontwikkelteam vormden, ontvingen de mentoren ondersteuning van de 

praktijkonderzoekers. Deze ondersteuning richtte zich zowel op het verbeteren van de 

methodiek en de bijbehorende producten, alsmede om de mentoren te scholen in het uitvoeren 

van de methodiek. 

De professionaliseringsactiviteiten voor de mentoren bestonden uit het analyseren van 

reeds beschikbare video-opnames van loopbaangesprekken, het uitvoeren van rollenspellen 

mailto:t.huizinga@saxion.nl
mailto:m.faber@saxion.nl
mailto:k.m.mittendorff@saxion.nl


Alleen citeren na toestemming van de auteurs; betreft concept versie 

 

Talentgerichte loopbaangesprekken met een passie voor techniek –  Kenmerken van kwalitatief goede 

loopbaangesprekken 

 

 

2 

 

tijdens de ontwikkelbijeenkomsten en het opnemen van eigen loopbaangesprekken met 

leerlingen en het reflecteren daarop in de groep. Alle activiteiten hadden zowel tot doel om de 

methodiek te verbeteren als het bevorderen van de expertise van de mentoren.  

Doel van dit kwalitatieve onderzoek is inzicht te krijgen in de wijze waarop mentoren na het 

doorlopen van de ontwerpaanpak de loopbaangesprekken vormgeven in de praktijk en hoe dit 

wordt ervaren door leerlingen. Daarnaast zijn we benieuwd naar de ervaringen t.a.v. de 

ingezette interventies binnen de ontwerpaanpak. De onderzoeksvragen van deze studie zijn: 

 Wat zijn de kenmerken van de loopbaangesprekken tussen mentor en leerling (na de inzet 

van een ontwerpgerichte aanpak met een werkgroep)? 

 Hoe ervaren leerlingen de loopbaangesprekken? 

 Wat kunnen we leren van de ingezette (professionaliserings)interventies binnen de 

ontwerpaanpak (wat werkt en niet werkt?) 

Theoretisch kader 

Het onderwijs worstelt al jaren met problemen rondom studiekeuzes van leerlingen. Ook al 

kiezen meer VO-leerlingen voor een ‘N’-profiel, deze keuze leidt niet automatisch tot een 

technische vervolgopleiding. Een van de achterliggende oorzaken is het gebrek aan goede 

begeleiding bij het maken van de juiste studiekeuze. Het is van belang dat goede 

loopbaangesprekken met leerlingen gevoerd worden waarin reflectie op betekenisvolle 

ervaringen, talenten en motieven van leerlingen een plek krijgt (Kuijpers et al., 2006; 

Mittendorff, Van der Donk & Gellevij, 2012). De focus van de nieuwe methodiek voor het voeren 

van loopbaangesprekken richt zich op het bespreken van betekenisvolle ervaringen en echt te 

reflecteren op talenten en ambities van leerlingen. Dit zal de leerling vervolgens ook aanzetten 

tot verdere acties, het onderzoeken van de beroepspraktijk of het spreken van 

beroepsbeoefenaren. Eerder onderzoek laat zien dat reflectie op betekenisvolle ervaringen 

uitermate belangrijk is om leerlingen inzichten op te laten doen over zichzelf (Kuijpers & 

Meijers, 2009). Hieronder gaan we verder in op de verschillende aspecten die van belang zijn bij 

het vormgeven van goede loopbaangesprekken tussen mentor en leerling.  

 

Kwaliteit van loopbaangesprekken 

Zoals verschillende auteurs uit de communicatieliteratuur (Remmerswaal, 2003; Schultz von 

Tun, 1981; Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967) laten zien, vereist het voeren van goede 

gesprekken een goede balans tussen de inhoud van het gesprek, de vorm van het gesprek en 

de relatie tussen leerling en mentor (zie ook Mittendorff, 2010). Daarnaast zijn ook de 

activiteiten van belang die door de leerling en mentor worden uitgevoerd tijdens de 

gesprekken. Hieronder gaan we in op elk van deze elementen en bekijken we welke aspecten 

voor loopbaangesprekken in het VO dan van belang zijn.  

 

Inhoud van loopbaangesprekken 

De kwaliteit van een gesprek wordt uiteraard sterk beïnvloed van de inhoud die in dat gesprek 

centraal staat (zie ook Watzlawick et al., 1967). Kijkend naar de inhoud van gesprekken tussen 

mentoren en leerlingen in het VO, zien we dat er eigenlijk drie onderwerpen van belang zijn in 

een mentorgesprek: persoonlijke begeleiding (thuissituatie, hulp voor de leerling, etc.), 

studiebegeleiding (hoe gaat het met je cijfers, begeleiding studievaardigheden) en 

loopbaanoriëntatie- begeleiding (Mittendorff & Kienhuis, 2014). Binnen dit onderzoek staat 

uiteraard het onderdeel loopbaanoriëntatie- en begeleiding centraal, omdat we willen focussen 

op hoe mentoren beter met leerlingen in gesprek kunnen gaan over hun toekomstambities en 

loopbaanactiviteiten. Een aantal aspecten blijken daarbij van belang als we kijken naar 

inhoudelijke elementen. 
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Betekenisvolle ervaringen 

Het loopbaanleren is een reflectief proces dat begint bij het exploreren in de omgeving door het 

opdoen van ervaringen. Bij voorkeur worden deze ervaringen opgedaan in authentieke 

beroepssituaties, aangezien de leerlingen dan betekenisvolle ervaringen opdoen, waarop 

gereflecteerd kan worden (Kuijpers et al., 2006; Mittendorff et al., 2012). De betekenisvolle 

ervaringen vormen de basis om te kunnen exploreren wat bepaalde gevoelens en ambities over 

de leerling zeggen en welke beroepsomgeving bij de leerling past. 

Deze ervaringen kunnen betrekking hebben op de ervaringen die de leerlingen op doen 

tijdens geplande activiteiten van school. Hierbij kan gedacht worden aan bezoeken van open 

dagen van ROC’s, hogescholen of universiteiten en excursies aan bedrijven. Tijdens deze 

bezoeken kunnen de leerlingen meerdere ervaringen opdoen over de toekomstige studie of 

beroep.  Door tijdens de loopbaangesprekken te reflecteren op deze bezoeken kan de leerling 

een beter beeld krijgen in hoeverre de studie of het beroep bij hem/haar aansluit. Naast de 

betekenisvolle ervaringen die direct een koppeling met loopbaanoriëntatie hebben, zijn er ook 

betekenisvolle ervaringen waar deze koppeling minder direct te zien is. Het uitvoeren van 

projecten op school, waarbij gereflecteerd kan worden op de rol van de leerling is een 

voorbeeld hiervan. Naast de school-gerelateerde activiteiten kunnen hobby’s of bijbanen een 

goede basis vormen als betekenisvolle ervaring, aangezien de leerling zijn/haar eigen talenten 

kan identificeren, alsmede de eigen ambities en toekomstvisies van de leerling. Om de 

leerlingen te helpen met het loopbaanproces, is het van belang dat de mentoren de 

loopbaangesprekken op een goede manier inrichten. 

 

Uit recent onderzoek blijkt dat in veel mentorgesprekken nog steeds vooral de studievoortgang 

van de leerling centraal staat in plaats van de loopbaanoriëntatie en –begeleiding (Mittendorff, 

2010; Kuijpers & Meijers, 2012). Waar eerder de nadruk lag op de matchingsbenadering voor de 

keuze voor vervolgopleidingen en beroepskeuze, staat de benadering steeds verder onder druk. 

Zoals Kuijpers en Meijers (2012) aangeven staat de matchingsbenadering onderdruk mede door 

maatschappelijke veranderingen van waarden en normen, de arbeidsverhoudingen en een 

grotere diversiteit van nieuwe functies. Daarnaast kiezen leerlingen steeds vaker intuïtief welke 

vervolgopleiding ze willen gaan volgen (Dijksterhuis in Kuijpers & Meijers, 2012). Om de 

zelfsturing van leerlingen te bevorderen typeert Kuijpers (2003) vijf loopbaancompetenties die 

essentieel zijn: 

1. Motievenreflectie – Onderzoeken van wensen en waarden voor de loopbaan en 

bewustwording over wat de leerling belangrijk vindt in het leven en wat nodig is om 

prettig te kunnen werken. 

2. Kwaliteitenreflectie – Onderzoeken wat een leerling (niet) kan en hoe dit ingezet kan 

worden voor de ontwikkeling in de loopbaan. De leerling wordt bewuster over de eigen 

kwaliteiten en talenten en hoe deze ingezet kunnen worden in het toekomstige beroep. 

3. Werkexploratie – Onderzoeken van eisen en waarden in werk en de mogelijkheden om te 

veranderen van werk.  

4. Loopbaansturing – Planning en beïnvloeding van leren en werken, waarbij weloverwogen 

keuzes en het afwegen van consequenties centraal staat om actie te ondernemen. 

5. Netwerken – Het opbouwen en onderhouden van contacten op de arbeidsmarkt gericht 

op de loopbaanontwikkeling. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het vragen van feedback 

op het eigen functioneren.  

 

Nadruk op talenten en ambities 

Om de loopbaancompetenties te bevorderen is het van belang dat de leerling reflecteert op de 

authentieke en betekenisvolle ervaringen. Uit de literatuurstudie van Meijers, Kuijpers en 

Winters (2010) blijkt dat diepe reflectie alleen op gang komt als er (1) een specifieke context 
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centraal staat, zoals een recente ervaring of gebeurtenis, (2) abstractie plaats vindt, waarbij 

wordt gekeken of de ervaringen berusten op een toevalstreffer of ook herkenbaar zijn in andere 

situaties/tijdstippen en (3) de inzichten worden gekoppeld aan de toekomst door het relateren 

aan toekomstbeelden van de leerling.  Uit onderzoek van o.a. Mittendorff (2008) blijkt dat er 

nog te veel gesproken wordt tegen de student in plaats van met de leerling. Door het toepassen 

van een talentgerichte benaderingen binnen dit onderzoek wordt getracht om de gesprekken 

meer met de leerlingen te voeren en de leerling een actievere rol te geven in de gesprekken. Het 

inhoud van de gesprekken is dan de leerling zelf en hetgeen hij/zij voor ogen heeft. Vragen die 

gesteld worden tijdens deze gesprekken zijn “waar ben je als leerling goed in?”, “wat wil je in je 

toekomst?” en “wat is je passie?”. De koppeling met de betekenisvolle ervaring wordt gemaakt 

door het bespreken van de ervaringen van de praktijk en daar de positieve en negatieve kanten 

van te belichten. Hierbij staan vragen centraal als “wat vond je wel/niet leuk aan…? “  en “waar 

werd je enthousiast van….?”.  Ten aanzien van de talenten van de leerlingen wordt door de 

mentor verder gekeken dan de vakken waar een leerling goed in is, maar het kan ook gaan om 

bredere kwaliteiten, zoals samenwerking, communicatie of het organiseren van bijeenkomsten. 

Het is aan de mentor om ook hier de koppeling te maken met de ambities van de leerling.  

 

Nadruk op exploratie en netwerken 

De loopbaancompetenties van Kuijpers (2003) benadrukken ook het belang van exploratie en 

netwerken als onderdeel van loopbaanleren. Werkexploratie is echter geen gepland proces, 

onderzoek van Krieshok et al. (2009) toont aan dat het vaak ongepland is en tot stand komt 

door toevalligheden. Een gevolg hiervan is dat leerlingen vaak geen goede studie- of 

beroepskeuze maken (Meijers et al., 2006). Kuijpers (2003) pleitte er al voor dat leerlingen 

informatie verwerven over werk, waardoor ze hun horizon verruimen. Eerder onderzoek heeft 

aangetoond dat het hierbij zowel gaat om de mogelijkheden in maatschappij, functies, 

opleidingen en beroepen (bv. Taborsky & De Grauw in Kuijpers, 2003). Dit beeld kan helderder 

worden door het bijwonen van voorlichtingen of door te participeren in het beroep. Reflectie op 

deze inzichten draagt bij aan het maken van de keuzes voor een toekomstig beroep aansluitend 

bij de wensen en verwachtingen van de leerlingen. 

Naast werkexploratie is het voor leerlingen van belang dat ze goed kunnen netwerken 

(Kuijpers, 2003). Het netwerken bestaat uit het opbouwen van een netwerk, waar het gaat om 

het in contact komen met beroepsbeoefenaars. Na het opbouwen van het netwerk is het 

essentieel dat de student het netwerk ook onderhoud. Het onderhouden van het neetwerk helpt 

later bij het inzetten van de deskundigheidsbevordering, aangezien mensen uit het netwerk 

kunnen aangeven op welke punten een leerling zich nog kan ontwikkelen. Het netwerk kan 

helpen bij het identificeren van de verbeterpunten en reageren op het functioneren van de 

leerling. Tot slot kan het netwerk ingezet worden om de mobiliteit van de leerling te 

bevorderen. Stel dat ze op een gegeven moment ergens stage willen lopen, een bijbaan willen 

of na het afronden van de opleiding ergens willen werken, dan kunnen ze het netwerk inzetten 

om mogelijkheden in kaart te brengen.  

 

Vorm van loopbaangesprekken 

In talentgerichte loopbaangesprekken is de vorm van het gesprek ook essentieel (Mittendorff, 

2010; Kuijpers & Meijers, 2009; Winters et al,, 2009). De vorm wordt bepaald door de rol van de 

mentor in het gesprek, de insteek van het gesprek en de wijze waarop het gesprek wordt 

gestructureerd. Het is het vinden van de juiste balans tussen reflecteren en de leerling activeren 

om vervolgstappen te gaan zetten.  

 

In de reflectieve fase op de betekenisvolle ervaring (zie figuur 1) is het ook van belang dat de 

mentor een open houding heeft ten opzichte van techniek en dat hij met de leerling ook de 

mogelijkheden gaat exploreren voor een toekomst in de techniek. Door het stellen van vragen 

over de betekenisvolle ervaring kunnen mogelijke misconcepties bij de leerling over techniek 
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verminderd worden, waardoor ook de leerling een positiever en realistischer beeld krijgt van 

mogelijkheden in de techniek.  

Tijdens de fase van ‘vooruitkijken’ is het van belang te kijken in hoeverre de leerling zijn 

eigen talenten ook wil inzetten in het beoogde toekomstige beroep. Daarnaast wordt deze fase 

ook gebruikt voor het aanzetten tot het ondernemen van acties. De leerling bespreekt met de 

mentor welke aspecten er nog nader onderzocht moet worden. Hierbij spelen ook de 

loopbaancompetenties op het gebied van exploreren en netwerken een belangrijke rol. De 

leerling moet verder onderzoeken op welk vlak er nog extra inzichten nodig zijn en op welke 

manier deze inzichten verworven kunnen worden.  

Als we kijken naar de context waarin dit project plaatsvindt en de doelen die gesteld worden 

met betrekking tot het kiezen van een technische sector, gaan we ervan uit dat het opdoen van 

ervaringen in de technische sector van belang is. Het opdoen van ervaringen in een 

beroepspraktijk(!) is cruciaal voor een dergelijk proces. Ervaringen in de technische 

beroepspraktijk zijn dan uiteraard sterk gewenst. 

 

In bovenstaande aspecten zien we de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers en Frans 

Meijers ook deels terug. De leerlingen krijgen door de reflectie op de betekenisvolle ervaringen 

meer inzicht in de kwaliteiten die ze hebben. Door te reflecteren op de ervaringen worden ze 

uitgedaagd om meer inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en talenten en op welke wijze ze 

deze kwaliteiten en talenten willen inzetten in hun toekomstige beroep. Naast dit inzicht wordt 

het voor de leerling ook duidelijk of ze zichzelf in de toekomst in het beroep zien werken. Sluit 

het beroep bijvoorbeeld aan bij de eigen waarden, normen, wensen en verwachtingen ten 

aanzien van hun eigen toekomstige beroep. Op deze manier komen zowel de motieven- als de 

kwaliteitenreflectie sterk aan bod in de eerste fase van het reflectiemodel van Mittendorff et al. 

(2012). In de tweede en derde fase staat de koppeling met de werkexploratie, loopbaansturing 

en het netwerken centraal. De leerling wordt, mede door de mentor, aangezet om te komen tot 

vervolgacties en bepaald daarbij op welke wijze het netwerk wordt ingezet. De 

loopbaancompetentie loopbaansturing moet worden ingezet bij het maken van keuzes en 

acties, waarbij de leerling ook bepaald wat er op de korte en lange termijn gedaan moet worden 

om te komen tot weloverwogen keuzes ten aanzien van de loopbaanoriëntatie.   

 

Figuur 1. Schematische weergave talentgerichte loopbaangesprekken. 

 

Relatie tussen mentor en leerling tijdens loopbaangesprekken 

Onderzoek heeft aangetoond dat de relatie tussen de mentor en de leerling een belangrijke 

pijler is voor een goed gesprek (o.a. Brekelmans, Sleegers, & Fraser, 2000; Erickson & Schultz, 
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1982). De ‘flow’ in de gesprekken wordt beïnvloed door de relatie. Daarnaast heeft de relatie 

invloed op de openheid van de leerling om bepaalde zaken te bespreken met de mentor. Vooral 

voor loopbaangesprekken blijkt het van belang te zijn dat de interpersoonlijke relatie tussen 

mentor en leerling goed is (bijv. Heppner & Heppner, 2003). De interpersoonlijke relatie wordt 

mede bepaald door de mate waarin de mentor oprecht geïnteresseerd is in de leerling en 

betrouwbaar overkomt (b.v. Kidd et al., 2004).  

Eén van de manieren om de relatie tussen de mentor en de leerling te beschrijven is 

door middel van de Roos van Leary (1957). De Roos van Leary bestaat uit twee assen, ‘boven - 

onder’ en ‘tegen – samen’. Op basis van de plaatsing op deze assen wordt een beeld van de 

relatie tussen de mentor en de leerling getypeerd. De horizontale as beschrijft de relatie tussen 

de mentor en de leerling, waarbij ‘samen’ gebruikt wordt als affiniteit is tussen de mentor en de 

leerling en er wederzijds respect wordt getoond. ‘Tegen’ beschrijft dat er een vijandige sfeer 

heerst in een gesprek en dat er wantrouwen heerst tussen de mentor en de leerling. De 

verticale as (onder-boven) beschrijft hoe de dominantie is van de mentor. Boven op de as staat 

de meest dominante vorm van de mentor, onder wordt de mentor beschreven die minder 

dominant is. Als de mentor dominant is in een gesprek, dan heeft de leerling, over het 

algemeen, een volgzamere rol.  

 

Onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. In totaal zijn 15 

loopbaangesprekken opgenomen bij mentoren uit het project. Na afloop van de 

loopbaangesprekken zijn de leerlingen geïnterviewd over hun ervaringen van het 

loopbaangesprek.  

 

Respondenten 

Van de drie deelnemende scholen zijn alle mentoren die ook een rol hadden in het 

ontwerptraject benaderd om, op vrijwillige basis, deel te nemen aan het kwalitatieve onderzoek. 

Van elke deelnemende school hebben tenminste 3 mentoren positief gereageerd op dit 

verzoek. Elke mentor heeft deelgenomen aan het ontwikkelen van de methodiek en is tijdens de 

bijeenkomsten van het project ook geschoold in het voeren van loopbaangesprekken. De 

mentoren verzorgen verschillende vakken in het voortgezet onderwijs, zowel paar techniek een 

belangrijke rol in speelt als vakken waar dit niet het geval is. 

Van de opgenomen 15 loopbaangesprekken zijn ook interviews afgenomen bij de leerlingen. De 

leerlingen waren afkomstig uit het vbmo, havo of vwo, afhankelijk van de mentorklas van de 

deelnemende mentoren.  

 

Procedure 

De mentoren zijn gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij is gevraagd om een 

gesprek tussen de mentor en leerling op te nemen waarbij de loopbaanoriëntatie- en 

begeleiding centraal stond. De loopbaangesprekken zijn vervolgens opgenomen op de eigen 

school, waarbij zowel de mentor als de leerling achteraf kon aangeven of de opnames voor het 

onderzoek gebruikt mochten worden. Tijdens het loopbaangesprek zelf was de onderzoeker 

niet in de ruimte aanwezig. De onderzoeker zette voorafgaand, nadat de mentor en leerling 

waren gaan zitten de camera klaar en startte de opname. Na afloop van het gesprek zijn de 

leerlingen geïnterviewd, waarbij gebruik gemaakt is van een semigestructureerd interview.  

 

Onderzoeksinstrumenten 

Voor dit onderzoek is een semigestructureerd interview gehanteerd. Het doel van het 

instrument was om de ervaringen van de leerling ten aanzien van het gesprek, alsmede hetgeen 

de leerling geleerd had door de reflectie te bepalen. Het eerste onderwerp was de terugblik op 

het gesprek, waarbij de leerlingen werd gevraagd wat ze aan hun ouders/verzorgers zouden 

vertellen en wat hun algemene indruk was van het gesprek. Hierbij werd ook gevraagd naar de 
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koppeling met techniek in het gesprek en de mate waarin het over de leerling zelf ging en 

zijn/haar toekomst. Het tweede onderwerp in het interview had betrekking over de inhoud van 

het gesprek, waarbij de leerling werd gevraagd welke onderwerpen aan bod zijn gekomen en 

wat hij/zij hier van vond. Hierin werd ook de koppeling gemaakt met de talenten en kwaliteiten 

van de leerling. Het derde onderwerp heeft betrekking op de rol tussen de mentor en de 

leerling en de mate waarin de leerling ook zelf aan het woord was. In dit gedeelte wordt de 

koppeling met de Roos van Leary gemaakt. In het afsluitende onderwerp werd ingegaan op 

verbeterpunten voor het gesprek en de andere zaken die de leerling nog aan bod wilde laten 

komen. 

 

Data-analyse 

Alle verzamelende kwalitatieve gegevens zijn a prior gecodeerd (Strauss & Corbin, 1998). Voor 

het coderen van de opnames zijn de filmpjes zelf direct gecodeerd. Hierbij is gebruik gemaakt 

van een codeerschema, waarbij de eerder beschreven indeling van inhoud, vorm en relatie 

(Mittendorff, 2010) is gehanteerd. Het codeerschema van Mittendorff (2010) is als basis 

gebruikt voor het codeerschema in deze studie. Op basis van de uitgangspunten van het project 

en nieuw verworven inzichten is het codeerschema aangepast. Vervolgens is het aangescherpte 

codeerschema binnen het onderzoeksteam besproken. Dit heeft geresulteerd in kleine tekstuele 

aanpassingen in de beschrijvingen van de codes. De volgende stap in de data-analyse was om 

twee onderzoekers twee proefcoderingen uit te laten voeren. Het doel hiervan was om de inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid te bevorderen. De twee proefcoderingen hebben geresulteerd in 

extra codes in het codeerschema, aangezien er meer diversiteit in onderwerpen in de opnames 

aan bod kwam dan vooraf verwacht. Tabel 1 geeft een deel van het definitieve codeerschema 

weer. 

 

Tabel 1. Deel van het definitieve codeerschema voor de hoofdcategorie Inhoud. 

Hoofdcategorie Deelcode Definitie 

Inhoud Betekenisvolle (praktijk) 

ervaring - HOBBY 

In het fragment wordt ingegaan op een ervaring die de 

leerling heeft opgedaan t.a.v. zijn hobby 

Betekenisvolle (praktijk) 

ervaring - BIJBAAN 

In het fragment wordt ingegaan op een ervaring die de 

leerling heeft opgedaan t.a.v. zijn bijbaan 

Betekenisvolle (praktijk) 

ervaring - SCHOOL 

In het fragment wordt ingegaan op een ervaring die de 

leerling heeft opgedaan t.a.v. een activiteit op school 

(bijv. project of maatschappelijke stage) 

Betekenisvolle (praktijk) 

ervaring - LOB 

In het fragment wordt ingegaan op een ervaring die de 

leerling heeft opgedaan t.a.v. een activiteit voor LOB 

(bijv. open dag, meeloopdag, oudervoorlichtingsavond, 

etc.) 

Talenten en kwaliteiten In het fragment staan de talenten of kwaliteiten van de 

leerling centraal (waar een leerling goed in is) 

 

Na het coderen zijn van alle individuele opnames samenvattingen gemaakt. Deze 

samenvattingen typeren de opname op de gebieden de inhoud, vorm en relatie. Deze gegevens 

zijn vervolgens geclusterd om te bepalen op welke aspecten de gesprekken van elkaar 

verschilden en in welke mate de loopbaangesprekken aansloten bij de uitgangspunten van het 

traject. 

Aanvullend zijn de ervaringen van de leerlingen gekoppeld aan deze samenvattingen om 

ook uitspraken te kunnen doen over de ervaren loopbaangesprekken en hetgeen de leerlingen 

er van geleerd hebben. 

 

Resultaten 

Kenmerken van loopbaangesprekken 

De kenmerken van de geanalyseerde gesprekken worden besproken op basis van de inhoud, 

vorm en relatie. De opgenomen gesprekken laten diversiteit zien qua insteek van de 

gesprekken, de vorm van de gesprekken en ook de relatie van de gesprekken varieert. Er is 
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zowel variatie tussen de gesprekken van verschillende mentoren, als dat dezelfde mentoren een 

andere aanpak hanteren. We starten met het beschrijven van de uitkomsten van de analyses van 

de inhoud van het gesprek. Elk opgenomen gesprek is gelabeld, bijvoorbeeld M2, M11 of M25. 

De nummering boven de 15 heeft te maken dat sommige bestanden, vanwege een geringe 

omvang (bijv. 10 sec.) niet meegenomen zijn in de analyses.  

 

Inhoud van het gesprek 

De inhoud van het gesprek wordt bepaald door de insteek van de mentor bij de start van het 

gesprek. De verschillende gesprekken laten zien dat de mentoren meerdere doelen voor ogen 

hadden, waaronder het ontdekken van de talenten en kwaliteiten van de leerling, het 

informeren van de leerling en het aanzetten tot werkexploratie. Aanvullend werd door de 

mentor ingegaan op de aanknopingspunten en mogelijke consequenties voor profiel- of 

studiekeuze van de leerling. Uit de analyses komt daarnaast naar voren dat de klas waar de 

leerlingen in zitten invloed heeft op de inhoud van het gesprek, bijvoorbeeld of de studiekeuze 

of profielkeuze centraal staat. Desondanks proberen de mentoren koppelingen te maken tussen 

betekenisvolle ervaringen en beoogde profiel- en studiekeuze, de talenten en kwaliteiten van de 

leerling en beoogde profiel- en studiekeuze of de voortgang in de huidige opleiding en de 

beoogde profiel- en studiekeuze.  

 

Betekenisvolle ervaringen 

De betekenisvolle ervaringen in de gesprekken konden aangereikt worden door de leerling of 

door de mentor. In de gesprekken waar de mentor de ervaring aanreikte was er een sterke 

koppeling met de studievoortgang of schoolgerelateerde activiteiten. Een voorbeeld hiervan is 

het gesprek M7, waarin de studievoortgang van de leerling werd besproken. In dit gesprek 

geeft de mentor aan dat de studiemotivatie van de leerling zorgwekkend is en dat dit gevolgen 

kan hebben voor de studiekeuze en de voortgang in het huidige onderwijs. In dit gesprek wordt 

de leerling voornamelijk geïnformeerd en worden afspraken gemaakt om de studiemotivatie te 

bevorderen.  

In gesprek M2 stonden daarentegen de talenten en kwaliteiten van de leerling centraal. 

De leerling werd aangezet door de mentor om te reflecteren op de talenten en kwaliteiten. In dit 

gesprek maakte de mentor ook een koppeling met de interesses van de leerling en de 

activiteiten die op school werden uitgevoerd. De interesses en schoolactiviteiten worden 

hiermee de betekenisvolle ervaringen in het gesprek.  

In gesprek M25 wordt teruggekeken op het gehele LOB-traject van de leerling. De 

leerling geeft aan dat het bezoeken van de open dagen en het uitzoeken van de verschillen 

tussen een HBO en universitaire opleiding waardevol zijn geweest voor de definitieve 

studiekeuze. Dit had de leerling niet verwacht. 

 

In de gesprekken waar de leerling zelf de betekenisvolle ervaring kon aanreiken werd ook de 

koppeling gemaakt met niet-schoolgerelateerde activiteiten. In M8 ligt de nadruk op de hobby’s 

van de leerling. De leerling geeft bijvoorbeeld aan dat hij thuis graag sleutelt aan zijn brommer. 

De mentor maakt de koppeling met de benoemde talenten en kwaliteiten van de leerling 

(namelijk technisch inzicht). Aanvullend wordt in het gesprek ook een schoolgerelateerde 

betekenisvolle ervaring door de mentor ingebracht, aangezien de wiskunde van de leerling 

invloed kan hebben op de profiel- en daarmee de beoogde studiekeuze. Als vervolgactie wordt 

de leerling aangemoedigd om in gesprek te gaan met de wiskundedocent om te bepalen welke 

mogelijkheden er nog zijn. 

Het bezoeken van een open dag van een vervolgopleiding staat in het gesprek M11 

centraal. De leerling heeft verschillende open dagen bezocht. Hier wordt ook aan gekoppeld 

wat de leerling al over de vervolgstudie weet. In de gesprekken M26 en M27 wordt er een brug 

gemaakt tussen de profielkeuze van de leerling en de mogelijke vervolgstudies aansluitend bij 

de talenten en kwaliteiten van de leerlingen. 
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Nadruk op talenten en ambities 

In de gesprekken waar de talenten en ambities centraal stonden en de betekenisvolle ervaring 

van de leerling werd gebruikt waren er meer mogelijkheden om te reflecteren. De mentoren 

stelden in deze gesprekken vragen als ‘wat zijn je talenten’ en ‘waar ben je goed in’ of ‘welk 

compliment heb je gekregen?’. Dit type vragen zorgt er voor dat de leerlingen beginnen met 

reflecteren op de betekenisvolle ervaringen. In een aantal gevallen konden de leerlingen zelf de 

talenten en kwaliteiten beschrijven, terwijl in andere gesprekken de hulpvragen of bevestiging 

van de mentor nodig was om de talenten en kwaliteiten te bespreken. Voorbeelden van 

geïdentificeerde talenten zijn analytisch, creatief en communicatief is (M25), presenteren (M2), 

meubel maker (M11) en sleutelen aan een brommer (M8).  

Na het benoemen van de talenten en kwaliteiten stelden mentoren amper verdiepende vragen 

om te illustreren hoe de talenten en kwaliteiten tot uiting komen, waardoor de leerlingen nog 

niet (direct) aangezet werden tot reflectie. In het gesprek M30 stelt de mentor vragen over de 

complimenten die de leerling heeft gekregen en hoe dat aansluit bij de talenten van de leerling. 

Ook op andere momenten in het fragment worden verdiepende vragen gesteld om de talenten 

te achterhalen.  

 

Naast deze motieven- en kwaliteitenreflectie werd er in de verschillende gesprekken ingegaan 

op de werkexploratie, waarbij de leerlingen konden aangeven wat de verwachtingen zijn van de 

eisen en waarden in het werk. In M11 bespreekt de mentor met de leerling wat de opleiding 

inhoudt, waarop de leerling een uitgebreide uitleg geeft over de opleiding van 

scheepsbouwinterieur. De leerling bespreekt ook zijn ervaringen van het bezoek aan een 

scheepswerf in Italië en dat hij op Shipyard (beurs) is geweest. Tijdens het gesprek wordt 

duidelijk dat de leerling ook heeft gekeken naar alternatieve opleidingen, indien de eerste 

keuze niet door kan gaan.  

In het gesprek M23 worden bespreken twee leerlingen tegelijkertijd hun verwachtingen 

ten aanzien van de opleiding. Beide leerlingen geven een bespreking en typering van de 

kenmerken van het type studenten dat de opleidingen volgt en wat de verschillen zijn tussen de 

twee opleidingen die ze bezocht hebben en welke opleiding het beste bij hen past. 

Naast dat leerlingen al een beeld hebben van de opleiding, zetten de mentoren de leerlingen 

ook aan om extra acties te ondernemen om meer inzicht te krijgen in toekomstige beroepen en 

opleidingen. De mentoren adviseren bijvoorbeeld om te gaan stagelopen (M10), meer 

informatie in te winnen over de opleidingen (M27) of met beroepsbeoefenaars te gaan spreken 

(M28). De mentor in M26 stimuleert de ondernemende houding van de leerling en spoort de 

leerling aan om extra activiteiten uit te voeren om beter onderbouwd de studiekeuze te kunnen 

maken.  

In navolging op de werkexploratie zetten mentoren de leerlingen ook aan om te bouwen 

aan het netwerk, bijvoorbeeld door te vragen of de leerlingen mensen kennen die het beroep 

uitoefenen. Na het adviseren over het inzetten van het netwerk wordt ook al gekeken naar de 

terugkoppeling van de ervaringen met de mentor. Op deze manier wordt er ook gewerkt aan de 

loopbaansturing door de mentor, zodat de mentor kan helpen bij het maken van weloverwogen 

keuzes voor de vervolgopleiding of studie. Bijvoorbeeld in M08 pleit de mentor ook dat de 

leerling met de docent Wiskunde gaat praten over de mogelijkheden van de leerlingen op 

wiskundig gebied. 

 

Vorm van loopbaangesprekken 

De start van de gesprekken verschilt per leerling. De eerste aanleiding is het reflecteren op de 

talenten en kwaliteiten. In deze gesprekken wordt gestart vanuit het benoemen van de talenten 

en kwaliteiten of op het terugkijken op een betekenisvolle ervaring. Bij M3 wordt de relatie 

gelegd tussen de talenten en kwaliteiten en de toekomstige studie door de mentor. De mentor 

zorgt er voor dat de leerling actief is. De leerling illustreert in dit gesprek vooral wat zijn 

interesses zijn, vooral binnen de schoolactiviteiten. De mentor benoemt het belang van 
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reflecteren op talenten en interesses de student voor bewustwording t.a.v. toekomstige keuzes. 

De tweede aanleiding is dat er vanuit de studievoortgang wordt gekeken en de eventuele 

consequenties voor de leerling voor de vervolgopleiding. Hierbij gaat is het doel om de leerling 

te stimuleren weer actief met de vakken bezig te gaan en aan te geven welke gevolgen het heeft 

voor het beoogde beroep. De derde aanleiding is dat de leerling een keuze heeft gemaakt en 

terugkijkt op het gehele proces van studie- of profielkeuze (bijv. in M25). In deze gesprekken 

worden de belangrijkste activiteiten van het loopbaanoriëntatieprogramma doorlopen en wordt 

gereflecteerd op de zaken die de leerlingen het meest waardevol vonden.  

In de verschillende gesprekken komen de gespreksvaardigheden, zoals het doorvragen, 

non-verbale communicatie, aan bod, maar wordt dit soms beperkt gedaan door het gebruik van 

de ontwikkelde hulpmiddelen. Over het algemeen probeert de mentor het oogcontact met de 

leerling in stand te houden en geven mentoren bevestigende terugkoppelingen, waaruit de 

actieve luisterhouding blijkt (zoals ‘uhu’, ‘ja’). De gespreksvaardigheden werden in twee 

gesprekken negatief beïnvloed door het gebruik van hulpmiddelen. De mentor lette in deze 

gesprekken te veel op de vragen die gesteld moeten worden voor de methodiek, waardoor er 

minder werd doorgevraagd en minder oogcontact met de leerling was (M8 en M9).  

 

Relatie tussen mentor en leerling tijdens loopbaangesprekken 

Bij alle gesprekken heeft de mentor de leiding in het begin van het gesprek, waarin het gesprek 

wordt vormgegeven en de beoogde doelen worden besproken. Tijdens het gesprek verandert de 

rolverdeling tussen mentor en leerling, waarbij de leerling meer moet vertellen. Opvallend de 

grote diversiteit tussen de mentoren ten aanzien van sturing in de gesprekken. Bij 

terugkoppelingen over studievoortgang of uitkomsten uit docenten vergaderingen hebben de 

mentoren een sterkere rol en zijn ze meer aan het woord. De dialoog tussen mentor en leerling 

ontstaat vooral wanneer de leerling vanuit de betekenisvolle ervaringen kan spreken (M30). In 

de gesprekken ogen de mentoren en studenten, over het algemeen, ontspannen. De leerlingen 

spreken openlijk over de ervaringen en typeren ook wat ze belangrijk vinden in hun 

toekomstige beroepen. In het gesprek waarbij één mentor met twee leerlingen sprak heerste 

een zeer vriendelijke sfeer en had de mentor ook de aandacht van de leerlingen. De mentor 

geeft in het begin van het gesprek ook aan dat het gesprek met twee leerlingen is, omdat hij 

hoopt dat de leerlingen elkaar stimuleren om te praten over mogelijke vervolgstudies en 

beroepen. Een zelfde beeld kwam naar voren in het gesprek tussen twee mentoren en drie 

leerlingen, waarin er ook sprake was van een informele setting. 

 

Ervaringen van de leerlingen 

De leerlingen reageren wisselend over de toegevoegde waarde van het gesprek. De inhoud van 

het gesprek speelt hier een rol in. Vier leerlingen geven aan dat ze geen terugkoppeling geven 

aan hun ouders/verzorgers over de inhoud van het gesprek, omdat het geen nieuwe informatie 

heeft opgeleverd. Het gaat hierbij vooral om leerlingen waar het al duidelijker was welk profiel 

of welke vervolgstudie de leerlingen gaan kiezen. Daarnaast koppelt één leerling niks terug aan 

de ouders, aangezien de ouders niet achter de studiekeuze staan. 

De leerlingen die aangeven dat het gesprek een toegevoegde waarde heeft gehad, 

koppelen dit vooral aan de nieuw verworven inzichten over de eigen kwaliteiten en talenten en 

dat ze aangespoord zijn om stage te gaan lopen, met een beroepsbeoefenaar te gaan spreken 

of een positieve bevestiging van de studiekeuze. Eén van de leerlingen gaf af “… met mijn 

mentor een afspraak gemaakt heb dat ik een keer een afspraak moet maken met de dierenarts 

om mee te lopen.” Deze leerling gaf ook aan dat het nuttig was dat de kwaliteiten benoemd en 

besproken werden. Een andere leerling gaf aan dat het benoemen van de kwaliteiten wel lastig 

is, aangezien het moeilijk is om aan te geven waar je goed in bent en hoe je dit in wilt zetten. 

De leerling illustreert dit als volgt: “Als ik schoolvakken ga bedenken, dan denk ik alles gaat 

redelijk, maar ik heb niet echt duidelijk een talent.” De leerlingen kijken daarnaast ook terug op 

de acties die ze nog moeten uitvoeren, hierbij gaat het om het netwerken en het verder 
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uitzoeken van de studieroutes. Het verder uitzoeken van de studieroutes kwam bijvoorbeeld 

door dat er twijfels waren over één specifiek vak. De betreffende leerling geeft aan dat een 

gevolg kan zijn dat hij de beoogde vervolgopleiding [elektrotechniek] niet kan volgen.  

 

Ten aanzien van de vorm van de gesprekken koppelen de leerlingen in beperkte mate aan dat 

de ze het gevoel hebben nieuwe inzichten te hebben verworven in de gesprekken of aangezet 

zijn om te reflecteren. De leerlingen geven ook aan dat er een koppeling wordt gemaakt tussen 

hun talenten en kwaliteiten en de studie. Eén leerling vindt het positief dat ook de mening van 

docenten worden meegenomen over de talenten en kwaliteiten en de beoogde profielkeuze. Het 

aanzetten tot acties staat centraal in alle gesprekken en dan vooral op het gebied van 

netwerken (in gesprek komen met een beroepsbeoefenaar) en werkexploratie (stagelopen, 

bedrijven bezoeken).  

 

Tot slot ervaren de leerlingen de relatie tussen zichzelf en de mentor over het algemeen als 

zeer prettig. Hoewel een enkele leerling terugkoppelt dat de mentor de vragen stelde en de 

leerling antwoord geeft, geeft het merendeel van de leerlingen aan dat ze in dialoog waren met 

de docent.  

 

Conclusies en discussie 

Op basis van de video-analyses en de leerlinginterviews kan geconcludeerd worden dat de 

insteek van het gesprek een belangrijke voorwaarde is voor de mate waarover er gesproken 

wordt over talenten en kwaliteiten (cf. Mittendorff, 2010). Indien de mentor de ervaring 

aanleverde (bijv. studievoortgang, uitkomsten van docentvergaderingen), dan wordt er minder 

over talenten en kwaliteiten van de leerlingen gesproken. In dit type gesprekken gaat het vooral 

over de mogelijke alternatieven en worden de leerlingen vaak aangezet om acties te 

ondernemen. Als over een betekenisvolle ervaring van de leerling wordt gesproken blijken er 

meer mogelijkheden te zijn om talenten en ambities te bespreken. Dit type gesprekken leent 

zich om de leerlingen aan te zetten tot reflectie.  

In goede loopbaangesprekken heeft de mentor een actieve luisterhouding, stelt 

verdiepingsvragen en vat veel samen. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat mentoren 

deze gespreksvaardigheden achterwege laten wanneer ze te veel focussen op het toepassen van 

de methodiek. Een mogelijke oorzaak hiervan kan zijn dat de mentoren nog te weinig 

zelfvertrouwen hebben in het toepassen van de methodiek. Bij de mentoren die de methodiek 

minder expliciet toepasten werd er meer aandacht geschonken aan de reguliere 

gespreksvaardigheden. In de gesprekken waar de mentoren de methodiek koppelen met 

verdiepende vragen en samenvatten, wordt ook meer input van de leerling verwacht. De leerling 

wordt dan meer aangezet tot diepe reflectie en wordt ook aangespoord tot vervolgacties. Vooral 

het aanzetten tot vervolgacties wordt door de leerlingen aangegeven als het onderdeel dat ze 

ook aan hun ouders/verzorgers terugkoppelen. In loopbaangesprekken waarin de mentor 

sturend is blijkt de leerling weinig ruimte te ervaren om tot eigen inzichten te komen over 

individuele talenten en ambities. Dit zijn dan ook de gesprekken waarvan de leerlingen achteraf 

aangeven dat ze de toegevoegde waarde niet hebben ervaren.  

Over het algemeen ervaren de leerlingen relatie als prettig en vinden ze de interactie 

met de mentor goed. Vooral wanneer er sprake is van een dialoog tussen mentor en leerling, 

waarin de leerling de ruimte krijgt om zijn eigen verhaal te vertellen blijkt dat de leerling meer 

wordt aangezet om te reflecteren en aangezet wordt om vervolgacties te ondernemen. Tijdens 

één gesprek waren twee mentoren aanwezig (voor drie leerlingen) en een ander gesprek werd 

gevoerd met twee leerlingen. In deze gesprekken lijken de leerlingen erg op hun gemak en 

reageren ze ook op elkaars talenten en ambities. Vooral wanneer talenten en kwaliteiten nog 

geïdentificeerd moeten worden lijkt dit een geslaagde aanpak. Een nadeel is wel dat de 

aandacht van de mentor(en) verdeeld moet worden, waardoor er weinig diepe reflectie 

plaatsvindt in de gespreken.  
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Naast het analyseren van de kenmerken van de gesprekken en de ervaringen van de leerlingen 

had dit onderzoek ook tot doel om inzicht te krijgen in de werking van de ingezette 

interventies. Het overkoepelende project kan getypeerd worden als een ontwerponderzoek 

(McKenney & Reeves, 2012), waarin gezocht wordt naar mogelijkheden om loopbaangesprekken 

te verbeteren. Vanaf de start van het traject kwamen drie thema’s in de ontwerpbijeenkomsten 

aan bod, namelijk (1) de kenmerken van goede loopbaangesprekken, (2) de wijze waarop de 

kenmerken geïntegreerd kon worden in de methodiek van de school en (3) passie voor 

techniek. Om de kennis en vaardigheden van de mentoren te bevorderen op het gebied van 

loopbaangesprekken zijn verschillende bestaande loopbaangesprekken gezamenlijk 

geanalyseerd, er zijn loopbaangesprekken van de mentoren zelf opgenomen en geanalyseerd 

en er zijn rollenspelen gespeeld tijdens de bijeenkomsten. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek kan geconcludeerd worden dat mentoren de methodiek deels in de gesprekken 

toepassen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de insteek van het gesprek ook 

loopbaanoriëntatie en begeleiding is. In dit type gesprekken bespreken de mentoren, waar 

mogelijk, de talenten en kwaliteiten van de leerlingen of proberen koppelingen te maken met 

de ingebrachte betekenisvolle ervaringen, zodat de leerling nieuwe talenten en kwaliteiten 

ontdekt. Het starten vanuit een betekenisvolle ervaring van de leerling zelf zou nog meer 

ingezet kunnen worden. Hierbij is vooral de start van het gesprek van belang, aangezien daar 

de basis voor de vervolgstappen en bijbehorende acties worden bepaald. Op basis van deze 

inzichten wordt aanbevolen om in de interventies nog sterker aan te zetten op het starten 

vanuit de betekenisvolle ervaring of de talenten van de leerling, aangezien hierdoor meer 

mogelijkheden worden geboden voor reflectie.  

De analyses van de loopbaangesprekken tonen aan dat ook de reguliere 

gespreksvaardigheden van de docenten extra getraind dienen te worden in de ontwerpsessies. 

Vooral het doorvragen en het oogcontact tussen mentor en leerling zijn hierin 

aandachtspunten. Het doorvragen draagt bij aan de reflectie, maar zorgt er ook voor dat de 

leerling ervaart dat de mentor actief luistert naar hetgeen er verteld wordt. Het oogcontact 

tussen mentor en leerling tijdens het gesprek zorgt ook dat non-verbale uitingen van de 

leerlingen meegenomen kunnen worden in het gesprek (bijv. vragend gezicht of enthousiasme).  

De interventies hadden ook tot doel om de passie voor techniek bij de leerlingen te 

bevorderen. In het traject zijn de vooroordelen van het werken in de techniek aan bod gekomen 

en hoe hier mee omgegaan kan worden. Vanwege de diversiteit aan technische beroepen is er 

ook een voorlichtingsbijeenkomst geweest waarin 18 verschillende technische opleidingen 

gepresenteerd werden. Tijdens deze bijeenkomst werden zowel de bekende opleidingen (bijv. 

elektrotechniek) als de minder bekende opleidingen (textielkunde) gepresenteerd. Het doel was 

dat de mentoren een beter beeld kregen van mogelijkheden in de techniek. In de observaties 

kwam het exploreren van technische opleidingen alleen aan bod wanneer de leerling er zelf 

mee kwam, ondanks dat er in de methodiek expliciete vragen waren opgenomen. Vooral 

mentoren van klas 1 en 2 in het voortgezet onderwijs zouden aandacht kunnen besteden aan 

het exploreren van de mogelijkheden van de leerling in de techniek. Het vanuit school initiëren 

van betekenisvolle ervaringen (zoals een fun park challenge) kan hierbij de benodigde 

betekenisvolle ervaringen kunnen bevorderen. Ook in de exploratie en het inzetten van het 

netwerk kan nog meer aandacht worden besteed aan de mogelijkheden in de techniek, 

bijvoorbeeld door leerlingen vergelijkingen te laten maken tussen technische en niet-technische 

opleidingen en de wijze waarop ze hun talenten kunnen inzetten in deze beroepen. 

Door de aanbevelingen uit dit onderzoek mee te nemen bij het verder ontwikkelen van 

de methodiek voor talentgerichte loopbaangesprekken neemt de kans toe dat leerlingen een 

weloverwogen keuze maken voor de vervolgstudie en beroep. 
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