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Van schoolloopbaan naar levensloopbaan 
 

Veranderingen in de samenleving en onderwijssituatie, zoals de toenemende complexiteit van 
het onderwijs, de langere studieperiode van leerlingen, de groei van deelname aan het hoger 
onderwijs en de grotere flexibilitieit in het doorlopen van een schooltraject, leiden ertoe dat alle 
jongeren een specifiek traject van scholing kunnen doorlopen. De complexiteit van dit flexibele 
traject moet beschouwd worden als een “schoolloopbaan”. Deze loopbaan strekt zich uit over de 
ontwikkeling gaande van kind tot jong volwassene.  

Het leerproces stopt evenwel niet na het einde van de schoolloopbaan. In een post-moderne 
maatschappij wordt iedereen geconfronteerd met een proces van flexibel en levenslang leren. Een 
leerproces dat soms binnen een gestructureerde schoolse situatie kan verlopen en leidt tot formele 
attestering van de verworven competenties. Het leren kan evenwel net zo goed onderdeel 
uitmaken van andere levenssituaties. De op deze wijze verworven kennis moet ook een 
maatschappelijke erkenning krijgen. Dit laatste wordt o.a. in het decreet HO aangegeven als 
elders verworven competenties. Het leren is niet alleen “flexibel” geworden, maar ook 
“levenslang”.Concreet zullen heel wat personen aanvullend op de traditionele “schoolloopbaan” 
een levenslange “leerloopbaan” opbouwen die zich uitstrekt over de ganse volwassenheid. De 
doelstellingen van dit levenslang leergebeuren zijn totaal anders dan het leren tijdens de 
schoolloopbaan. In de schoolloopbaan worden de nodige basiscompetenties verworven die een 
verdere zelfstandige en levenslange ontwikkeling mogelijk moeten maken. De leerloopbaan 
draagt eerder bij tot het uitbouwen van nieuwe en het actualiseren van bestaande competenties, 
met name die competenties die nodig zijn om in een snel veranderende maatschappij tot een 
maximale ontwikkeling te groeien.  

In beide loopbanen is er een intense verwevenheid met andere levensrollen. In de 
schoolloopbaan van kinderen tot jong volwassen blijkt naast de lerende, vooral de sociale en 
vrijetijdsrol van belang. In de leerloopbaan van volwassenen verschijnt naast de lerende vooral de 
arbeidende rol. Maar ook de rol van gezinsbouwer, burger en vrije tijd zijn in deze groep sterk 
verweven met leren. . In de praktijk, rekening houdend met de ontwikkelingen in de huidige 
maatschappij, blijkt de lerende rol niet steeds afgescheiden te kunnen worden van de rol van 
arbeidende, sociale en vrijetijdsmens. Het leren is soms een onderdeel van deze andere rollen. 
Uiteraard zullen de verschillende rollen elkaar beïnvloeden, compenseren of zelfs in conflict 
gaan. Deze interactie kan minimaal of maximaal zijn. Het meest gekende en bestudeerde conflict 
is o.a. het familie-werk conflict. Terwijl bij volwassenen die terug aan een formeel leerproces de 
triade van familie-studeren-werken conflict verschijnt. Welke rol wanneer belangrijk is, is 
individueel verschillend maar in zekere mate maatschappelijk bepaald. 

De recente maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat elke in persoon in de levensrol 
van “lerende” een school- en leerloopbaan doormaakt. In feite is de schoolloopbaan een 
onderdeel maar ook een voorbereiding op de verdere levensloop. De lerende rol, die centraal staat 
in de school, kan echter niet afgescheiden worden van de andere rollen die zowel in als buiten de 
school aan bod komen. Dit betekent dat het moeilijk wordt om éénzijdig over een school- en 
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leerloopbaan te spreken, maar dat er eerder moet gesproken worden over een “levensloopbaan”. 
Een levensloopbaan die een erkenning inhoud van de holistische ontwikkeling van de persoon in 
een maatschappelijk perspectief (Savickas et al., 2009). 

 
Leerlingenbegeleiding: levensloopbaanbegeleiding binnen het onderwijs 
 
Er moet uitgegaan worden van een levenslange holistische begeleiding. Ieder persoon moet 
kunnen rekenen op een ondersteuning van de ontwikkeling in al zijn aspecten. De facto zou dit 
betekenen dat er een lokale gemeenschapsdienst zou moeten bestaan waar ieder persoon 
onafgezien van leeftijd, gezinstoestand, studie- of werksitutie, of andere sociale of persoonlijke 
karakteristieken terecht moet kunnen voor begeleiding op alle gebieden. Dergelijke situatie is nog 
steeds onbestaande. Integendeel, de beschikbaarheid van begeleiding is zeer sterk gebonden aan 
de maatschappelijke situatie van de persoon. Jong volwassenen die niet meer deelnemen aan 
formeel onderwijs en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, kunnen geen tot slechts beperkt 
beroep doen op de begeleidingen die kort daarvoor in hun rol van student wel beschikbaar waren. 
Zij worden verwezen naar gespecialiseerde diensten die zich richten op hun groep, zoals vb. 
diensten van de VDAB. Van zodra ze de status van werknemer hebben verworven valt ook deze 
begeleiding weer weg. Indien ze als werkende een begeleiding wensen rondom een 
loopbaanheroriëntatie zullen ze terug beroep moeten doen op andere diensten.  

Alhoewel de huidige realiteit qua levensloopbegeleiding zeker niet als ideaal mag beschouwd 
kunnen de maatschappelijke randvoorwaarden niet genegeerd worden. In het kader van deze 
bijdrage zal enkel verder ingegaan worden op de begeleiding van personen die deel uitmaken een 
geformaliseerde onderwijssituatie. Concreet betekent het de schoolloopbaanbegeleiding en 
bepaalde delen van de leerloopbaan bij volwassenen. Het is een uitdaging voor alle betrokkenen, 
om in de eerstkomende jaren, deze principes verder te operationaliseren voor alle 
onderwijssituaties, voor een levensloopbegeleiding.  
 
Leerlingenbegeleiding: begripsafbakening 
 
Leerlingenbegeleiding kan omschreven worden als het geheel van interventies van het onderwijs 
als systeem die bijdragen tot een maximale ontwikkeling van de leerling die hem/haar moet 
toelaten om bewust, in volle vrijheid en zelfstandigheid, en met verantwoordelijkheid de 
ontwikkeling van het eigen leven te bepalen en alzo adequaat te functioneren in de maatschappij. 
 
Hiervoor draagt de school en alle actoren betrokken bij het onderwijsgebeuren bij tot: 
• de ontwikkeling van zelfstandigheid 

waarbij de leerling geholpen wordt in het onderkennen van de eigen situatie en problemen, 
deze te analyseren en te zoeken naar een oplossing. De leerling wordt gestimuleerd het eigen 
lot in handen te nemen en leert strategieën aan die kunnen bijdragen tot het zelfstandig vinden 
van oplossingen. 

• het voorkomen van problemen 
de school is zich bewust dat maatschappij maar ook de school zelf een bron kan zijn van 
problemen. De school schept daarom een pedagogisch en sociaal klimaat dat een optimale 
ontwikkeling van de leerling stimuleert en alzo preventief werkt ten aanzien van een aantal 
mogelijke problemen. Hierbij wordt flexibel gezocht naar een op maat gesneden aanpak die 
maximaal rekening houdt met de individuele kenmerken van de leerling. 
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• het remediëren van problemen 
bestaande problemen, die een negative invloed uitoefenen op de schoolse prestaties en de 
ontwikkeling van de leerling, moeten aangepakt worden. De interventie is vereist voor 
problemen gebonden aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.  

 
De leerlingenbegeleiding is evenwel beperkt tot interventies die betrekking hebben op 

leerlingen die zonder al te veel problemen binnen de gegeven schoolcultuur en sociale omgeving 
tot volle ontwikkeling komen, zonder een bedreiging te vormen voor zichzelf of de rest van de 
omgeving. Leerlingen die niet binnen dit kader passen zijn geen doelgroep voor de normaal 
voorziene leerlingenbegeleiding en dienen als een speciale groep, eventueel buiten het 
onderwijssysteem, behandeld te worden. Een tweede beperking ten aanzien van 
leerlingenbegeleiding ligt in de afbakening van het begrip remediëren. Het herstellen van 
diepgaande psychologische problemen die enkel met psychotherapie of psychiatrische 
interventies kunnen opgelost worden maken geen deel uit van schoolgebonden 
leerlingenbegeleiding. 
 
Aandachtsvelden in leerlingenbegeleiding 
 
Er zijn steeds meer onderzoeksresultaten die erop wijzen dat studie- en arbeidsloopbaan niet los 
kunnen gezien worden van de rest van de ontwikkelingen bij een persoon. Vandaar ook dat 
eerder moet gsproken worden over een “levensloopbaan”. Deze visie heeft uiteraard 
consequenties voor de begeleiding bij problemen. Traditioneel wordt, binnen de 
leerlingebegeleiding, de psycholgische en pedagogische interventies in drie grote groepen 
opgedeeld, nl.: 
• Keuzebegeleiding 

betreft de interventies die te maken hebben met hulp aan de leerling bij de voorbereiding van 
de studie- of beroepskeuze, de eigenlijke beslissing en de implementatie van de gemaakte 
keuze. Deze begeleiding kan zowel optimaliserend als corrigerend zijn. 

• Studiebegeleiding  
betreft de interventies die te maken hebben met de leersituatie en mogelijke leerproblemen. 
De belemmerende factoren, gebonden aan de leerling of omgeving, worden gedetecteerd en 
gezocht naar middelen de impact van deze factoren te voorkomen of te remediëren.  

• Persoonlijke begeleiding 
omvat de individuele en groepshulp aan leerlingen bij problemen van persoonlijke aard die 
van invloed zijn op het studeren en het kiezen. Het gaat zowel om steun om het persoonlijke 
welbevinden van de leerling, het functioneren in een sociale opmgeving. Ook het beïnvloeden 
van het klasklimaat behoort tot deze hulpgroep. 

 
Uiteraard zijn er naast de psycho-pedagogische aspecten in de leerlingenbegeleiding ook nog 

de medische aspecten. De begeleiding op dit punt wordt als specifiek beschouwd. Ze wordt 
meestal gerealiseerd door externe experts en specialisten. 

 
Actoren in de professionele leerlingenbegeleiding 
 
De psycho-pedagogische begeleiding zal in de eerste plaats uitgaan van professionelen. De 
verschillende actoren hebben ieder hun specifieke bijdrage. Het niveau van specialisatie in 
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leerlingenbegeleiding en de rol die deze actoren vervullen in het opvoedingsproces, zal bepalend 
zijn voor de formele en inhoudelijke kenmerken van hun rol in de leerlingenbegeleiding.  

De professionele begeleiding kan ingedeeld worden naar 3-lijnen (zie Gieles, Lap & Konig, 
1985), nl.: 
• Eerste lijn  

Een zeer toegankelijke, zelfs een automatisch beschikbare, begeleiding voor alle leerlingen 
binnen de formele onderwijsactiviteit. De opdracht naar de leerling toe omvat alle 
aandachtsvelden. Op deze lijn wordt in de eerste plaats geobserveerd en preventief gewerkt 
naar het individu en de groep. De observatie leidt tot een ongedifferentieerde detectie van 
mogelijk problemen en probleemsituaties. De opvoeding tot zelfstandigheid behoort eveneens 
tot de eerstelijns-begeleiding. Bij problemen omvat deze eerste lijn de eerste opvang maar 
geen verdere remediëring. De personen verantwoordelijk voor de eerste lijn zijn begeleiders 
die vanuit een grote betrokkenheid bij het onderwijs eerder geschoold zijn in een gevoeligheid 
voor mogelijke problemen en probleemsituaties dan echte specialisten in het oplossen ervan. 
Het betreft dus personen van het type vakleerkracht en klastitularis. 

• Tweede lijn 
Een structureel uitgebouwde leerlingenbegeleiding die zich afspeelt binnen het brede kader 
van het onderwijsgebeuren en gemakkelijk toegankelijk is voor de leerlingen. De opdracht 
naar de leerling toe omvat alle aandachtsvelden en alle fundamentele bijdragen, met 
bijzondere aandacht voor remediëring. De detectie concentreert zich hoofdzakelijk op het 
differentiëren van vaststellingen vanuit de eerste lijn. Een opsplitsing naar specialisatie per 
aandachtsveld wordt mogelijk voor zover (via een complementariteit) de leerling in zijn 
totaliteit aan bod kan komen. De afbakening van de bijdrage van de specialisten verloopt niet 
steeds naar aandachtsveld. Sommige specialisten zullen meer dan één aandachtsveld 
bestrijken terwijl andere specialisten zich zullen beperken tot één aandachtsveld. De tweede 
lijn is de ontmoetingsplaats van interne specialisten en interne deskundigen die zullen 
bijdragen aan een begeleiding van de eerstelijnsbegeleider en meer algemeen tot een 
systeembegeleiding. De interne specialisten (vb. interne leerlingenbegeleiders) werkzaam op 
tweede lijn blijven in de eerste plaats personen met een sterke betrokkenheid bij het zuivere 
lesgebeuren en met een verdere specialisatie op het vlak van de begeleiding. De interne 
deskundigen (vb. CLB-team) zijn slechts zijdelings of niet betrokken bij het lesgebeuren maar 
bezitten een diepgaande specialisatie in leerlingenbegeleiding. De taak van deze groep situeert 
zich voornamelijk op het vlak van de gedifferentieerde diagnose, de remediëring, de 
begeleiding van de begeleiders en de systeembegeleiding. 

• Derde lijn  
Een begeleiding extern aan het onderwijsgebeuren waarin in principe enkel externe 
deskundigen werkzaam zijn. Nochtans zouden voor bepaalde aspecten ook interne 
deskundigen aan bod kunnen komen. Qua structuur betreft het gespecialiseerde diensten die 
naar de leerlingen toe werkzaam zijn op bepaalde aandachtsvelden of deelsegmenten. 
Normaal zou de leerling niet in direct contact staan met dergelijke dienstverlening, doch er 
enkel na doorverwijzing, vanuit de tweede lijn, terecht komen. De bijdrage zal zich meestal 
situeren op het niveau van gedifferentieerde diagnose en remediëring. Daarnaast komt op dit 
niveau, evenwel enkel via externe deskundigen, de therapie aan bod. De derde lijn kan naar 
het systeem toe ook heel wat bijdragen leveren: hetzij door het aanmaken van de nodige 
hulpmiddelen, hetzij door de begeleiding van de interne begeleiders, hetzij door directe 
betrokkenheid bij preventie- en ontwikkelingsprogramma's. De externe deskundigen, maar 
ook de interne deskundigen werkzaam op dit niveau, zouden meer nog dan de interne 
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deskundigen werkzaam op de tweede lijn, een specialisatie op het vlak van begeleiding 
moeten verworven hebben. 

 
Holistische leerlingenbegeleiding 
 
In de huidige multi-culturele maatschappelijke situatie is de professionele begeleiding voor heel 
wat leerlingen en hun omgeving niet voldoende. Zij beschouwen de informele begeleiding binnen 
de eigen sociale omgeving als veel belangrijker en, in sommige extreme gevallen, als enig 
aanvaardbare vorm van begeleiding. Uit onderzoek blijkt trouwens dat alle leerlingen, zowel 
binnen allochtonen als autochtone groepen, steeds beroep doen op heel wat informele begeleiding 
van familie (nucleus of uitgebreid), vrienden en zelfs de bredere maatschappelijke omgeving. Tot 
deze laatste groep behoren significant belangrijke andere personen en zelfs, in bepaalde culturen, 
religieuze leiders. Vooral bij leerlingen afkomstig uit collectieve culturen is de rol van de 
informele begeleiding zeer groot. Het belang ervan kan evenwel wisselen al naargelang de mate 
van culturele identiteitsontwikkeling van de betrokken leerling en het kerngezin. Voor sommige 
personen wordt het beroep doen op formele begeleiding beschouwd als afbreuk te doen aan de 
erkenning van eigen groep en cultuur. Het effect van de informale begeleiding, of deze goed of 
niet goed werd uitgevoerd, is vrij groot. In vele gevallen zelfs sterker dan de effecten van 
professionele begeleiding. 

In een begeleidingsmodel moet dan ook plaats voorzien worden voor de informele 
begeleiding in aanvulling op de professionele ondersteuning. De informele begeleiding is de facto 
een eerste lijn van ondersteuning. Het probleem met de informele begeleiding bestaat erin dat de 
complexiteit, instabiliteit en onvoorspelbaarheid van de huidige post-moderne maatschappij in de 
westerse wereld, maakt dat de informele begeleiding onder druk komt te staan en soms niet meer 
efficiënt is. De personen die normaal moeten instaan voor de informele begeleiding beschikken in 
vele gevallen niet meer over de nodige know how, vaardigheden en tijd om deze rol adequaat op 
te nemen. De vraag naar professionele ondersteuning neemt daardoor toe. Dit mag niet leiden tot 
het verwaarlozen of uitschakelen van de informele hulp.  

Indien de drie lijnen van de professionele begeleiding worden toegevoegd aan de informele 
hulpverlening, verschijnt er een vier-lijnen model (zie figuur 1). Het zijn vooral de professionele 
hulpverleners op de eerste lijn die het meeste contact zullen onderhouden met de informele 
steunverleners. Eerste-lijns professionals staan open, voor zover de leerling ermee akkoord is, 
voor vragen en verzoek tot steun vanuit de omgeving van de leerling. Zij hebben een essentiële 
verantwoordelijkheid in het bewust maken van de leerling en hun omgeving van de grote 
maatschappelijke veranderingen en verschillen met het verleden. Zij moeten hen helpen inzien 
hoe het systeem veranderde en hoe een professionele begeleiding kan helpen in het omgaan met 
deze nieuwe situaties. De eerste-lijns professionals moeten de leerlingen en hun omgeving, vanuit 
een respect voor de culturele eigenheid van de hulpvragers, de nodige vaardigheden bijbrengen 
om te kunnen omgaan met alle veranderingen. Ze vervullen ook een essentiële rol in een verdere 
doorverwijzing naar specialisten en deskundigen die op tweede of derde lijn werkzaam zijn. 
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Figuur 1: Een holistisch model van leerlingenbegeleiding (Bron: Van Esbroeck, R. (2008), 
Career Guidance in a global world. In J. Athanasou & R. Van Esbroeck, International handbook 
of career guidance (pp. 23-44). Dordrecht: Springer Science. Met toestemming van auteur) 

 
 
Keuzebegeleiding als onderdeel van leerlingenbegeleiding 
 
PE-fit is dood, lang leve PE-fit 
 
In de huidige praktijk wordt nog steeds gewerkt met normatieve modellen die een keuzeproces 
zien als een hiërarchische opgebouwde serie van stappen die soms nog aan een tijdslijn gebonden 
zijn. In deze modellen wordt ervan uitgegaan dat het keuzeproces volgens welbepaalde stappen 
moet doorlopen worden in een specifieke volgorde en op het juiste moment. Indien deze norm 
niet gevolgd word kan er geen goede (juiste) keuze gemaakt worden. Het betreft 
trekbenaderingen (PE-fit) waar het zelfconcept bepaald wordt, de keuzealternatieven doorgelicht 
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worden en waarna een beslissing volgt met een maximale match tussen het zelfconcept en het 
gekozen alternatief. Deze werkwijze zal leiden tot de “juiste” en “goede” beslissing die de te 
volgen weg zal aangeven. De volgende beslissingen zullen dan weer vertrekken vanuit de reeds 
ingeslagen weg en mits enige bijsturing een verderzetten betekenen van ingeslagen weg. De 
objectieve PE-fit kan symbolisch aangeduidt worden als het opklimmen van een ladder. 

Deze aanpak is tot stand gekomen tijdens de industriële moderne periode waar de loopbanen 
voorspelbaar waren, de loopbaan en jobinhoud redelijk stabiel bleef, en ervan uitgegaan werd dat 
een objectieve meting van de kenmerken van persoon en omgeving mogelijk is. Bovendien 
verliep alles in een maatschappij waar één waardensysteem als norm werd aanvaard waarop 
andere waardensystemen zich dienden te alligneren. In een post-moderne maatschappij zijn deze 
basisveronderstellingen niet meer gangbaar. De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door 
snelle en onvoorspelbare veranderingen in de loopbaan en de jobinhoud, en waar een objectieve 
meting van profielen vervangen wordt door de erkenning van subjectieve constructie en 
interpretatie van het eigen profiel en omgeving. Dit proces verloopt trouwens in een multi-
culturele omgeving waar verschillende waardensystemen als gelijkwaardig naast elkaar bestaan. 

In dergelijke omgeving is de traditionele PE-fit steunende op objectieve metingen van het 
profiel en omgeving niet meer mogelijk. Daar de relatie tussen persoon en omgeving, die 
onstabiel en onvoorspelbaar is, mede bepalend zal zijn voor het uiteindelijke zelfconcept van de 
persoon. De persoon zal bij elk keuze- en beslissingsmoment terug een eigen interpretatie geven 
aan de voor hen beschikbare data en op basis daarvan een nieuw zelfbeeld construeren. In dit 
proces staat weliswaar terug een PE-fit centraal, maar dan wel op basis van subjectieve elementen 
(Rottinghaus & Van Esbroeck, in print; Savickas et al., 2009). 

Het ganse levenslange keuzeproces is eerder te beschouwen als een levensloop designproces. 
Het individu zal telkens uittekenen hoe en binnen welk kader een nieuwe stap (hoofdstuk) in 
zijn/haar leven er zal uitzien. De persoon zal vanuit een subjectieve constructie de levensthema’s 
bepalen en het loopbaanaanpassingsvermogen (career adaptibility) evalueren en toetsen. Om 
tenslotte te komen tot een subjectief zelfconcept dat gekaderd wordt in het breder geheel van de 
andere levensrollen. De confrontatie van de subjectieve design resultaten met zogenaamde 
“objectieve” gegevens zal leiden tot een tijdelijke “goed genoeg” beslissing. Een herziening van 
deze beslissing is steeds mogelijk telkens een nieuw objectief keuzemoment opgelegd wordt of 
wanneer de persoon het subjectieve zelfbeeld bijstuurt. 
 
Een dynamisch keuzebegeleidingsmodel 
 
De keuzebegeleiding in de huidige maatschappelijke situatie moet steunen op een subjectief 
geconstrueerd zelfconcept. Maar ook de procedure zelf moet kunnen steunen op een 
begeleidingsmodel dat uitgaat van een door de leerling gestuurd keuzeproces. De normatieve, 
hiërarchische en tijdsgebonden modellen zijn daarvoor niet geschikt. In een keuzeproces, in een 
postmoderne situatie, zijn er een aantal onvoorspelbare ontwikkelingen die gebonden zijn aan 
situationele aspecten en emotionele niet-rationele processen. De moderne theoretische 
benaderingen rondom contextualisme en constructivisme gaan duidelijk uit van de 
onlosmakelijke verbondenheid tussen actie (keuze) en context waarbinnen dit proces op een 
onvoorspelbare wijze verloopt. Om die reden werd geopteerd om een eigen dynamisch 
keuzemodel te ontwikkelen.  

Het dynamisch model (Van Esbroeck & Zaman, 1999; Van Esbroeck, Tibos, & Zaman, 
2005), integreert het ontwikkelingsconcept van keuzerijpheid en levensloopontwikkeling binnen 
een contextuele visie. Tevens worden de beide ontwikkelingscycli nl. de maxi-cyclus van de 
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levensfasen en de mini-cyclus van de transities/beslissingen aan elkaar gekoppeld. De maxi-
cyclus wordt daarbij gezien als een aaneenschakeling van mini-cycli die gekoppeld zijn aan 
specifieke keuzesituaties. 

Het keuzeproces wordt gezien als een actief aanpakken van taken of acties die voort-
schrijdend in de tijd, het ontwikkelingsproces bevorderen, om uiteindelijk te resulteren in een 
verhoogd niveau van keuzeontwikkeling. In het model wordt de term acties gebruikt i.p.v. de 
traditionele term taken of stappen. In het dynamisch keuzebegeleidingsmodel worden de acties 
eerder gezien als een mogelijkheid die kan ingevuld worden op een voor het individu meest 
geschikt ogenblik en niet als een dwingend uit te voeren opdracht. 

Om de voortschrijdende evolutie te realiseren worden actief een aantal keuzeactiviteiten 
doorlopen m.b.t. sensibiliseren (voor het keuzeprobleem), exploreren (in de breedte), 
kristalliseren (in de diepte) en beslissen. De inhoud van deze keuzeacties komt in feite overeen 
met de traditionele inhoud van andere modellen (vb., Janssen, 1993, 1997). De koppeling aan de 
concepten horizonverruiming en zelfconceptverheldering laat toe de keuzeacties exploratie en 
kristallisatie op te delen in subacties naar interne factoren (zichzelf) en externe factoren 
(omgeving). Daarnaast kan er ook een derde subactie interactionele factoren (relatie tussen 
zichzelf en omgeving) toegevoegd worden. Tussen de drie onderdelen van exploratie wordt geen 
hiërarchie verondersteld. Er wordt vanuit gegaan dat er een intense wisselwerking bestaat tussen 
de verschillende subacties.  

De hiervoor beschreven acties vormen de noodzakelijke basis om te komen tot verantwoord 
beslissen in een keuzesituatie (mini-ontwikkelingscyclus) en tot de ontwikkeling van de 
noodzakelijke keuzerijpheid om te groeien naar een volgende fase in de maxi-
ontwikkelingscyclus. Het is geenszins de bedoeling te suggereren dat een studiekeuzeproces 
bestaat uit een reeks van elkaar opvolgende gescheiden keuzeacties van sensibilisatie, exploratie, 
kristallisatie en besluitvorming. Deze acties zijn niet rigide afgebakend. Integendeel, ze zullen 
vaak in elkaar overvloeien en elkaar beïnvloeden. Werken rond exploreren van de omgeving kan 
bijvoorbeeld een invloed hebben op de ontwikkeling van kristalliseren en omgekeerd. Er kan 
zelfs tegelijkertijd aan meerdere activiteiten gewerkt worden. Wat niet belet dat elke keuzeactie 
ook op zichzelf kan staan. In deze visie is het niet onoverkomelijk dat één actie wordt 
overgeslagen of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Belangrijk is het profiel over de 
verschillende keuzeacties heen. Dit zal uiteindelijk een beeld geven van de keuzeontwikkeling 
van het individu en zijn groei naar het vinden van een oplossing voor het gestelde 
keuzeprobleem. De integratie van de verschillende visies geeft een model voor 
keuzeontwikkeling (zie Figuur 2). dat toepasbaar is op de mini-cyclus bij beslissingen tijdens de 
maxi-cyclus van levensloopontwikkeling. 

Een belangrijk concept in het dynamisch keuzebegeleidingsmodel is het 
keuzeontwikkelingsprofiel. Het profiel is het resultaat van de confrontatie van het individu met 
een beslissingsmoment, ervaringen en psychosociale rijpheid. Het wordt geoperationaliseerd door 
het niveau van betrokkenheid van een individu in elk van de zes keuzeacties. Bij een 
keuzesituatie gaat het individu voortbouwen op het door hem/haar bereikte 
keuzeontwikkelingsprofiel. Afhankelijk van de op dat moment bereikte ontwikkeling (interne 
factor) en de invloeden van de omgeving (externe factor) zal het individu een keuzeproces starten 
bij één van de mogelijke keuzeacties. Dit kan zowel gaan om sensibiliseren als eender welke 
andere actie. Zo kan bijvoorbeeld gestart worden bij kristallisatie, op basis van reeds vroeger 
verworven kennis over zichzelf en de keuzemogelijkheden (deel van een vroegere exploratie) en 
de persoonlijke perceptie van de situatie (bv. verwachte resultaten, visie op self-efficacy, enz). 
Elke keuze die het individu maakt moet gezien worden als de geschikte keuze. Welke keuzeactie 
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het wordt is minder van belang omdat het werken aan één van de keuzeacties een impact zal 
hebben op de andere keuzeacties en dus op het totale keuzeontwikkelingsprofiel. 

Het is mogelijk dat op eender welk ogenblik van het proces het individu de gekozen actie 
verlaat om over te stappen naar een andere keuzeactie. Zo kan het best mogelijk zijn dat de 
betrokken persoon op een bepaald ogenblik uit de kristallisatie stapt en overgaat naar het 
beslissen maar het kan net zo goed sensibilisatie worden, daar de persoon tijdens het 
kristallisatieproces ontdekt dat de verworven kennis over de mogelijke keuzeopties minder 
realistisch is dan gedacht. In dat geval kan er een proces van bewustwording op gang getrokken 
worden rondom de erkenning dat bepaalde bronnen zouden moeten geconsulteerd worden of dat 
de te maken keuze veel meer gevolgen heeft op lange termijn dan oorspronkelijk vooropgesteld. 
Het gevolg van deze sensibilisatie kan dan eventueel een overstap naar de keuzeactie exploratie 
teweeg brengen.  

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Nota: (1)           : Start Loop;      (2)             : Exploratie Loop;   (3)              : Keuzeacties Loop; 
(4)             : Return Loop  

 
 

 
Figuur 2. Dynamische keuzebegeleidinsgmodel (Bron: naar Van Esbroeck et al. (2005). A 
dynamic model of career choice development, International Journal for Educational and 
Vocational Guidance, 5(1), 5-18). 
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De wijze waarop de mini-cyclus doorlopen wordt is onvoorspelbaar. Enkel het beginpunt van 

de cyclus, de noodzaak om een keuze te maken, en het einde, de implementatie van de beslissing, 
zijn vaste gegevens. In het model wordt uitgegaan van vier mogelijke veranderingslussen (Van 
Esbroeck et al., 2005), nl.: 

 
1. Start-lus: begint bij de noodzaak om een keuze te maken en loopt verder in één van de 

keuzeacties. 
2. Exploratie-lus: is de continue beweging die gemaakt wordt tussen de drie types van 

exploreren. Het stopt wanneer een individu verder gaat naar een andere keuzeactie dan 
exploreren. 

3. Keuzeacties-lus: is gebonden aan alle bewegingen van de ene keuzeactiviteit naar de 
andere en stop op het ogenblik dat de beslissing geïmplementeerd wordt. 

4. Terugkeer-lus: start vanaf de implementatie en beweegt opnieuw naar een of andere 
keuzeactie of zelfs naar een nieuwe beslissingssituatie. Deze beweging start wanneer 
een individu zich niet kan vinden in de keuze of implementatieproblemen ondervindt. 

 
Voor wat de brede keuzeactie exploreren betreft, wordt ervan uitgegaan dat hierin drie 

subacties aan bod komen en dat de persoon die in de exploratie betrokken geraakt van de ene 
subactie naar de andere zal overstappen (exploratie-lus). Elke ontwikkeling binnen ieder van de 
subacties zal een invloed uitoefenen op de ontwikkeling op ieder van de andere subacties. Deze 
activiteit zal via een spiraalvormig doorlopend proces leiden tot een inperking van de te 
exploreren velden. In de keuzeactie kristallisatie zal het volgens een zelfde model verlopen. Om 
uiteindelijk te komen tot een cummulatief punt dat leidt tot de keuzebeslissing. 
 
Begeleiden vanuit een dynamisch keuzebegeleidingsmodel 
 
In een benadering steunend op het dynamische model dient de werking onderscheiden te worden 
naar een individuele en een groepsbegeleiding. Gelet op de noodzaak aan een continue 
begeleiding moeten beide types van ondersteuning permanent beschikbaar zijn. Uiteraard zal er 
in de begeleiding moeten uitgegaan worden van de algemene ontwikkelingskenmerken van het 
kind en de adolescent. In bepaalde fasen van de ontwikkeling dient meer aandacht uit te gaan 
naar de ondersteuning en de ontwikkeling van bepaalde keuzeacties. Nochtans blijft, gelet op de 
individuele verschillen in de keuzeontwikkeling, de nood aan een brede begeleiding op alle 
vlakken. 

De individuele begeleiding wordt volledig benaderd vanuit het keuzeontwikkelingsprofiel 
van de betrokken leerling en het aangeboden keuzeprobleem. In een eerste fase dient een 
degelijke inventaris opgesteld van het keuzeontwikkelingsprofiel. Hiervoor kan gebruik gemaakt 
worden van de KOP (zie Tibos & Van Esbroeck, 2004). Afhankelijk van dit profiel zal bepaald 
worden op welke keuzeactie kan ingespeeld worden. Uiteraard zouden de acties waar er een 
zwakker ontwikkelingsniveau is bereikt de meeste aandacht moeten krijgen. Bij de interpretatie 
van de resultaten van de KOP dient rekening gehouden te worden met de specifieke situatie van 
de leerling.  

De begeleider zal hoofdzakelijk de rol vervullen van animator die de leerling stimuleert tot 
het actief uitvoeren van een reeks activiteiten. De leerling blijft echter steeds centraal staan en 
zijn/haar keuze om een bepaalde actie al dan niet aan te vatten, vormt het uitgangspunt van de 
begeleiding. Zelfs al zou de leerling beslissen een actie te beginnen, waarvan de begeleider denkt 
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dat ze niet in overeenstemming is met het profiel, moet de keuze voor die actie steeds 
onderschreven worden. De begeleider mag niet uitgaan van de idee te weten wat goed is en wat 
het juiste proces zou zijn. Integendeel de begeleider moet ervan uitgaan dat de leerling het 
probleem en de context op een eigen manier heeft geïnterpreteerd en dit de enige juiste 
interpretatie is.  

Om het extreem te stellen zou in het geval een leerling een beslissing neemt zonder enige 
vorm van voorafgaande exploratie, de begeleiding moeten vertrekken vanuit die beslissing. Het 
betwijfelen van de juistheid van de aanpak van de leerling is geen optie. De begeleider zal de 
leerling moeten steunen bij de implementatie van de beslissing om de leerling via die weg te 
brengen tot een feedback en een bewustwording van bepaalde inconsistenties. Het na te streven 
doel is om te evolueren tot een nieuwe exploratie. In feite zou de begeleider maximaal gebruik 
moeten maken van de dissonantie idee. 

In de begeleiding staat de zelfwerkzaamheid van de leerling centraal. Tevens is een 
beschikbaarheid van de begeleider om samen met de leerling te reflecteren over de resultaten van 
de uitgevoerde activiteiten (bv. bekomen informatie) essentieel. De begeleider dient te kunnen 
beschikken over een uitgebreid patrimonium van mogelijke activiteiten voor alle keuzeacties en 
dit voor zo veel mogelijk keuzeproblemen. In heel wat gevallen is het belangrijk dat de 
begeleider daarbij kan beroep doen op andere diensten en personen buiten de eigen organisatie. 
Deze ondersteuning wordt essentieel om de transfer van de verworven ontwikkeling naar andere 
keuzesituaties te bevorderen.  

Het grote verschil t.a.v. de begeleidingen volgens de andere voorgestelde keuzetheorieën ligt 
in de niet-hiërarchische opbouw van de begeleidingsprogramma’s en de niet gebondenheid aan 
specifieke leeftijden of tijdsmomenten. Tevens is de idee dat de begeleiding op het vlak van één 
bepaalde keuzeactie een invloed zal hebben op de ontwikkeling van andere keuzeacties een 
essentieel element. In die situatie is het best mogelijk dat bepaalde activiteiten of programma’s, 
gebonden aan specifieke keuzeacties, eventueel niet aangeboden worden.  

De groepsbegeleiding zal volgens een zelfde patroon verlopen. Ze wordt evenwel gekoppeld 
aan bepaalde algemeen geldende transitiemomenten of keuzeprobleemsituaties die gekoppeld zijn 
aan de ontwikkelingspsychologische kenmerken van de groep. Uiteraard is het kader waarbinnen 
de groepsbegeleiding verloopt, nl. de school, in sterke mate bepalend op dit vlak. Het grote 
voordeel van de groepsbegeleiding ligt in de mogelijkheid te kunnen kapitaliseren op de 
confrontatie tussen de leerlingen. Zowel de aangebrachte keuzeproblemen, de voorgestelde 
activiteiten, de aanpak van deze activiteiten als de resultaten van deze activiteiten laten dergelijke 
confrontatie toe.  

De onderzoeksresultaten onderstrepen evenwel dat in een groepsbenadering de aanwezigheid 
van een keuzeprobleem en de aanwezigheid van keuzeactiviteiten belangrijk zijn. Het is daarom 
essentieel ernaar te streven dat alle keuzeacties in alle studiejaren aan bod komen. Welke 
keuzeactie wanneer aan bod komt, is minder van belang. Het actief aanpakken van een bepaalde 
keuzeactie heeft immers een positief effect op de ontwikkeling van de andere keuzeacties. Tevens 
is het belangrijk dat ook aan leerlingen die niet voor een keuzeprobleem staan, activiteiten 
worden aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat het keuzeprofiel van leerlingen in het 5de jaar zich 
niet verder ontwikkelden in vergelijking met het 4de jaar. Van zodra de begeleiding gestopt wordt, 
en er geen druk is om te kiezen, stopt ook de verdere ontwikkeling van het profiel. De vraag is in 
welke mate dit kan leiden tot het verloren gaan van verworven keuzevaardigheden. Voorlopig 
zijn er geen gegevens om deze vraag te beantwoorden. Het lijkt evenwel aan te bevelen om geen 
risico’s te nemen en de keuzebegeleiding niet te onderbreken.  
 



AR/EXT/ADV/004bijlage -  12 

Bibliografie 
 
Gieles, P., Lap, J., & Konig, A. (1985). Opbouwen van het mentoraat: Een beleidsvoorstel. 

‘sHertogenbosch: KPC. 
Janssen, P. (1993). Naar een be’vrij’dende instap in het Hoger Onderwijs. In Contactgroep 

Academisch Onderwijs (Ed.), Van secundair naar hoger onderwijs: Is er een einde aan die 
jaarlijkse hecatombe? (pp. 69-94). Leuven/Apeldoorn: Garant.  

Janssen, P. (1997). Zijn of niet zijn? Kwestie van kiezen. In J. Verbeek & G. Willems (Eds.), 
Levenslijnen (pp. 205-2218). Leuven/Apeldoorn: Garant. 

Rottinghaus, P. J., & Van Esbroeck, R. (in druk). Improving person-environment fit and slef-
knowledge. In P. J. Hartung & L. M. Subich (Eds.), Constructing slef in work and career 
(Chpt. 3). Washington, DC: APA Books. 

Savickas, M. L, Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J-P., Duarte, M. E., Guichard, J., Soresi, S., Van 
Esbroeck, R., van Viaenen, A. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in 
the 21st century, Journal of Vocational Behaviour, 75(3), 239-250. 

Tibos, K., & Van Esbroeck, R. (2004). Career choice Development Profile Questionnaire: An 
initial evaluation. In Quality Development in Vocational Counselling and Training: 
International Conference 2003: Final Report (CD-Rom: data\docs\van_esbroeck_01.pdf). 
Bern: Schweizerischer Verband für Berufsberatung. 

Van Esbroeck, R., & Zaman, M. (1999). Een dynamisch keuzebegeleidingsmodel. In Handboek 
Leerlingenbegeleiding (Studiekeuze- en beroepskeuzebegeleiding – Methode, pp. 1/1-1/16), 
Zaventem: Kluwer Editoriaal. 

Van Esbroeck, R. (2008), Career Guidance in a global world. In J. Athanasou & R. Van Esbroeck 
(Eds.), International handbook of career guidance (pp. 23-44). Dordrecht: Springer 
Science. 

Van Esbroeck, R., Tibos, K., & Zaman, M. (2005). A dynamic model of career choice 
development, International Journal for Educational and Vocational Guidance, 5(1), 5-18. 

 
Aanbevolen literatuur 
 
Lacante, M., Van Esbroeck, R., & De Vos, A. (2008). Met een dynamische begeleiding naar een 

effectieve keuzebekwaamheid. Eindrapport OBPWO projecten 04.01 & 02.02 en 
Ministerieel Initiatief. Brussel/Leuven: Vrije Universiteit Brussel/ Katholieke Universiteit 
Leuven. (Beschikbaar op de website van het Departement Onderwijs op 
www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2004/0401/Default.htm) 

 
 
 
 

http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2004/0401/Default.htm

