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Missie VDAB

• Loopbaanzekerheid voor elke burger

→ Vlaamse burgers helpen om zelf hun loopbaan te 
ontwikkelen.
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VOLATILITY

UNCERTAINTY

COMPLEXITY

AMBIGUITY

Cf. Fons Leroy, Work Action Heroes



Missie VDAB 4

• Loopbaanzekerheid voor elke burger

in transitionele loopbaan



Missie VDAB

• Loopbaanzekerheid voor elke burger

→ Maximaal talenten en competenties ontplooien

→ Zelf de loopbaan sturen

→ Langer en met meer goesting werken
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#Commander_Career



Noden: Loopbaancompetenties 6



Noden: Loopbaancompetenties 7

• 1. WAT WIL IK? (motievenreflectie) 
Nadenken en reflecteren over interesses, loopbaanwensen en –waarden. (Wat vind ik echt 
belangrijk in mijn loopbaan? Wat drijft mij in mijn werk? Wat maakt mijn loopbaan al dan 
niet geslaagd?)

• 2. WAT KAN IK? (kwaliteitenreflectie) 
Inzicht in persoonlijkheidskenmerken, sleutelvaardigheden en competenties. (Waar ben ik 
goed in? Waar kan ik goed in worden? Op welke terreinen onderscheid ik me van anderen?)

• 3. WAAR KAN IK WERKEN? (werkexploratie) 
Actief verkennen en exploreren van de arbeidsmarkt. (Waar liggen mijn kansen op de 
arbeidsmarkt? Welke jobs, beroepen, bedrijven en branches zijn er? Wat kan ik eisen en 
verwachten?)

• 4. WIE KAN ME HELPEN? (netwerking) 
Opbouwen en onderhouden van contacten die helpen in de loopbaan. (Hoe ziet mijn netwerk 
eruit? Hoe schakel ik mijn persoonlijk netwerk in? Hoe breid ik mijn professioneel netwerk 
uit? 

• 5. HOE PAK IK HET AAN? (loopbaansturing) 
Formuleren van concrete acties en initiatieven ifv inzichten en keuzes. (Hoe ben ik 
georganiseerd om werk te zoeken? Hoe verloopt mijn dagelijkse planning? Hoe blijf ik 
volhouden? Neem ik voldoende initiatieven? Kom ik voldoende in actie? Heb ik nood aan een 
uitgeschreven actieplan naar werk? 



Noden: Actieplan OLB op school

• Visie en draagvlak

• Oriëntatie en begeleiding

• Organisatie OLB

• Samenwerking

CF. DE VLAAMSE LOB-SCAN
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Opportuniteiten

• Gedeeld kader onderwijspartners-VDAB 
als basis voor wederzijdse versterking, bv.

• samenwerking 
• GO!-VDAB → piloot onderwijsloopbaanbegeleiding

• Katholiek Onderwijs Vlaanderen-VDAB

• Onderwijskiezer-VDAB

• TTT VDAB voor onderwijsprofessionals

• Leerloopbanen van de toekomst
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https://www.vdab.be/onderwijs/opleidingsmogelijkheden#partnership


Opportuniteiten

• Beschikbare informatie en tools, bv.
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http://www.vdab.be/onderwijs
http://www.vdab.be/onderwijs
http://www.vdab.be/jongeren
http://www.vdab.be/jongeren


Opportuniteiten 11



Opportuniteiten 12



Opportuniteiten

• Groeiende aandacht OLB → communicatie 
good practices, expertisedeling
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Opportuniteiten

• Aandacht voor studie- en beroepskeuze/OLB 
in beleidsnota’s onderwijs én werk

• Werkplekleren – duaal leren

• GOAL - leerwinkels
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Opportuniteiten

• Neerslag van OLB in Mijn Loopbaan 

→ levend competentieportfolio: scoren van 
persoonsgebonden en beroepsspecifieke 
competenties 

→ matching met vacatures 
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Opportuniteiten 16



Opportuniteiten 17



Aandachtspunten
CF. DE VLAAMSE LOB-SCAN
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leerling staat centraal

▪ Visie en Doel
▪ Leiderschap en draagvlak
▪ Beleid

➢ strategisch niveau 
➢ van toepassing op heel de school 
➢ gedeeld in heel de school

▪ Rollen en taken (wie neemt wat 
op)

▪ Professionalisering 
▪ Persoonlijke keuze versus 

advisering
➢ Organisatorisch, tactisch
➢ Verantwoordelijkheden
➢ Eigenaarschap

▪ Ouders

▪ Externe partijen
➢ Wie kunnen en moeten we in 

het hele OLB-proces van de 
leerling betrekken?

➢ Wie kan dit OLB-aanbod 
versterken?

▪ OLB inhoud geven

▪ OLB plaats geven in het 
curriculum

▪ Zorgen voor een krachtige 
leeromgeving
➢ inhoud
➢ aanbod



Aandachtspunten oriëntatie en 
begeleiding

• Link reflectie – zelfreflectie –
loopbaanreflectie

• Werkexploratie: 

• vroeg

• voldoende breed

• contact met reële werkomgeving – ook informeel 
leren

• Netwerken: niet uit het oog verliezen
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Aandachtspunten oriëntatie en 
begeleiding

• Loopbaansturing:

• Zelf doen – Loopbaangesprek vanuit coachende 
houding

• Aandacht voor LLL meegeven

• Bij welke instanties kan je terecht voor 
(leer)loopbaanbegeleiding?

• Procesmatige aanpak

• Kwaliteit van de begeleiding
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Het loopbaangesprek

ZELFSTURING

KEUZES MAKEN
ZELFREFLECTIE

PERSOONLIJKE GROEI

AANZETTEN TOT ACTIE
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WERK ZELF 

WAAR LIGGEN MIJN 

INTERESSES? 

WAT IS BELANGRIJK 

IN MIJN LEVEN? 

WAT BOEIT MIJ? 

WAT KAN IK EN KEN IK? 

WAAR VIND IK JOBS 

EN VACATURES? 

WIE KAN MIJ 

HELPEN? 

WELKE JOBS, BEDRIJVEN EN SECTOREN ZIJN ER? 

HOE ZIET MIJN 

NETWERK ERUIT? 

HOE PAK IK HET AAN? 

MOTIEVENREFLECTIE 

KWALITEITENREFLECTIE 

WERKEXPLORATIE 

NETWERKEN 

LOOPBAANSTURING 

WAT MOTIVEERT MIJ? 

WAAR LIGGEN 

MIJN TALENTEN? 

WAT KENMERKT MIJ? OVER WELKE VAARDIGHEDEN 

BESCHIK IK? 

HOE ZIEN 

ANDEREN MIJ? 

WELKE COMPETENTIES 

ZIJN VEREIST? 

WAT HOUDT 

DE JOB IN? 

KENNIS, 

VAARDIGHEDEN, 

ATTITUDES? 

AAN WIE VRAAG IK WAT? 

WELKE ORGANISATIE 

DOET WAT? 

WAAR VIND IK INFO? 



Aandachtspunten
CF. DE VLAAMSE LOB-SCAN

23

leerling staat centraal

▪ Visie en Doel
▪ Leiderschap en draagvlak
▪ Beleid

➢ strategisch niveau 
➢ van toepassing op heel de school 
➢ gedeeld in heel de school

▪ Rollen en taken (wie neemt wat 
op)

▪ Professionalisering 
▪ Persoonlijke keuze versus 

advisering
➢ Organisatorisch, tactisch
➢ Verantwoordelijkheden
➢ Eigenaarschap

▪ Ouders

▪ Externe partijen
➢ Wie kunnen en moeten we in 

het hele OLB-proces van de 
leerling betrekken?

➢ Wie kan dit OLB-aanbod 
versterken?

▪ OLB inhoud geven

▪ OLB plaats geven in het 
curriculum

▪ Zorgen voor een krachtige 
leeromgeving
➢ inhoud
➢ aanbod



Aandachtspunten visie en draagvlak –
organisatie OLB

• Heldere visie vanuit koepel/net

• Ondersteuning scholen:

• om beleid uit te werken

• bij professionalisering leraren (o.a. 
loopbaangesprek vanuit coachende houding)
• nascholing

• lerarenopleiding
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Aandachtspunten samenwerking

• arbeidsmarktinfo voor ouders
• participatie aanbod VDAB

• netwerken en fora gebruiken voor versterking 
OLB (bedrijven, onderwijs- en 
opleidingsactoren, ...)

• onderzoek
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Aandachtspunten: overgang naar 
arbeidsmarkt

• Inschrijving als schoolverlater (jan.-juni).

• Meteen mee in dienstverlening / begeleiding van 
de loopbaan

• Opbouw rechten
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Bedankt!


