DOOR MARINKA KUIJPERS

d
or

COLUMN

Noloc gecertificeerd RL,
waarom?

wT
o

MA
HE atat .. .

v

Uitgangspunt is
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Als decaan en LOB’er binnen het vo en mbo ben je gericht op het geven van advies,
begeleiding en coaching aan jonge mensen in een belangrijke fase van hun leven. Goed
beroepskeuze- en studieadvies geven en leerlingen loopbaancompetent maken is een vak.

Noloc

Tijdens de overstap van vmbo, havo en vwo naar het
mbo is de schooluitval hoog. Ook vallen veel jongeren uit in eerste leerjaar op het mbo. De uitval wordt
wel minder, maar verdient nog extra aandacht. We
zien dat het ministerie van OCW steeds meer kijkt
naar de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding en
beroepskeuze- en studieadvies. Ook stelt zij de volgende maatregelen:
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Coaches inzetten voor uitgevallen jongeren.
Speciale klassen voor jongeren die twijfelen over
hun studiekeuze.
Hulp bij de studie- en loopbaankeuze.
Dit voorkomt dat jongeren uitvallen doordat de
opleiding tegenvalt.
Ziekteverzuim aanpakken. Als een jongere zich
vaak ziek meldt, kan dit een teken zijn dat er meer
aan de hand is. Hierbij zijn de school, de gemeente
en een jeugdarts betrokken.
Voortijdige schoolverlaters helpen om werk of een
leerwerkbaan te vinden.
Extra begeleiding voor overbelaste en kwetsbare
jongeren. Soms hebben zij zo’n complexe thuissituatie, dat het (tijdelijk) niet meer lukt om naar
school te gaan. Dit geldt ook voor leerlingen met
emotionele problemen of specifieke leerbehoeften.

Leerlingen zijn te jong om te kiezen voor een profiel- of
vervolgopleiding las ik deze week. Leraren lukt het niet
om LOB in de vaklessen te integreren hoorde
ik vorige week. Mentoren vinden het moeilijk om LOBgesprekken te voeren is mijn ervaring. Dit roept vragen
op over de haalbaarheid en effectiviteit van LOB. Zoals:
LOB, wat kunnen we ermee? Wat zijn de doelen en wat
is de aanpak om jongeren te leren kie-zen in plaats van
te laten kiezen? Als leraren het niet kunnen, kunnen ze
het dan wel leren? Wat is nodig voor een (toekomstig)
curriculum in het vo?

Bij Noloc weten we dat jouw vak steeds breder,
dieper en relevanter wordt. We streven daarom naar
optimale professionalisering en erkenning van jou als
professional in dit prachtige vakgebied.
Met interessante en actuele thema’s houden we je
deskundig en je kennis actueel, in verbinding met
je vakgenoten en inspireren we je met leerzame en
scherpe artikelen, white papers, thema tafels en digitale bijeenkomsten, kwaliteitskringen en mentoren.
Binnen je lidmaatschap groei je door naar je certificering als RL. Je titel is een garantie voor je actuele
vakbekwaamheid en hoge kennis- en ervaringsniveau.
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Om deze vragen te beantwoorden, is het essentieel om
LOB te definiëren. Ik maak er geen geheim van dat
volgens mij LOB als afkorting van loopbaanontwikkeling en -begeleiding beter past in deze tijd dan
voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Met als
kanttekening dat de ontwikkeling in dit geval de
leerlingen betreft en de begeleiding de verantwoordelijkheid is van leraren, een beetje vreemd voor een
afkorting dus. Afijn. Mijn punt: de woorden die afgekort zijn in LOB geven richting aan de doelen ervan. We
kunnen van leerlingen niet verwachten dat ze zich
oriënteren op een onzekere toekomst, maar we kunnen
ze wel leren om zich te ontwikkelen zodat ze zich
steeds weer opnieuw kunnen verbinden met hun
veranderende omgeving.
Een leven lang ontwikkelen begint niet als je werkt,
maar dat doe je een leven lang, dus ook op school.
Daarbij helpt een aanbodgericht curriculum niet, want
daarin leer je niet om je vanuit een eigen vraag te
ontwikkelen. Ook helpt het niet als je een loopbaankeuze moet maken terwijl je helemaal geen
ervaring hebt in het maken van keuzes en geen zicht
hebt op waarvoor je kiest, zoals bij een profielkeuze
bijvoorbeeld.

Onafhankelijke toetsing en borging van jouw
vakbekwaamheid.
Het continu stimuleren van jouw ontwikkeling
als loopbaanprofessional.
Het vergroten van jouw professionele zichtbaarheid d.m.v. opname in het beroepsregister.
Het vergroten van jouw onderscheidend vermogen
als decaan of LOB’er.
Een voorsprong bij het vormgeven van het
LOB curriculum.
Toegankelijk voor leden en niet-Noloc leden.

Zet nu de stap en laat je certificeren als
Register Loopbaanprofessional
Kijk op noloc.nl/keurmerken
Het keurmerk voor alle loopbaanprofessionals.
Noloc stimuleert loopbaanprofessionals en jobcoaches om
zich voortdurend te blijven ontwikkelen.
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Bij de Les 5

Wat als… een leerling geen profielkeuze maakt, maar
dat een profiel een uitkomst is van een loopbaanontwikkelproces? Een ontwikkelproces waarin jongeren
keuzes leren maken gedurende hun leerproces, in
plaats van dat zij een keuze moeten maken voor zij een
leertraject starten. Dynamisch onderwijs als
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voorbereiding op een dynamische arbeidsmarkt. En,
dat alle leerlingen uit elk profiel basiscompetenties
leren die ze nodig hebben in hun leven. En ook dat het
onderwijs een systeem hanteert waarin je deze
competenties kunt ontwikkelen op basis van je kwaliteiten en motieven. Dat je als jongere steeds zelf
leereenheden kiest, waardoor je je verdiept in een
profiel of juist verbreedt. Dat het profiel (of profielcombinaties) de uitkomst, en niet het startpunt is van
leren. Profielleren zou dat heten.

‘Dat de profielkeuze
de uitkomst is en
niet het startpunt’
Wat als … jongeren in de vakken horen en ervaren hoe
verschillend werk eruit ziet, kunnen experi-menteren,
hun motieven en kwaliteiten kunnen ontdekken en
deze verbinden met het (school)werk dat gedaan moet
worden. Want dat is loopbaanont-wikkeling: het
verbinden van je eigen doelen met die van je omgeving.
Wat als… leerlingen daardoor niet één vervolgopleidingkeuze hebben aan het eind van het vo, maar dat
ze een zelfbeeld ontwikkeld hebben waarmee
verschillende keuzes mogelijk zijn en dat ze over
vaardigheden beschikken om steeds weer opnieuw een
keuze te kunnen maken die bij hen past.
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