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ACHTERGROND
Van studie kiezen naar loopbaan sturen 
Leerlingen moeten op relatief jonge leeftijd keuzes maken die een grote impact hebben op hun 
(maatschappelijke) carrière. Goede voorbereiding in het vo, overdracht tussen vo en het vervolg-
onderwijs en afspraken omtrent instroom zijn van groot belang. 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) vormt de natuurlijke brug tussen onderwijssectoren. 
LOB gaat over het ondersteunen van leerlingen bij het ontdekken wie ze zijn, het ontdekken van 
eigen talenten en motieven, het verkennen van loopbaanmogelijkheden en het maken van goed 
gefundeerde keuzes ten aanzien van hun vervolgopleiding en beroep. 

LOB zit ook in de kern van talentontwikkeling. Met goede LOB zijn leerlingen in staat hun talenten 
te ontdekken en te ontplooien, niet alleen in het vo maar ook in hun verdere loopbaan. LOB is 
niet slechts het kiezen van een vervolgopleiding, LOB is leerlingen leren kiezen, leerlingen leren 
hun loopbaan te sturen en te anticiperen op eigen ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. 

Project Stimulering LOB 
Het project Stimulering LOB van de VO-raad heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt aan twee doelen: 

1) agendering van het onderwerp Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)  
op beleids- en schoolniveau; 

2) samen met scholen werken aan een kwaliteitsslag op het gebied van LOB. 

Het project heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het agenderen van LOB en het onderwerp 
staat hoger dan ooit op de politieke en beleidsagenda. Daarnaast heeft de afgelopen jaren een kern van 
ongeveer 150 vo-scholen hard gewerkt aan de noodzakelijke kwaliteitsslag rond LOB, welke bestond 
uit het verkennen van goede LOB en het opzetten van pilots met scholen. Samen met het veld heeft 
het project producten en diensten ontwikkeld die scholen ondersteunen bij het vormen van een 
krachtige visie op LOB, vertaling in strategische lijnen, samenwerking op regionaal niveau (tussen vo-
scholen en vervolgonderwijs) en het professionaliseren van onderwijsmedewerkers. Deze producten 
en diensten zijn vervolgens door andere scholen in hun professionaliseringstraject gebruikt.
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DOORGAAN MET HET VERANKEREN VAN LOB
Vanuit de VO-raad is, met financiering van het ministerie van OCW, de afgelopen vijf jaar hard 
gewerkt om LOB goed op de kaart te zetten. Het project stopt in december 2014. De afgelopen 
maanden zijn vele gesprekken gevoerd met het veld over hoe ervoor kan worden gezorgd dat 
LOB de aandacht blijft krijgen die het verdient en nodig heeft. Daartoe zijn bijeenkomsten 
georganiseerd met decanen, LOB-coördinatoren, schoolleiders, bestuurders, experts en adviseurs. 

Uit deze gesprekken komt naar voren dat het stoppen van het project Stimulering LOB eigenlijk 
te vroeg is. De opdracht om LOB te stimuleren is geslaagd, dit doel is behaald. De scholen zijn 
nu aan zet, maar ze hebben - zoals uit de veldraadpleging blijkt - wel ondersteuning nodig. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om goede voorbeelden van collega-scholen, ondersteuning bij 
samenwerkingsprojecten in de regio en ondersteuning bij visie en organisatie in de school.

De behoefte van het veld is aldus tweeledig:
1) Bovensectorale samenwerking in de regio;
2) Loopbaangericht onderwijs in de kern van het (voortgezet) onderwijs. De binnen het project 

Stimulering LOB ontwikkelde expertise moet volgens het veld worden benut om een bijdrage te 
leveren aan de volgende ondersteuningsbehoefte:

Verankering LOB/  
loopbaangericht  

onderwijs  

Regionale 
samenwerkings-

verbanden 

1. Stimulering en 
verbindingen netwerken rond 
LOB (coördinatie) 

2. Vergroten deelname en 
betrokkenheid 

  deelname3. Opschaling door
vervolgonderwijs (randwoorwaarde
voor werken aan studiesucces) 

4. Landelijke belangen 
behartiging op 
bovensectoraal niveau 

Professionalisering
scholen & verankering

 
 

5. Ondersteuning bij 
professionalisering 
(personeel)  

6. Ondersteuning bij 
onderwijsvernieuwing (loopbaan-
gericht denken/inhoud)  

 
 7. Veldraadplegingen om onder-

steuning aan te scherpen en goede
voorbeelden landelijk te delen 

Behoefte veld tbv verankering/voortzetting LOB
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ADVIES: BOVENSECTORAAL STROOMPUNT LOB
De oprichting van een landelijk bovensectoraal Stroompunt LOB is de meest doelgerichte manier 
om tegemoet te komen aan de behoefte die het veld aangeeft. Bovendien zou het de ambities uit het 
sectorakkoord VO realiseren en de adviezen van de Onderwijsraad en de wensen van het ministerie 
van OCW ter harte nemen. Het Stroompunt LOB moet de sectoren ondersteunen bij hun ge-
meenschappelijke ambitie om leerlingen te leren sturen op hun loopbaan.

Het bovensectorale Stroompunt LOB gaat aan de slag met de volgende twee taken:
 ▪ Via makelaarsrol vraaggericht ondersteunen van scholen en regionale samenwerkingsverbanden;
 ▪ Bundelen en verspreiden van expertise (kennis en kunde).

6 Zie bijlage 4: Samenvatting klankbordgesprekken stakeholders en betrokkenen LOB.
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Kenmerken van het Stroompunt LOB
 ▪ Het bovensectorale Stroompunt LOB vormt het kloppend hart van LOB in het veld. Bij het 

Stroompunt kunnen scholen, netwerken en instellingen terecht voor vragen en kennis over LOB 
en loopbaangericht onderwijs. Het Stroompunt heeft de taak om de bestaande kennis, expertise, 
diensten en producten van betrokken partijen in kaart te brengen, te bundelen en vervolgens weer 
te verspreiden (denk aan: VSNU, LICA, SPV, decanenverenigingen, ouderverenigingen, etc.).

 ▪ Via het stroompunt wordt een verbinding gelegd tussen vraag en aanbod in het veld. De 
verschillende partijen werken nauw samen om hun aanbod op elkaar aan het laten sluiten en de 
inmiddels gedeelde visie (zoals eerder geschetst) vast te houden. Deze partijen ‘hangen’ onder het 
Stroompunt LOB om bewaking van visie en doel te behouden. Het bovensectorale Stroompunt 
neemt hierin het initiatief.

 ▪ Het Stroompunt LOB signaleert eventuele hiaten tussen vraag en aanbod en overlegt met 
de diverse partijen hoe hierop ingespeeld kan worden. Het stroompunt kan daarmee ook 
initiatiefnemer zijn van bepaalde kennis en expertise, uitgevoerd door één van de partijen. 
Het uiteindelijke doel is het beleggen van de opbrengst bij één van de partijen die onder het 
Stroompunt hangt. 

 ▪ Het Stroompunt LOB wordt gedragen door de verschillende raden: VO-raad, MBO-raad, 
Vereniging Hogescholen en VSNU (en wellicht t.z.t. ook de PO-Raad). Via zitting in een 
stuurgroep vindt nauwe afstemming tussen de raden plaats en kan de opdracht van het 
Stroompunt met de tijd aangepast worden naar gelang de ontwikkelingen in het veld. De eerste 
twee of drie jaar wordt het Stroompunt financieel ondersteund door het ministerie van OCW om 
de opdracht en het bestaansrecht van het Stroompunt waar te maken. In de haalbaarheidsstudie, 
welke  naar aanleiding van dit advies uitgevoerd kan worden, zal ook gekeken moeten worden 
naar hoe duurzaamheid gegarandeerd kan worden en naar welke rol eenieder (de raden, de 
partijen en OCW) in zal vullen. 

Kaders en doelen bovensectoraal Stroompunt LOB
De sleutelbegrippen voor het Stroompunt LOB zijn: juiste leerling op de juiste plek, leren loopbaan 
sturen, aandacht voor talentontwikkeling, doorlopende leerlijnen (in termen van voorbereiding, 
overdracht en instroom), netwerkvorming en stimulering samenwerking (vo-vo en vo-ver-
volgonderwijs). De belangrijkste kaders van het Stroompunt LOB zijn:
 ▪ Proactief het belang van LOB in de kern van het onderwijs en de gedachte omtrent 

loopbaangericht onderwijs agenderen bij scholen en regio’s.
 ▪ Het landelijk Stroompunt vormt het kennis- en expertiseknooppunt. Er wordt zoveel mogelijk 

samengewerkt met decanenkringen, SPV, Studiekeuze123, aansluitingsplatforms, etc. om de 
condities voor goede LOB en loopbaangericht onderwijs zo goed mogelijk samen te brengen. 
Volgens schoolleiders is het gebruik van het Stroompunt afhankelijk van snelheid en de mate 
waarin expertise bij een punt gevonden kan worden.

 ▪ Het Stroompunt moet zo ‘lean’ mogelijk worden opgezet om flexibel mee te kunnen bewegen 
met de vraag. De slagkracht zit in het netwerk rond het Stroompunt.

 ▪ Vraaggericht scholen voorzien van kennis en expertise om LOB verder te verankeren.
 ▪ Ondersteunen van netwerken om kennis, expertise en ervaring te delen tussen scholen en 

instellingen (samen kom je verder).
 ▪ Ondersteunen van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. 
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Het bovensectorale Stroompunt is dé plek voor de uitvoerders in het veld: decanen, 
aansluitingscoördinatoren, LOB-coördinatoren, adviseurs etc. Het zorgt hierdoor ook voor borging 
van de huidige opbrengsten van Stimulering LOB. Dit gebeurt middels een transitieperiode in het 
voorjaar van 2015, waarin producten bij diverse partners, waaronder de VO-raad worden belegd.

In de verschillende sectoren krijgt loopbaangericht onderwijs ook op andere manieren aandacht. Zo 
is in het vo de afspraak gemaakt dat er meer verankering van LOB plaatsvindt in schoolplannen, 
komt er een plusdocument waar de brede vorming van de leerling een plek krijgt en zal er meer 
afstemming plaatsvinden met betrekking tot doorstroomgegevens van leerlingen. Deze zaken worden 
door de VO-raad opgepakt middels projecten, maar afstemming met het Stroompunt is hierbij 
essentieel. Alleen dan komen de opbrengsten ook bij de andere partijen terecht én kan er middels 
het Stroompunt gekeken worden naar de plek waar opbrengsten vanuit deze projecten geborgd gaan 
worden

De initiatieven die vanuit de andere raden op dit gebied ontplooid zullen worden, behouden via 
het Stroompunt de verbinding met het veld en de diverse andere partijen. Op deze manier zal het 
Stroompunt het kloppend hart worden en zal het zijn bestaansrecht als vanzelf verwerven. Bovendien 
zullen de opbrengsten van het Project Stimulering LOB zo op relatief eenvoudige wijze behouden 
worden.

Stroompunt loopbaangericht 
onderwijs 

Beleggen  

Een van de partners 

Projectopbrengsten vanuit 
raden en andere 
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www.lob-vo.nl


