
Kansrijke intake MBO door ‘loopbaanassessor’ 
 

In het voortgezet onderwijs en in het MBO hebben stimuleringsprojecten, onderzoek- en 

onderwijsinspanningen de voortijdige uitval en het switchgedrag van leerlingen en studenten sterk 

verminderd. Op veel scholen wordt nog hard gewerkt aan de verankering van LOB 

(loopbaanontwikkeling & begeleiding) en mede door stimulering vanuit de VO-Raad zien we 

leernetwerken van scholen ontstaan die elkaar scherp houden op de veranderingen en die de kans 

aangrijpen om hierin van elkaar te leren. Toch kunnen we in de aansluiting van het VO naar het MBO 

nog enkele belangrijke verbeteringen realiseren. Enkele ontwikkelingen die hiervoor de aanleiding 

zijn: 

 

1. Het VO krijgt LOB beter op orde. Sturend hierbij is het Sectorakkoord 2014-2017 met het 

loopbaandossier als eis en het besef om de loopbaanleeromgeving krachtiger in te richten. 

2. Stimulering vanuit de overheid om regionaal afspraken te maken rond aansluiting. 

3. Instroomrechten voor VMBO-ers die naar het MBO gaan én de verplichting voor het MBO 

om bij inschrijving vóór 1 april een studiekeuzeadvies te verstrekken als de jongere daarom 

vraagt. 

4. Aandacht voor excellente leerlingen en ‘maatwerk’. (Bussemaker: ‘Elk talent moet dezelfde 

kans krijgen’). 

5. Een snel veranderend werkveld eist van de VMBO-er voortdurende aanpassing van het 

opleidings- en beroepsbeeld. 

6. Steeds meer druk op het opleidingsrendement. 

 

Huidige ontwikkelingen. 

VMBO. 

LOB is verplicht in het kerndeel van de nieuwe examens beroepsgerichte vakken (Sectorakkoord). 

Daarom wordt daar hard gewerkt aan een breed gedragen programma LOB met competente 

begeleiders. Er zijn al veel mentoren getraind in het voeren van een reflectieve loopbaandialoog. De 

verplichting tot het vormen van een loopbaandossier en de stimulans voor scholen tot verstrekken van 

een zogenaamd plusdocument*(zie voetnoot) zorgen dat er sprake is van een verbeterde 

‘opleidingsidentiteit’ bij leerling/student; kennis van zichzelf in relatie tot het opleidingsprofiel.  

VO-decanen willen dat de overdrachtsdocumenten door het MBO echt worden benut en dat het advies 

van de mentor wordt gewaardeerd. Deze overdracht is nog lang niet optimaal; het onderling 

vertrouwen moet door regionale afspraken verder kunnen groeien. Daarnaast ligt er voor de decanen 

zelf een uitdaging om zich meer te verdiepen in de (regionale) keuzemogelijkheden binnen het MBO. 

Voldoende reden om regionale leernetwerken in te richten en/of te verduurzamen.  

 

MBO. 

In het MBO lijkt de kennis van en het vertrouwen in de LOB-programma’s van het VO toe te nemen. 

Dit maakt dat het ‘wij-zij-denken’ afneemt. Zo ontstaat meer waardering voor de wijze waarop de 

instromende leerling/student kan reflecteren en zichzelf kan presenteren; het zelfbeeld en het 

opleidings-/beroepsbeeld kunnen beter onder woorden worden gebracht en wordt ondersteund door 

een ‘loopbaandossier’. Wie ben ik en waar kom ik het meest tot mijn recht? Met betrekking tot de 

instroomrechten zullen de MBO’s nog moeten wennen aan het feit dat leerlingen slechts in 

uitzonderlijke gevallen kunnen worden afgewezen (bij een studentenplafond of aanvullende, erkende 

toelatingseisen bijvoorbeeld).  

Helaas wordt intake nog steeds geassocieerd met toelating of afwijzing. Dat moet veranderen, de 

intake dient meer en meer een instrument worden binnen de doorlopende begeleidingslijn. Ook al zal 

er voorlopig nog wel spanning blijven zitten op instroomrechten enerzijds en afrekening op 

studierendementen anderzijds.  

Het onderstaand ‘zandlopermodel’ illustreert de mogelijkheid van een doorlopende 

loopbaanbegeleidingslijn van VO naar MBO (het smalle deel van de zandloper), mits het MBO serieus 

wil kijken naar wat de instromer en diens mentor te melden heeft. 
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Verbeteringspotentieel 

De investering op intake is belangrijker dan ooit. De Dikke van Dale over ‘intakegesprek’: ‘gesprek 

bij de inschrijving van aanstaande cliënten van instellingen, bedoeld om na te gaan welke hulp nodig 

is’. Geen selectie dus. Succesvolle schooltransitie staat of valt met de mate waarin een leerling in 

sociaal en inhoudelijk opzicht aansluiting vindt met de nieuwe onderwijsomgeving (Tinto, 1993). 

Deze zogeheten integratie is het resultaat van de interactie tussen de behoeften en benodigdheden van 

de leerling enerzijds en de mogelijkheden en faciliteiten die de onderwijsomgeving biedt anderzijds. 

Het gaat erom dat de leerling zélf ervaart dat hij op zijn plek zit op de betreffende school en opleiding.  

Twijfel en spijt over de studiekeuze vormen een belangrijk knelpunt bij de transitie van VMBO naar 

MBO. De ondersteuning van het VO moet in het MBO worden voortgezet, om de gemaakte keuze te 

evalueren en zo nodig de loopbaanplannen te helpen bijstellen (Louise Elffers, januari 2014). 

Vermindering van inspanning bij plaatsing door de regelgeving ‘instroomrecht’ is dus niet wenselijk. 

Sterker nog, deze inspanning verdient zich terug mits de kwaliteit op orde is. Een goed 

loopbaangesprek bij aanvang van de vervolgopleiding doet recht aan het al opgebouwde 

‘loopbaandossier’; niet alleen voor de risicostudent, maar voor élke nieuwe student!  

Een échte doorlopende begeleidingslijn zal de jongere kwalificatiewinst opleveren en zo kunnen de 

resultaten op voortijdige uitval worden verduurzaamd. 

 

Transparant en professioneel 

Tijdens overgang VMBO MBO moeten onderwijsprofessionals lastige keuzes maken. Het is 

belangrijk om deze keuzes, zowel procedureel als inhoudelijk, transparant te maken. Ook hier ligt de 

verantwoordelijkheid bij zowel het VO als het MBO. 

 Het VO dient haar LOB programma en de uiteindelijke vorm en inhoud van het 

loopbaandossier helder te communiceren naar het afnemend MBO en de ouders. 

 Het MBO dient de procedure rond de plaatsing te standaardiseren en inzichtelijk te maken 

voor elke loopbaanbegeleider en decaan; zowel binnen de eigen school als naar buiten. 

Daarnaast is het cruciaal om criteria vast te leggen op basis waarvan een instromende leerling 

een keuze dient te maken, dan wel een studieadvies krijgt. Deze criteria betreffen 

geselecteerde gedragscriteria bínnen competenties en geven houvast voor iedereen die bij de 

plaatsing is betrokken. Deze criteria kunnen per opleiding verschillen. Het kan niet zo zijn dat 

een leerling wordt gevraagd naar de competentie ‘samenwerken’ zónder daarbij in te zoomen 

op, bijvoorbeeld, het criterium ‘komt met voorstellen voor het bereiken van een gezamenlijk 

resultaat’ en dit uit te vragen aan de hand van een praktijkervaring (STARRT-methode). 

 

Gezien de ontwikkeling van ‘toelating en afwijzing’ naar ‘check&advies’, ‘welkom student’ of 

‘studiekeuzecheck’, is het van belang om de competenties van de ‘intakers’ of misschien wel 

‘loopbaanassessoren’ te herijken. Het kunnen voeren van een loopbaangerichte dialoog, het kunnen 

beoordelen van een doorstroomdossier, het kunnen signaleren en beoordelen op basis van de 

gedragscriteria en het kunnen adviseren en/of doorverwijzen zijn slechts enkele competenties die 

nodig zijn om een faire- en loopbaangerichte intake te kunnen waarborgen. Op basis van dit 

perspectief op ‘intake’ is er een competentieprofiel en een training ontworpen, die recht doen aan de 

belangrijkste competenties van een loopbaanbegeleider en een assessor (zie: www.lobschool.nl ). 

Deskundigheidsbevordering op basis van een dergelijk geactualiseerd competentieprofiel is van 

belang.  

 

Door een echte doorlopende begeleidingslijn zal de jongere zich gekend voelen; dat zal recht doen aan 

alle inspanningen bij loopbaanontwikkeling in de beroepskolom. Misschien spreken  we in de nabije 

toekomst wel over een ‘loopbaanassessor’; afgekort een ‘lasser’ die voortborduurt op de 

loopbaanontwikkeling van de instromende student. 

 

 

  * Het plusdocument is een gevalideerde verzamelstaat/inhoudsopgave die weergeeft wat de leerling 

aan plussen heeft laten zien naast de schoolprestaties die worden vastgelegd in een diploma met 

bijbehorende cijferlijst. Het betreft een overzicht van een persoonlijke, brede vorming van de leerling 

(bron: VO-Raad). 

http://www.lobschool.nl/

