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LOB- gespreksstarter
Abstract: Deze paper is de weerslag van een
ontwerponderzoek voor een lesopdracht Informatica. De
ontworpen opdracht dient twee doelen: Leerlingen uit de
eindexamenklas Havo kunnen worden geholpen beter na te
denken over hun vervolgstudie. Mentoren krijgen informatie
over deze leerlingen die bruikbaar is voor het LOB-gesprek.
De studie is verricht op het Montessori Lyceum van
Amsterdam.

1. Inleiding
Doet de gemiddelde Havo leerling genoeg onderzoek naar de vervolgstudie?
Het algemene beeld is dat deze leerlingen al redelijk ongemotiveerd zijn ten
aanzien van de hun aangeboden lesstof. Waarom zouden zij ineens wèl
geïnteresseerd zijn in de vervolgstudie? Men is aangewend om passief te
luisteren naar de docent en hieruit voortvloeiend blijkt ook de houding naar de
vervolgstudie afwachtend te zijn. Men kiest onzorgvuldig voor een studie. Een
relatief hoge uitval uitval in het eerste studiejaar is hiervan het gevolg. Dit zijn
conclusies uit onderzoek dat is verricht door het Glaude Kohnstamm
Institute[1].
Het opmerkelijke is echter dat we, wanneer we dezelfde leerlingen observeren
wanneer zij, tijdens de Informaticales, op de computer werken, er ineens wel
geconcentreerd en met enthousiasme gewerkt wordt. Er wordt onderling
gecommuniceerd, men laat elkaar dingen zien en legt elkaar zelfs dingen uit.
Kortom, de computer doet een sfeer van verwondering in de klas verschijnen
die anders niet aanwezig zou zijn geweest. Zij geeft een vorm van autonomie
leerling die zij in de normale les niet heeft. Het wil niet zeggen dat zij altijd met
de lesstof bezig zijn, maar er worden nieuwsfeiten, hypes en toepassingen op
internet gevolgd, die voor ons, volwassenen, niet meteen zinvol lijken, maar
voor hen des te meer. In ieder geval is er weinig terug te vinden van de anders
zo ongemotiveerde houding.
Gezien het feit dat er zoveel interactie, interesse en ook verwondering rond het
computerscherm geconcentreerd lijkt, vroegen wij ons af of wij onze lessen zó
zouden kunnen aanpassen dat de leerling meer erkenning krijgt voor wat haar
werkelijk interesseert. Het ligt namelijk voor de hand dat de maatschappij zich
die kant op beweegt waar zij belangstelling voor tonen. Jongeren passen zich
sneller aan bij nieuwe ontwikkelingen en wanneer wij ouderen ons meer zouden
4

aansluiten bij wat hen werkelijk interesseert verwerven wij ook meer inzicht in
hoe de begeleiding naar de vervolgstudie verbeterd zou kunnen worden.
Conclusie: We geven meer autonomie en krijgen daardoor handvaten om de
begeleiding van de leerling te verbeteren. Om te onderzoeken hoe we dit
moeten doen, zetten we de Informaticales in. Wij willen dat de Havo-leerling
actiever met haar vervolgstudie aan de slag gaat.
Het belang bij ons op school: Een methode om leerlingen beter te begeleiden
ten aanzien van de vervolgstudie, sluit direct aan bij een situatie die al een poos
bij ons op school speelt: Het aantal medewerkers van het dekanaat is
teruggebracht van drie personen naar slechts een. Dit is gebeurd uit
overwegingen die voornamelijk met bezuinigingen te maken hebben. Hiermee
is het voeren van het Loopbaan Begeleidings Traject, een belangrijk onderdeel
van het takenpakket van het dekanaat, bij de mentor terecht gekomen. In een
afgeslankte vorm. Deze ontwikkelingen baart velen zorgen, maar wij zien ook
mogelijkheden om deze situatie niet allen het hoofd te bieden, maar ook om te
draaien in een positieve situatie. Waarbij de computer ingezet wordt om
leerlingen meer met elkaar te laten samenwerken. Op de eerste plaats denken
wij aan een practische opdracht, die gegeven wordt in een reguliere
Informaticales: Leerlingen maken een website en de inhoud hiervan bestaat uit
het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op de vervolgstudie van
deze leerlingen. Terwijl zij de website bouwen, zijn zij zijdelings en zonder
teveel nadruk, bezig met hun toekomst. De leerlingen wisselen ook informatie
uit met elkaar. Van de enig overgebleven dekaan bij ons op school weten wij
dat het onderlinge gesprek van leerlingen over de broeps en
vervolgstudiekeuze van wezenlijk belang is. Deze situatie creeeren wij opnieuw
, maar nu in de Informaticales.
Concluderend uit het voorafgaande moet onze lesopdracht dus voldoen aan de
volgende twee eisen:
1. De les moet in een reguliere les uitgevoerd worden op de computer.
2. De resultaten van deze les moeten bruikbaar zijn voor het LOB-gesprek.
1. Bij de eerste eis merken wij op dat het op de computer maken van een
redelijk open opdracht, de leerlingen op een ongedwongen manier aan de slag
gaat en zich hierdoor vrij voelt om erlijk te zeggen wat zij wil gaan studeren.
Tegelijkertijd kan zij hierover met anderen van gedachten te wisselen.
2. De tweede eis, aansluiting vinden bij het LOB-gesprek, is het onderwerp van
deze paper. De opdracht die wij ontwikkelen gaat alvast de kennis ophalen die
de leerling heeft ten opzichte van de vervolgstudie. Hierdoor weet de mentor
van te voren op welke items hij zijn aandacht zich moet richten bij een leerling.
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Waar de opdracht ophoudt begint het LOB-gesprek. Om deze rede noemen we
ons ontwerp Gespreksstarter.
Noot: Een bijkomend belang van dit ontwerponderzoek is dat wij een
uitgebreide lescyclus willen ontwikkelen die past in het reguliere
Informaticaonderwijs en die rekening houdt met de nieuwste ontwikkelingen op
het gebied van met name Informatietechnologie. Wij zien in dat de lesstof,
zoals deze wordt aangeboden in het vak Informatica, nauwelijks aansluit bij de
belevingswereld en ook beroepsmogelijkheden van de leerlingen (KNAW
Digitale Geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs, 2012). Techniek is ‘hot’ en
leerlingen houden de nieuwste ontwikkelingen ook in de gaten. Iedere leerling
heeft tegenwoordig een smartphone. Veel onder hen, ook meisjes, gamen. Wij
willen daar ons voordeel mee doen door lessen te ontwerpen die de nieuwste
technologieen onder de loep nemen.
Samenvattend: Wij willen leerlingen lesstof aanbieden die aansluit bij de
individuele interesse van de leerling en waarmee tegelijkertijd gewerkt wordt
aan de beroepskeuze en vervolgstudie die hierbij hoort. Wij ontwerpen hiervoor
een vragenlijst waarmee de interesse en eventuele vervolgkeuze van de leerling
blootgelegd wordt. Deze vragenlijst kan ook goed gebruikt worden voor het
LOB-gesprek met de mentor.
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2. Het onderzoek
Zoals eerder aangegeven, is er, door bezuinigingen, minder gelegenheid
leerlingen goed te begeleiden naar het vervolgonderwijs. Taken van de
schooldekaan worden afgestoten naar mentoren. Deze krijgen voortaan een
handreiking op papier, wat de vorm van een stappenplan heeft waarbij de
vervolgstudie, als het ware, geautomatiseerd uitrolt voor de leerlingen.
De
schooldekaan
vindt
deze
afslanking
van
het
LOB-gesprek,
betreurenswaardig: ‘Met name het ontbreken van de gelegenheid die leerlingen
voorheen hadden om bij mij op de kamer met elkaar over hun vervolgopleiding
te praten, ervaar ik als een gemis’.
De handreikingszitting voor dit LOB stappenplan heeft 24 september 2012
plaatsgevonden. De dekaan deelde de mentoren mee dat het een eerste opzet
van een programma is en dat het zijn invulling nog moet krijgen in de loop van
de tijd.
Ons onderzoeksteam was bij deze zitting aanwezig en wij stelden ons de vraag
hoe wij het LOB – gesprek, ondanks de bezuinigingen, toch verder konden
professionaliseren. Dat het hier om een belangrijke uitdaging gaat blijkt uit het
literatuuronderzoek dat wij ter voorbereiding van ons onderzoek verrichtten:
Volgens het RWI[12], Raad voor Werk en Inkomen, blijkt dat jongeren hun
studiekeuze vooral baseren op open dagen, folders en internet en dat jongeren
die hun keuze laten bepalen door folders en internet vaker spijt hebben van
hun opleidingskeuze en ook vaker vroegtijdig stoppen met hun opleiding. Zij
bespeuren een noodzaak om te investeren in het LOB[13], Loopbaanoriëntatie
en Begeleiding. ‘Scholen moeten aan de slag om de begeleiding van leerlingen
te versterken’.

2.a Probleemstelling
De probleemstelling van deze paper is het gebrek aan tijd en professionaliteit
voor het LOB-gesprek. Hiervoor willen wij een vragenlijst ontwikkelen die dient
om deze twee problemen aan te pakken. Wij verwachten dat de vragenlijst snel
en efficiënt weer zal geven wat de houding is van een leerling ten aanzien van
de vervolgstudie. Hierdoor zal de mentor gerichter met deze leerling het LOBgesprek aangaan. Het resultaat van deze vragenlijst zal namelijk dienen als de
gespreksstarter hiertoe.
Twee dingen doet de vragenlijst: a) Zij zeeft de leerling uit de groep die nog
géén duidelijk beeld heeft van wat zij na de Middelbare School gaat doen. b) Zij
haalt de punten naar voren waar het LOB-gesprek mee gestart kan worden. Er
zijn in onze gespreksstarter verschillende niveau’s aangebracht, die duidelijk
moeten maken op welke gronden een leerling haar keuze voor een bepaalde
vervolgstudie heeft gebaseerd.
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De vragenlijst legt de nadruk op de relatie tussen het vakkenpakket, de
belangstelling van de leerling en de latere beroepskeuze.
Concluderend: De vragenlijst legt bloot hoe de leerling staat ten aanzien van de
vervolgstudie en kan vervolgens gebruikt worden als startpunt in het LOBgesprek.

2.b Het doel
Ons doel is het ontwerpen van een vragenlijst waarmee de LOB-begeleiding
voor leerlingen uit het eindexamenjaar Havo verbeterd wordt. Wij hopen dat wij
hiermee een bijdrage leveren om de uitval op het Hoger Beroepsonderwijs te
verminderen. De onderzoeksvraag is of deze vragenlijst ook daadwerkelijk een
bijdrage levert aan dit door ons gestelde doel.
De vragenlijst kan onafhankelijk van ieder ander LOB-traject aangeboden
kunnen worden aan de leerlingen in een reguliere les. Met het invullen van de
vragenlijst wordt kennis vergaard over de beroepskeuze van een leerling. Ook
wordt ermee in beeld gebracht welke vakken de leerling heeft in haar pakket en
welke haar voorkeur hebben. De mentor heeft hiermee aanknopingspunten om
straks het LOB-gesprek in te gaan met de leerling.

2.c Onderzoeksstadia
De stappen die dit onderzoek volgt zijn als volgt:
a) Wij ontwerpen een vragenlijst
b) Leggen deze voor aan leerlingen, mentoren en dekanen
c) Het commentaar gebruiken wij om de vragenlijst te verbeteren
d) We sluiten af met een aantal aanbevelingen
Het tweede onderdeel van het onderzoek doen wij in de vorm van een
gestandaardiseerd interview met open vragen aan de mentoren en dekanen.
Deze vorm heet stimulated recall. De vragen zijn tevoren opgesteld en zijn
gefocussed focussen op de verbeterpunten en bruikbaarheid van het ontwerp.
De leerlingen gaan gewoon aan de slag met de vragenlijst. Wij observeren hen
tijdens het invullen van de vragenlijst en stellen tegelijkertijd vragen om tot
eventuele verbeterpunten te komen.
Samenvattend: Wij beschouwen ons onderzoek als geslaagd wanneer de
mentoren en leerlingen blijken te kunnen werken met onze gespreksstarter en
wanneer het dekanaat het als een welkome aanvulling zit op het bestaande
LOB-traject bij ons op school. We eindigen met een aantal aanbevelingen aan de
school over hoe de vragenlijst als gespreksstarter in de toekomst gebruikt kan
worden.
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3. De gespreksstarter
Wij gaan een door ons gemaakte vragenlijst gebruiken die van dienst kan zijn
bij het LOB- gesprek door een duidelijk beeld te geven over de de leerling in
kwestie:





Achtergrond - Welke vakken heeft de leerling.
Motivatie – Voor welke vakken heeft deze leerling een voorkeur.
Kennis – Welke beroepsmogelijkheden ziet de leerling t.a.v. deze vakken.
Doel - Welke opleiding wil de leerling gaan volgen.

Vanwege het leerling-gerichte en tegelijk diagnostische karakter van de
vragenlijst is het goed bruikbaar als directe aanleiding voor het leerlingbegeleidingsgesprek. Het dient als gereedschap om informatie te verzamelen
rond de kennis en motivatie die de leerling heeft ten aanzien van het te kiezen
vervolgonderwijs.

3.a Wat meet de vragenlijst1
De vragenlijst is zowel een gespreksstarter als een diagnostisch gereedschap
voor diegene die het begeleidingsgesprek met de leerling gaat doen. De
volgende punten moeten uitgelicht worden bij de leerling ten aanzien van diens
vervolgkeuze-traject.

1



Achtergrond
Wij willen weten wat het vakkenpakket van de leerling is. Hiermee kunnen
wij zien welke mogelijkheden en beperkingen deze leerling heeft ten
aanzien van een vervolgopleiding.



Motivatie
Hoe duidelijker de leerling een bepaalde motivatie uitspreekt voor een
bepaalde richting, hoe beter de mentor kan helpen een specifieke keuze
te maken voor een bepaalde vervolgopleiding.



Kennis
Wat denkt de leerling met een bepaald vak te kunnen doen. Dit is van
belang om na te gaan of de verwachting van de leerling ten aanzien van
een bepaald vak realistisch is.



Doel
We willen weten welke beroepen en vervolgopleidingen de leerling voor
ogen heeft. Zodat we deze leerling zo goed mogelijk kunnen adviseren.

Noot: De uitwerkingen van de vragenlijst staan in de appendix van dit document.
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3.b Onze aannames
Wij gaan ervan uit dat de volgende punten de voorwaarden zijn voor een
succesvol LOB-gesprek:



De mentor moet weten wat de kennis en motivatie is bij de mentorleerling ten aanzien van haar vervolgstudie.
De mentor-leerling moet goed voorbereid aan zo’n gesprek met de
mentor moet beginnen.

3.c Samenvatting
Ons onderzoek richt zich op de aansluiting van eindexamen-leerlingen met het
Hoger beroepsonderwijs. De begeleiding wordt met ingang van 2012
toegewezen aan de mentoren. Om hen het werk te vergemakkelijken willen wij
een vragenformulier ontwikkelen waardoor er nauwkeurig bepaald kan worden
waar het aan kennis, ten aanzien van de vervolgstudie, bij de leerling ontbreekt.
Dit vragenformulier kan dienen als aanknopingspunt, discussiestarter, voor een
gesprek dat vervolgens plaats kan vinden tussen mentor en leerling.
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4. Theorie
Ons onderzoek is gebaseerd op het volgende uitgangspunt: De aansluiting van
de middelbare school op het vervolgonderwijs kan verbeterd door het
loopbaanbegeleidingsgesprek gestructureerd plaats te laten vinden en bij
voorkeur in de laatste klas van de middelbare school. Gestructureerd wil hier
zeggen dat leerlingen op een gestandaardiseerde manier begeleid worden in dit
traject door hun mentor. Voor deze standaardisering hebben wij een vragenlijst
ontwikkeld.
Twee dingen willen wij weten uit de literatuur:
 Welk onderzoek is al gedaan op het gebied van het studiekeuzegesprek.
 Kan het studiekeuzegesprek worden geprofessionaliseerd met behulp van
een vragenlijst.

4.a Uitval voorkomen
Algemeen kunnen we stellen dat om uitval op het vervolgonderwijs te
verminderen het studiekeuzegesprek noodzakelijk is. Deze stelling illustreren
wij aan de hand van twee citaten:
Het eerste citaat is uit een onderzoek verricht door het Glaude Kohnstamm
Institute[1] te Amsterdam: ‘Een verkeerde studiekeuze is een belangrijke
oorzaak voor uitval in het eerste studiejaar in het hoger onderwijs. Om die
uitval terug te dringen gebruiken hogescholen en universiteiten diverse
instrumenten. Zowel de studenten als de overheid pleiten voor het voeren van
studiekeuzegesprekken voor aanvang van de studie. De gesprekken kunnen
zorgen
voor
een
betere
match
tussen
student
en
studie’,
(Studiekeuzegesprekken, wat werkt?, 2011). Het tweede citaat is van het
ResearchNed[2] in Nijmegen. ‘Een ruime meerderheid van de studenten die
uitvallen in hun eerste jaar zien een verkeerde studiekeuze als belangrijkste
oorzaak. De studie blijkt toch anders dan verwacht of studenten concluderen
dat ze eigenlijk nog niet goed weten wat ze willen’, (Studiekeuze en
studiesucces, 2009).

4.b Competenties mentor
De studiegesprekken uit bovenstaande citaten worden op de vervolgopleiding
gevoerd. Wij gaan van het standpunt uit dat het op de middelbare school
gehouden dient te worden voor maximaal rendement. Wij beschouwen dit als
een onderdeel van het mentorgesprek. Hieraan voegen wij toe dat, vanwege de
specifieke aard en het belang van het studiekeuzegesprek, de competenties van
de mentor op dit gebied verbeterd moeten worden. Dit als onderdeel van de
verdere professionalisering van het mentorgesprek op de middelbare school
(Professionaliseringswijzer, project stimulering LOB[3]). De methode die wij
hiervoor willen hanteren is het standaardiseren van het gesprek door middel
van een vragenlijst. En deze als aanleiding en startpunt te gebruiken voor het
studiekeuze-mentorgesprek.
Hierdoor
worden
eventuele
hiaten,
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aandachtspunten of vragen over de studiekeuze op voorhand duidelijk voor de
mentor. Zoals blijkt uit onderzoek, helpt het om de twee gesprekspartners,
leerling en leraar, met elkaar in dialoog te brengen met behulp van een
gespreksstarter. De veronderstelling is dat leerlingen vaak niet weten hoe zij
hun motivatie en belangstelling kunnen formuleren en de docent het op zo’n
moment aan hulpmiddelen kan ontbreken om ‘door te vragen’. Het type
hulpmiddel wat wij voor ogen hebben is eerder ontwikkeld op de Fontys
Lerarenopleiding in Tilburg (2011) en dient om leerlingen te laten praten en
docenten de kans te geven om naar hen te leren luisteren. Dit instrument is een
werkvormspel met de titel ‘Doorpraten over je toekomst’. Met behulp van dit
instrument worden de vaardigheden, kennis en motivatie van een leerling
stapsgewijs[4] onderzocht, gebruik makend van een onderzoek over
grondhoudingen (Wolde, Reynaerts, 2012, p. 19) bij leerlingen die bepalend
zijn voor hun toekomst. Ervan uitgaande dat een leerling zich op een bepaalde
manier tot haar omgeving verhoudt en dat het in kaart brengen van deze
‘dispositie’ kan helpen bij het beroepskeuzegesprek.

4.c Standaardisering loopbaangesprek
Wij ontwikkelden voor dit onderzoek zelf een diagnostisch vragenlijst die dient
om de juiste informatie te verzamelen welke nodig is om de beroeps- en
vervolgopleidingsvraag te kunnen beantwoorden. Van belang is dat de mening
van de leerling onder het voetlicht komt. Leerlingen weten beter wat zij
verwachten van hun onderwijzers en hierbij komt dat zij school als
belangrijkste instrument voor zowel de individuele ontplooïng als de
maatschappelijke vooruitgang zien (Mahieu, van Vooren 1996). Gekoppeld aan
empirische gegevens over slaagkansen van leerlingen op school, behoort aan
deze verwachting te worden voldaan (Verschuren, Koomen 2007).
Vaak wordt leerlingbegeleiding gezien als middel tot verbetering van de
kwaliteit van het voortgezet onderwijs (Ponte, van Veen 1994). Aandacht voor
de kwaliteit van het voortgezet is geen overbodige luxe. Leerlingen ontwikkelen
tijdens hun schoolloopbaam negatieve gevoelens ten opzichte van de school
(Schuurman, 1884; Matthijsen, 1991). Factoren binnen de school zijn onder
andere terug te voeren op de eenzijdige benadering van leerlingen als
individuen die met kennis verrijkt moeten worden. In het handelen van
docenten wordt vaak genegeerd dat het leren op school beïnvloed wordt door
de persoonlijke en sociaal- culturele ontwikkeling van de leerling (Fend, 1980;
Hermans, 1981). Door deze individuele achtergronden mee te nemen in een
loopbaanbegeleidingsgesprek wordt de kwaliteit hiervan verbeterd.
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4.d Conclusie2
Omdat het frustrerend kan zijn voor een mentor maar ook voor de leerling om
steeds weer een inventariserend gesprek te moeten maken alvorens men tot de
kern door kan dringen wordt er eerst gebruik gemaakt van een diagnostische
vragenlijst. De resultaten uit deze vragenlijst dienen als gespreksstarter voor
het overleg tussen de leerling en de mentor.
De koppeling van de
diagnostische vragenlijst aan de gespreksstarter levert het voordeel op dat de
voorkennis, opgedaan met de vragenlijst, tegelijk het startpunt is voor een
gesprek tussen de leerling en de mentor.
Naar onze mening is er voldoende aanleiding om onderzoek naar een verdere
professionalisering van het studiekeuzegesprek op de middelbare school te
verrichten. De focus hier is om een diagnostische vragenlijst als discussiestarter
in te
zetten
als
middel
voor
de
professionalisering
van
het
leerlingbegeleidingstraject.

2

Noot: Hierboven hebben we de wetenschappelijke literatuur besproken waarbinnen ons
onderzoek plaats zal vinden. Hieronder staat nog enkele andere bronnen kort beschreven:
1.
2.
3.
4.
5.

De discussiestarter van Kennisnet[5]
De discussiestarter van WAC Clearinghouse[6]
De conversation opener[7]
Diagnostische vragenlijst (Verschueren Koomen, 2007)
Psychodiagnostiek[8]
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5. Onderzoeksvragen
Met ons onderzoek willen wij de volgende hoofdvraag beantwoorden: Kan dit
vragenformulier gebruikt worden om leerlingen uit de eindexamen klassen
efficiënter te begeleiden in de keuze van hun vervolgopleiding.

5.a Deelvragen
Voordat wij de hoofdvraag gaan beantwoorden willen we eerst de volgende
deelvragen onderzoeken:
1. Kan met deze vragenlijst betrouwbaar bepaald worden wat het
vakkenpakket van de leerling is? - Deze vraag beantwoorden we door de
antwoorden van de leerlingen naast hun feitelijke vakkenpakket te
leggen. Wanneer deze overeenkomstig beantwoord zijn is deze deelvraag
afgehandeld.
2. Kan met deze vragenlijst bepaald worden waar de voorkeur van deze
leerling ligt in het vakkenpakket? - Wanneer wij ervan uitgaan dat de
leerling haar voorkeuren uit kan spreken over haar eigen vakkenpakket,
kunnen we ervan uitgaan dat zij deze naar waarheid heeft ingevuld.
3. Kan met deze vragenlijst bepaald worden of de leerling voldoende op de
hoogte is van de beroepsmogelijkheden die horen bij deze voorkeursvakken? - Deze deelvraag is de kern van onze vragenlijst. Of de leerling
op de hoogte blijkt te zijn van wat er aan beroepsopleidingen zijn wordt
dit duidelijk aan de hand van de beantwoorde vragen van dit onderdeel.
4. Kan met deze vragenlijst vastgesteld worden welke vervolgstudie de
leerling voor ogen heeft? - Deze vraag is ook een op een te
beantwoorden. Wanneer de leerling een antwoord op deze vraag heeft
gegeven betekent dit dat zij een beroepsopleiding voor ogen heeft.
Beide doelgroepen moeten prettig kunnen werken met dit formulier. Opgesomd
zijn de volgende eisen bepalend voor het succes van deze vragenlijst:
a) De leerling moet gemotiveerd kunnen werken met het formulier.
b) Het formulier moet informatie opleveren die bruikbaar is voor het
begeleiden van de leerling naar een vervolgstudie.
c) Het formulier moet tijdwinst opleveren.
Noot: Hoe ga ik de deelvragen toetsen. De laatste twee deelvragen moeten gaan samenwerken.

5.b Onze manier van onderzoeken
Deel van dit onderzoek is dat wij de verschillende belanghebbenden uitvoerig
interviewen over de bruikbaarheid van onze vragenlijst. De drie
belanghebbenden zijn de experts in leerlingenbegeleiding, dekanen en
mentoren. Tenslotte natuurlijk de leerlingen zelf. Hieronder staan deze groepen
verder gespecificeerd met daarbij de manier waarop wij deze gaan interviewen.
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5.c Experts
De voormalige dekaan bij ons op school, Ellen Verwiel is de expert die wij het
eerst raadplegen om te zien of zij de vragenlijst bruikbaar vinden. Deze gaan
wij interviewen met enkele gesloten en open vragen, enkele standaardvragen en
vragen met Stimulated Recall:
Gesloten vragen:
1. Is het zinvol om zowel de leerlingen als hun mentor een
gestandaardiseerde vragenlijst aan te bieden?
2. Is de theoretische onderbouwing van de vragenlijst bruikbaar, relevant en
duidelijk?
3. Moeten de grondprincipes van de vragenlijst expliciet meegedeeld
worden aan de gebruikers?
Open vragen:
1. Is een standaardisering van het leerling begeleidingsgesprek nodig?
2. Hoe denken zij dat de leerlingen zowel als de mentoren staan tegenover
het gebruik van de vragenlijst?
3. Moet er eventueel wat aan deze vragenlijst iets gewijzigd, of verbeterd
worden?

5.d Mentoren
Vier mentoren vragen wij wat zij van deze vragenlijst vinden. Een open,
gesloten en gestandaardiseerde vragenlijst geven wij om feedback te krijgen.
Wij willen weten of de mentoren vinden dat de vragenlijst bruikbaar is om aan
de leerlingen voor te leggen.
Gesloten vragen:
1. Zijn de verschillende stappen van de vragenlijst bruikbaar, relevant en
duidelijk?
2. Kan de vragenlijst, zoals deze nu is, aan de leerlingen aangeboden
worden?
4. Is het zinvol om de leerlingen een gestandaardiseerde vragenlijst aan te
bieden, met als doel deze als gespreksstarter te laten fungeren?
Open vragen:
1. Moet er eventueel wat aan deze vragenlijst iets gewijzigd, of verbeterd
worden?
2. Kan er iets toegevoegd worden aan de vragen?
3. Zou er iets toegevoegd moeten worden aan de procedure die hoort bij
het afnemen van een dergelijke vragenlijst?
4. Hoe verwachten zij dat de leerlingen staan tegenover de vragenlijst?
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5.e Leerlingen
In hoofdstuk 6, paragraaf b bespreken wij hoe wij leerlingen hebben betrokken
in ons onderzoek. Dat wij hen voornamelijk begeleid hebben en dat wij deze
begeleiding vervolgens beschrijven, verklappen wij hier alvast.

5.f Samenvatting
Wij beoordelen de antwoorden van de verschillende participanten door deze
naast elkaar te leggen. We verwachten hierdoor een beeld te krijgen van de
bruikbaarheid van de gespreksstarter. De antwoorden van de experts, mentoren
en leerlingen zullen van elkaar verschillen, omdat ieders insteek in de
gespreksstarter verschillend is. Van de mentoren hopen wij te horen te krijgen
of zij deze vragenlijst ook werkelijk willen gaan gebruiken en hoe deze
eventueel bijgesteld zou moeten worden. Van de leerlingen hopen wij te horen
of zij de beantwoording van de vragenlijst als zinvol en motiverend ervaren. De
dekanen tenslotte bepalen of het invoeren van de vragenlijst een bijdrage geeft
aan het beleid op het gebied van studiekeuzebegeleiding van
eindexamenleerlingen. Aan de hand van deze interviews bepalen wij of een
vragenlijst, zoals wij die voorstellen, zinvol is als gespreksstarter in dit
studiekeuzetraject.
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6. Het onderzoek
6.a Hoe gaan wij te werk
We gaan over een aantal stappen in dit onderzoek. Eerst ontwerpen wij de
vragenlijst. Vervolgens zetten wij deze uit in een eindexamenklas. In dit geval
een 5 havo klas. Deze fase noemen wij Inventarisatie van de vragenlijst bij
leerlingen (paragraaf 6.c.2).
Wij bekijken de resultaten en de manier waarop de leerlingen op de lijst
gereageerd hebben. In dit stadium wij willen zien of de leerlingen het een
zinvolle opdracht vinden deze vragenlijst door te werken en in te vullen.
Ook willen wij een inschatting maken of het resultaat ons inzicht verschaft over
hoe de leerling ervoor staat ten aanzien van haar vervolgkeuze. Wij gaan ervan
uit dat het van belang is dat leerlingen in een eindexamenklas nagedacht
hebben over de vervolgstudie.
Wanneer wij de vragenlijst hebben getoetst op bruikbaarheid gaan wij kijken bij
experts, de schooldekaan en diverse mentoren, of de lijst een aanvullig zou zijn
op het LOB mentorgesprek. Dit onderdeel noemen wij Experts raadplegen
(paragraaf 5.d).

6.b Inventarisatie van de vragenlijst bij leerlingen
Voorafgaande aan dit onderzoek hebben wij de lijst uit laten voeren door een
klas als lesopdracht. Wij waren nieuwsgierig of een vragenlijst over de
beroepskeuze positieve reacties bij de leerlingen op zouden roepen. Onze
gedachte was dat er behoefte bij een eindexamenklas moest zijn om het over
een onderwerp als de vervolgopleiding te hebben.

6.b.1 Leerlingen
In dit gedeelte bespreken wij hoe wij de gespreksstarter gebruiken voor de
Informaticales. Wij willen een motiverende opdracht voor het ontwerpen van
een individuele website die tegelijkertijd van belang kan zijn voor de keuze van
de vervolgstudie.
Hiervoor nemen wij leerlingen van 5 Havo. Wij merken dat deze groep niet zo
bewust bezig is met de vervolgopleiding en dat deze groep dus wel wat extra
aandacht op dit gebied kan gebruiken. Wij testen de gespreksstarter op haar
werkzaamheid in een reguliere les. De opdracht is: Maak een website waarin
alle punten van de vragenlijst worden beantwoord. De leerlingen hebben twee
weken om aan deze opdracht te werken.

6.b.2 Algemene reactie van de leerlingen
De leerlingen reageerden over het algemeen nogal onzeker bij het maken van
de opdracht. Het is niet de opdracht die zij in de vierde klas kregen: Maak een
website waarin je je persoonlijk leven behandeld. Nu is de opdracht
ingewikkelder. Technisch is de opdracht vrij eenvoudig. Men moet alle
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informatie in een tabel plaatsen. Dit kunnen de leerlingen met behulp van code
die zij het jaar daarvoor geleerd hebben. Wanneer zij het niet meer weten hoe
ze dit moeten doen, krijgen ze van ons de informatie hiervoor. Het lastige voor
de leerlingen is dat zij op vragen antwoorden moeten geven en dat die vragen
vervolgens in de website gevoerd moeten worden. Op een specifieke manier.
Soms gaat het om heel concrete antwoorden vragen, maar soms zijn deze niet
zo heel duidelijk. Om dit toe te lichten plaatsen wij de vragenlijst hieronder. Zij
dient als sjabloon dient voor de website.
Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Welke vakken heb
je gedaan

Welke mogelijkheden
zie je

Welke
vervolgopleiding
wil je doen

Wat zou je kunnen
doen met de vakken
die
je
leuk
vindt(vervolgstudie of
bedrijf oprichten)
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk
of
zakelijk)

Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Werk
uit

Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

Wat heb je geleerd

Voorbeelden
lesstof

van

Welke
vakken
spreken
je
aan
Hier
komt
een lijstje van
vakken

Hier
komt
een
onderdeel
van dat vak
dat
je
aanspreekt
Een
voorbeeld
van een leuk
onderwerp

een

voorbeeld

Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen

Tabel 1 De vragenlijst

De vraag in het eerste vakje in de eerste kolom: Welke vakken heb je gedaan is
redelijk duidelijk. Al merkten we dat we de vraag beter anders hadden kunnen
stellen. De vraag: Wat is je vakkenpakket, zou beter zijn geweest. Dit is meteen
de manier waarop wij aan het werk zijn gegaan. 1. We hebben de opdracht en
vragenlijst aan de leerlingen gegeven en vervolgens hebben we gekeken hoe we
er verbeteringen in aan zouden kunnen aanbrengen.
De eerste verbetering hier is dus: In plaats van Welke vakken heb je gedaan,
stellen we nu de vraag: Wat is je vakkenpakket.
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De volgende drie vragen in de daaropvolgende vakjes uit de eerste kolom
riepen ook veel vragen op. Wat is de stof die geleerd moet worden is veel te
onduidelijk. Daar konden men niet veel mee. Ook niet met de vragen, wat heb
je geleerd en geef voorbeelden van lesstof. Deze vragen zijn te vaag.
In de tweede kolom kon men wel iets meer met de eerste vraag: Welke vakken
spreken je aan. Op de gesprekken afgaand die we vervolgens met de leerlingen
hadden, zouden we deze vraag beter kunnen veranderen in: Welke vakken vond
je het leukst. Deze kunnen in het tweede vakje van kolom twee worden
neergezet. In het derde vakje van dezelfde kolom zou beter gezet kunnen
worden: welk onderdeel van een bepaald vak spreek jou aan. De bedoeling van
deze vraag is dat leerlingen voor zichzelf helder krijgen wat ze nu ècht leuk
vonden aan dat specifieke vak waar ze al een voorkeur voor hadden. Op die
manier hopen wij in te zoomen op kerninteressen bij een leerling. Dat is, voor
de mentor, een startpunt in het LOB-gesprek.
In het laatste vakje van de tweede kolom wordt de vraag gesteld: Geef een
voorbeeld van een leuk onderwerp. Hierin kan de leerling ook ingaan op een
gedeelte van een vak, bijvoorbeeld differentiëren wanneer het over wiskunde
gaat, waar haar belangstelling naar uit gaat. Het is in feite dezelfde vraag als
het vakje daarvoor uit dezelfde tweede kolom. Maar dat kan toch weer een
beter licht doen schijnen op de belangstelling van een leerling.
Over deze tweede kolom kregen wij ook een aantal vragen. Het had wat extra
individuele uitleg nodig, maar daarna begreep men het wel.
De derde kolom bleek meer tot de verbeelding te spreken. Het eerste vakje was
voor sommige aanleiding om op te schrijven wat hij of zij graag zou willen
doen. Het tweede vakje in dezelfde kolom sluit hierop aan. Deze twee vragen
motiveren de meeste leerlingen om hun droom neer te zetten. Er ontstonden
echter nog wel wat vragen bij leerlingen die ècht niet wisten wat ze wilden gaan
doen na school. Je moet, om deze vraag te kunnen beantwoorden, wèl een
notie hebben van welke richting je op wilt. Daarbij komt dat niet alle leerlingen
een vervolgstudie kiezen omdat zij er een droom bij hebben. Sommigen zien
een studie als een praktische noodzaak. Je moet nu eenmaal geld verdienen.
Voor deze laatste groep is het ook minder vanzelfsprekend om de uitwerking
van een bepaald beroep in het laatste vakje te zetten. Wat echter wel steed
opvalt is dat het zowiezo bezig zijn met wat leerlingen eventueel zouden willen
gaan doen, een bepaalde openheid in de les brengt die wij tòch als zinvol zien.
De leerling gaat denken vanuit de eigen interesse. De leerling is niet alleen
maar bezig met het voldoen aan eisen die door de docent zijn opgesteld. En dit
was de bedoeling van onze opdracht. Wij willen dat de leerling vanuit zichzelf
gaat werken. Deze opdracht is namelijk als voorbereiding bedoeld tot een
langere reeks opdrachten die gaan over Informatica in het beroepsleven.
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De vierde en laatste kolom is de meest concrete. Hierin moet de leerling
gewoon zeggen welke studie zij wil gaan doen en daaraan toegevoegd moet er
een link naar de opleiding komen in het laatste vakje. Dat betekent dat de
leerling ook naar de website van de opleiding moet zijn gegaan. Dat heeft
natuurlijk een aantal voordelen en bedoelingen. De leerling die nog níet weet
wat zij hierna wil gaan doen komt meteen aan het licht. Dit is ideaal voor de
mentor. Deze moet namelijk allereerst díe leerling vinden in haar klas die níet
weet wat zij wil doen na het behalen van haar eindexamen. Deze leerling heeft
namelijk metéén begeleiding nodig. In de vorm van een gesprek en informatie.
In dit gesprek kan er teruggegrepen worden op wat deze leerling in kolom drie,
twee en een heeft opgeschreven. Deze informatie is het aanknopingspunt voor
de mentor om erachter te komen waar de leerling goed in is, waar ze specifieke
interesse voor heeft en waar ze al over nagedacht heeft.
Met terugwerkende kracht wordt hiermee de werking van de vragenlijst helder.
Wanneer er in de vierde kolom eventueel iets zou ontbreken, dan kan er
gekeken worden naar informatie uit het vakje daarvoor of informatie uit de
kolom daarvoor. Op die manier weet de mentor ongeveer waar de leerling staat
ten aanzien van de keuze voor een vervolgstudie.

Klas

5 havo

Aan
tal

Maakt
opdracht
af

Aantal
vragen

30

29

12

Kolom
1

2

3

4

8

4

0

0

Komt tot een
keuze in de
vervolgopleiding
28

Tabel 2 Cijfers uit het onderzoek

Uit de bovenstaande tabel kunnen we opmaken dat van de 30 leerlingen 28 tot
een uiteindelijke keuze van een vervolgopleiding komen. 28 leerlingen hebben
de vragenlijst tot aan het laatste vakje van de laatste kolom ingevuld. Er zijn
dus twee leerlingen die op het laatste vakje geen antwoord konden geven. Deze
leerlingen wisten dus ècht niet wat zij na de middelbare school gingen doen.
Dat is interessante informatie. Wij hebben hier op doorgevraagd. Het bleek dat
de leerling die in het geheel niet wist wat hij ging doen een problematische
middelbare schooltijd achter de rug had. Totdantoe hadden wij weinig kontakt
met hem gekregen in de Informaticales. Hij spijbelde veel. Wij waren dus blij
dat hij nu wèl met ons in gesprek ging. Ook waren blij dat we hier enige
diepgang konden brengen door het over zijn beroepskeuze te hebben.
Dit is precies waarom wij denken dat een gespreksstarter, zoals wij deze
ontworpen hebben, zinvol kan zijn in ons onderwijs.
Een tweede leerlinge, die niet wist wat zij na de middelbare school ging doen,
gaf te kennen dat zij een tussenjaar wilde. We hebben nog wel even
doorgevraagd naar haar pakket, haar interesses, de mogelijke studies die zij na
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het sabbatical year eventueel wil gaan doen, maar zij bleef bij haar keuze. Dat
is natuurlijk prima, vonden wij. Tegenwoordig kan dat.
Tussenconclusie: We zien dus dat de vragenlijst als een soort zeef gebruikt kan
worden om leerlingen die nìet weten wat zij willen eruit te halen. Dit bespaart in
ieder geval veel werk voor de mentor. Zij weet op welke leerling zijn zich kan
richten in het LOB-gesprek en zij weet ook welke informatie er wèl al is.
In bovenstaande tabel (tabel 2) hebben we opgenomen hoeveel leerlingen
vragen hadden en waar deze vragen zich speciaal op richtten. 12 leerlingen
hadden vragen. Deze vragen waren met name op de eerste twee kolommen
gericht. De laatste twee kolommen waren redelijk duidelijk voor de leerlingen. 8
van de 12 vragen richtten zich op de eerste kolom. 4 van de 12 vragen op de
tweede kolom.
Uit de vragen maakten wij op dat we de eerste twee kolommen anders moeten
gaan opstellen. In onze gesprekken met de mentoren hebben wij hier ook naar
gekeken en zij merkten op dat de eerste twee kolommen te vaag waren. Met
name de eerste kolom kan ingekort worden tot de simpele vraag: ‘Welk
vakkenpakket heb je?’ en de tweede kolom kan veranderd worden in: “Wat zijn
je favoriete vakken?”. Een mentor zei dat deze twee vragen ook in één kolom
gezet kunnen worden. Zodat er in totaal maar drie kolommen met vragen
overblijven.
Conclusie: Tijdens het werken aan de opdracht waren wij in de gelegenheid om
individueel vragen te stellen aan leerlingen over hoe zij staan tegenover deze
manier van werken. Vonden zij het leuk om te werken aan de opdracht?
Ervoeren zij het werken hieraan als zinvol? Kwamen zij op nieuwe ideeën door
het werken aan de opdracht? Dit vonden wij een belangrijk resultaat dat we
meteen al bereikt hadden. Het volgende waar wij blij mee waren was dat de
leerlingen met elkaar gingen praten over wat zij van plan waren te gaan doen.
Een derde verheugend resultaat was dat de leerlingen zelfstandig op zoek
gingen naar informatie over vervolgstudies.
Al met al vonden wij het prettig leerlingen positief aan de slag te zien gaan met
de inventarisatie van hun eigen toekomst. Wij kregen het gevoel dat wij een
opdracht gegeven hadden waarbij de leerlingen uit kunnen gaan van hun eigen
kracht.
Op de vraag of zij de opdracht leuk vonden, kregen wij over het algemeen een
positieve reactie. Sommigen zeiden dat ze de opdracht leuk vonden, anderen
toonden dit door er gewoon mee aan de slag te gaan, weer anderen vroegen
door over de opdracht. Deze laatsten gaven aan dat zij vooral belang hechtten
aan waarom wij deze opdracht gegeven hebben, wat wij ermee beoogden,
alvorens zij ermee aan de slag gingen. Iedere leerling is anders. Wat wij ons
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echter als doel gesteld hadden was dat wij nu eens een opdracht wilden geven
waarbij zij over zichzelf mochten nadenken zonder dat het antwoord meteen
goed of fout was. Wij haken hierbij in op een eerdere opmerking van onszelf,
namelijk in de inleiding van deze paper, dat leerlingen vaak moedeloos in de
klas zitten omdat zij moeten doen wat de docent wil dat zij doen. Er wordt
weinig rekening gehouden met de eigen drijfveren van de leerlingen.
De op een aanmerkingen, maar ook de vragen, van de leerlingen hebben ons
aan het denken gezet en in het overleg met de mentoren en dekaan willen we
verder gaan hierop.
Hieronder plaatsen wij een lijst van de reacties van de leerlingen op de
opdracht.
 Het is fijn om een tijdlang bezig te zijn met eenzelfde opdracht.
 Ik heb nu tijd om rustig na te denken over mijn toekomst.
 Ik kan nu even met anderen over mijn toekomst praten.
 Ik heb nu tijd om op internet te kijken naar opleidingen.
 Onze mentor heeft geen tijd om rustig met ons te praten over onze
vervolgstudie.
 We hebben zelf ook nauwelijks tijd om dit te onderzoeken.
6.b.3 Onze aanwijzingen aan de leerlingen
Wij legden uit dat de vragen feitelijk beantwoord dienden te worden en dat wij
er op deze manier achter wilden komen waar de leerling eventueel een hiaat
heeft in haar kennis over de te kiezen vervolgopleiding.

6.b.4 Opmerkingen over het ontwerp van de vragenlijst
Het ontwerp van de vragenlijst is zo dat de leerling of mentor steeds in een
oogopslag kan zien of elk vakje in iedere kolom is ingevuld. Bijvoorbeeld:
Wanneer er in de vierde en laatste kolom niet gekozen wordt voor een
vervolgopleiding kunnen wij, als mentor, terugkijkend in de voorafgaande zien
waar de interesses van de leerling liggen, om hier vervolgens op door te
kunnen vragen. Wanneer deze interesses ook vaag zijn omschreven kunnen we
weer een kolom teruggaan en redeneren welke vakken de leerling heeft
aangesproken.

6.b.5 Uitleg van de werking
De opdracht heeft dus op verschillende punten voordelen:
1) De concrete opdracht stelt ons in staat om de leerlingen met eventuele
twijfel over de te volgen studie eruit te halen.
2) De antwoorden geven aanknopingspunten voor de mentor om verder te
vragen.
3) Bij het maken van de opdracht gaan de leerlingen met elkaar praten over
de vervolgstudie.
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4) De leerling heeft de tijd om een langere periode aan de keuze voor een
vervolgstudie te werken.

6.b.6 De uitwerking
De leerlingen waren gemotiveerd om aan de slag te gaan. Met hen liepen wij
tegen dezelfde problemen aan als dat wij eerder met de mentoren en dekaan
besproken hebben. De eerste kolom, met de kop ‘Achtergrond’, was het meest
onduidelijk voor hen. De meest rechtse kolom, met de titel ‘Doel’, het meest
duidelijk. Van de twee kolommen die daartussenin stonden riep de tweede
kolom wel wat vragen op. Naar voren komt dat de gespreksstarter nog wel wat
verbeteringen behoeft om de leerlingen er helemaal zelfstandig mee aan de
slag te laten gaan.
Conclusie over hoe de leerlingen aan de opdracht hebben gewerkt: Over het
algemeen waren de leerlingen geconcentreerd aan het werk. De opdracht
motiveerde hen. De leerlingen vonden de vragen relevant. Uit de verschillen in
de antwoorden en uitwerkingen van de leerlingen maakten wij ook op dat de
leerling zich individueel aangesproken voelen door de opdracht. Leerlingen die
duidelijk wisten wat zij na de middelbare school gingen doen, konden zich, met
behulp van de vragenlijst, hier verder op oriënteren. Hetzelfde geldt voor de
leerlingen die gedeeltelijk wisten wat zij wilden. De leerlingen die niet wisten
wat zij na de Havo gingen doen werden meteen zichtbaar door de vragenlijst.
Met de drie verschillende groepen, die wij hier voor het gemak van elkaar
onderscheiden, kan de mentor op verschillende maneiren mee aan de slag
gaan. En dat is de bedoeling geweest bij het ontwerp van deze gespreksstarter.

6.b.7 Tussendoor samenvattend
Op de aanwijzingen van de dekaan Carrie Stoop gaan we ervan uit dat een
concrete opdracht het best zal werken voor deze groep. Al werkende aan een
website kunnen we ons snel op de inhoud richten en hopen wij dat er, ook
tussen de leerlingen onderling, gesprekken over de vervolgstudie op gang
komen. Temeer de dekaan aan heeft gegeven dat de onderlinge gesprekken
tussen leerlingen de meest vruchtbare voorbereiding vormen voor een
oriëntatie op de vervolgstudie.

6.c Experts raadplegen
Nadat de opdracht door de leerlingen is uitgewerkt, raadplegen wij experts bij
ons op school. Dit zijn hier de huidige en twee voormalige schooldekanen en de
mentoren. Als schooldekaan hebben wij Carrie Stoop, voormalig dekaan zijn
Ellen Verwiel, Margot Gorter en als mentor Gijs Besselink. Margot Gorter is de
tweede mentor die wij hier geraadpleegd hebben.
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6.c.1 Ellen Verwiel
Eerst het gesprek met voormalig dekaan, nu deelschollleider, Ellen Verwiel
Tijdstip: 6 februari, 11.20 uur tot 12.15 uur:

a. Het inleidend gesprek voormalig schooldekaan
Wij kennen beiden de voorgeschiedenis bij ons op school. Het mentoruur is
slechts een half uur in de week. Er is weinig motivatie om er iets van te maken.
Het dekaanschap is geschrapt.
Ellen vertelt mij wel dat er in de lagere klassen, vierde van Havo en vijfde van de
VWO, uitgebreid gewerkt wordt aan Loopbaanbegeleiding. De leerlingen worden
dan ‘op pad’ gestuurd naar vervolgopleidingen en doen uitgebreid onderzoek
op internet op dit gebied.

a-1. De gespreksstarter
Deze gespreksstarter wil ik gaan gebruiken als aanvulling op wat in de lagere
klassen gedaan wordt. Met behulp van deze gespreksstarter hopen wij het LOB
mentorgesprek in de eindexamenklassen Havo en Vwo te professionaliseren.

a-2. Het onderzoeksgesprek
De voormalige dekaan bij ons op school, Ellen Verwiel, is de expert op het
gebied van LOB begeleiding. Wij gaan haar raadplegen om te zien of zij de
vragenlijst bruikbaar vindt. Ons interview zal bestaan uit enkele gesloten
vragen, open vragen, en Stimulated Recall:
Vragen:
1.
2.
3.
4.

Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?

Open vragen:
1. Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
2. Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
3. Kan er iets aan gewijzigd, of verbeterd worden?
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a-3. De orginele toekomstplanner
Deze legde ik voor aan Ellen om te zien of zij het een werkzaam model vond en
wat zij eventueel voor op en aanmerkingen had.

Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Welke vakken heb
je gedaan

Welke
mogelijkheden zie
je
Wat zou je kunnen
doen met de vakken
die
je
leuk
vindt(vervolgstudie
of bedrijf oprichten)
Noem voorbeelden
waarin een vak je
kan helpen in je
toekomst
(persoonlijk
of
zakelijk)
Werk een voorbeeld
uit

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

Welke vakken
spreken
je
aan
Hier komt een
lijstje
van
vakken

Wat heb je geleerd

Hier komt een
onderdeel van
dat vak dat je
aanspreekt

Voorbeelden
lesstof

Een voorbeeld
van een leuk
onderwerp

van

Welke vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Welke
vervolgopleiding
denk je dat je gaat doen

Vertel
iets
over
deze
opleiding: geef een link
naar je opleiding

Tabel 3 De orginele gespreksstarter

a-4. Haar commentaar(Stimulated Recall):
De linkerkolom zou weg kunnen. In de tweede kolom staat al een lijstje met de
vakken die de betreffende leerling heeft.
In de eerste kolom vond zij veld 4 ( Voorbeelden van lesstof)te uitvoerig.
In de tweede kolom, veld 4, moeten de 3 leukste onderdelen komen.
Zij was positief over de horizontale presentatie van de verschillende vragen.
Hierdoor is de vragenlijst ‘compact’.
Normaal zijn deze vragen gewoon onder elkaar te zetten. Deze manier vond zij
handig, overzichtelijk en compact.

25

Aan de hand van dit gesprek zou ik tot een volgende vragenlijst kunen komen:
Achtergrond
Motivatie

en

Kennis

Doel

Welke vakken spreken je
aan

Welke
zie je

Hier komt
vakken

Wat zou je kunnen doen
met de vakken die je
leuk vindt(vervolgstudie
of bedrijf oprichten),
welk type werk
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk of zakelijk)

een

lijstje

van

Hier komt een onderdeel van
dat vak dat je aanspreekt

Een voorbeeld van een leuk
onderwerp,
3 leukste onderdelen

mogelijkheden

Werk een voorbeeld uit

Welke
vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Welke vervolgopleiding
denk je dat je gaat
doen
Vertel iets over deze
opleiding: geef een link
naar je opleiding

Tabel 4 De bijgestelde gespreksstarter

Op de vragen kreeg ik de volgende antwoorden.
Vragen:
1. Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
Ellen ziet wel mogelijkheden om met een gespreksstarter de leerling voor
te bereiden op het gesprek en de mentor voldoende aanknopingspunten
te geven direct to the poit te komen.
2. Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
Dat hangt af van de manier waarop we deze inzetten. Het is zeker de
moeite waard.
3. Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
Wanneer je hen vertelt waarom het dient, wat het practisch doel hiervan
is zullen zij het zeker leuk vinden deze in te vullen. Hij is niet erg lang…
4. Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?
De linkerkolom kan eruit. Er kunnen sommige zinnen wat puntiger.
Andere zinnen kunnen wel een teovoeging gebruiken om meer
duidelijkheid te geven.
5. Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
Het geeft een summier maar duidelijk zicht op wat de leerling voor
voorkeuren heeft, motivatie voelt en eventuele vervolgopleiding wil
kiezen.
6. Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
Een bondig overzicht van feiten die voor de mentor bruikbaar zijn in het
LOB gesprek dat meteen hierop volgt.

26

6.c.2 Margot Gorter
Het gesprek met de mentor en ex-dekaan, Margot Gorter
Tijdstip: 12 februari, 14.25 uur tot 15.15 uur:

a. Het gesprek voormalig schooldekaan, nu mentor
Wij kennen beiden de voorgeschiedenis bij ons op school. Het mentoruur is
slechts een half uur in de week. Er is weinig motivatie om er iets van te maken.
Het dekaanschap is geschrapt.
Ellen vertelt mij wel dat er in de lagere klassen, vierde van Havo en vijfde van de
VWO, uitgebreid gewerkt wordt aan Loopbaanbegeleiding. De leerlingen worden
dan ‘op pad’ gestuurd naar vervolgopleidingen en doen uitgebreid onderzoek
op internet op dit gebied.

a-1. De gespreksstarter
Deze gespreksstarter wil ik gaan gebruiken als aanvulling op wat in de lagere
klassen gedaan wordt. Met behulp van deze gespreksstarter hopen wij het LOB
mentorgesprek in de eindexamenklassen Havo en Vwo te professionaliseren.

a-2. Het onderzoeksgesprek
De voormalige dekaan bij ons op school, Ellen Verwiel, is de expert op het
gebied van LOB begeleiding. Wij gaan haar raadplegen om te zien of zij de
vragenlijst bruikbaar vindt. Ons interview zal bestaan uit enkele gesloten
vragen, open vragen, en Stimulated Recall:
Vragen:
5.
6.
7.
8.

Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?

Open vragen:
4. Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
5. Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
6. Kan er iets aan gewijzigd, of verbeterd worden?
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a-3. De orginele toekomstplanner
Deze legde ik voor aan Ellen om te zien of zij het een werkzaam model vond en
wat zij eventueel voor op en aanmerkingen had.

Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Welke vakken heb
je gedaan

Welke
mogelijkheden zie
je
Wat zou je kunnen
doen met de vakken
die
je
leuk
vindt(vervolgstudie
of bedrijf oprichten)
Noem voorbeelden
waarin een vak je
kan helpen in je
toekomst
(persoonlijk
of
zakelijk)
Werk een voorbeeld
uit

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

Welke vakken
spreken
je
aan
Hier komt een
lijstje
van
vakken

Wat heb je geleerd

Hier komt een
onderdeel van
dat vak dat je
aanspreekt

Voorbeelden
lesstof

Een voorbeeld
van een leuk
onderwerp

van

Welke vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Welke
vervolgopleiding
denk je dat je gaat doen

Vertel
iets
over
deze
opleiding: geef een link
naar je opleiding

Tabel 3 De orginele gespreksstarter

a-4. Haar commentaar
De linkerkolom zou weg kunnen. In de tweede kolom staat al een lijstje met de
vakken die de betreffende leerling heeft.
In de eerste kolom vond zij veld 4 ( Voorbeelden van lesstof)te uitvoerig.
In de tweede kolom, veld 4, moeten de 3 leukste onderdelen komen.
Zij was positief over de horizontale presentatie van de verschillende vragen.
Hierdoor is de vragenlijst ‘compact’.
Normaal zijn deze vragen gewoon onder elkaar te zetten. Deze manier vond zij
handig, overzichtelijk en compact.
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Aan de hand van dit gesprek zou ik tot een volgende vragenlijst kunen komen:
Achtergrond en
Motivatie

Kennis

Welke vakken spreken je
aan

Welke
zie je

Hier komt
vakken

Wat zou je kunnen doen
met de vakken die je
leuk vindt(vervolgstudie
of bedrijf oprichten),
welk type werk
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk of zakelijk)

een

lijstje

van

Hier komt een onderdeel van
dat vak dat je aanspreekt

Een voorbeeld van een leuk
onderwerp,
3 leukste onderdelen

Doel

mogelijkheden

Werk een voorbeeld uit
Tabel 5 Wijzigingen van Ellen

Welke
vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen
Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

Tabel 4 De bijgestelde gespreksstarter

Op de vragen kreeg ik de volgende antwoorden:
Vragen:
1. Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
Ellen ziet wel mogelijkheden om met een gespreksstarter de leerling voor
te bereiden op het gesprek en de mentor voldoende aanknopingspunten
te geven direct to the poit te komen.
2. Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
Dat hangt af van de manier waarop we deze inzetten. Het is zeker de
moeite waard.
3. Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
Wanneer je hen vertelt waarom het dient, wat het practisch doel hiervan
is zullen zij het zeker leuk vinden deze in te vullen. Hij is niet erg lang…
4. Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?
De linkerkolom kan eruit. Er kunnen sommige zinnen wat puntiger.
Andere zinnen kunnen wel een teovoeging gebruiken om meer
duidelijkheid te geven.
5. Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
Het geeft een summier maar duidelijk zicht op wat de leerling voor
voorkeuren heeft, motivatie voelt en eventuele vervolgopleiding wil
kiezen.
6. Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
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Een bondig overzicht van feiten die voor de mentor bruikbaar zijn in het
LOB gesprek dat meteen hierop volgt.
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6.c.3 Gijs Besselink
Eerst het gesprek met de mentor, Gijs Besselink
Tijdstip: 15 februari, 14.25 uur tot 15.15 uur:

a. Het inleidend gesprek mentor
Wij kennen beiden de voorgeschiedenis bij ons op school. Het mentoruur is
slechts een half uur in de week. Er is weinig motivatie om er iets van te maken.
Het dekaanschap is geschrapt.
Ellen vertelt mij wel dat er in de lagere klassen, vierde van Havo en vijfde van de
VWO, uitgebreid gewerkt wordt aan Loopbaanbegeleiding. De leerlingen worden
dan ‘op pad’ gestuurd naar vervolgopleidingen en doen uitgebreid onderzoek
op internet op dit gebied.

a-1. De gespreksstarter
Deze gespreksstarter wil ik gaan gebruiken als aanvulling op wat in de lagere
klassen gedaan wordt. Met behulp van deze gespreksstarter hopen wij het LOB
mentorgesprek in de eindexamenklassen Havo en Vwo te professionaliseren.

a-2. Het onderzoeksgesprek
De mentor van 4 vwo bij ons op school, Gijs Besselink, is de expert op het
gebied van LOB begeleiding. Wij gaan haar raadplegen om te zien of zij de
vragenlijst bruikbaar vindt. Ons interview zal bestaan uit enkele gesloten
vragen, open vragen, en Stimulated Recall:
Vragen:
1. Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
2. Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
3. Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
4. Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?
Open vragen:
7. Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
8. Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
9. Kan er iets aan gewijzigd, of verbeterd worden?
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a-3. De antwoorden van Gijs
Gijs had meteen een heel andere manier van vragen stellen als de andere
geinterviewden. Hij onderzocht mijn vragenlijst en kwam met de volgende
opmerkingen:
Algemeen: “Je moet helder maken wat je vraagt”. Hiermee bedoelt hij dat hij
vindt dat mijn vragen niet dekken wat ik wil weten van de leerlingen.
Hij is al jaren mentor en stelt als kerngegeven de vraag: “Wat zou je willen doen
en welke opleiding past hierbij”.
Wij vinden dit een goede bijdrage van Gijs.
Dan volgen wij de kolommen. Hij kiest ervoor om te starten in de derde kolom.
Hij zegt dat het kerngegeven van deze kolom is: “Waar ga je vinden in de
maatschappij wat je leuk vindt”.
In de vierde kolom is de kernvraag: “Wat zou je willen doen en welke opleiding
past hierbij”.
In de eerste kolom: “Welk vakkenpakket. Wat krijgen de leerlingen op school
voor vakken”.
In de tweede kolom: “Wat zijn je favoriete vakken”.
Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Wat
krijgen
de
leerlingen op school
voor vakken

Wat
zijn
favoriete
vakken

Welke vakken heb
je gedaan

Welke vakken
spreken
je
aan
Hier komt een
lijstje
van
vakken

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

je

Wat heb je geleerd

Hier komt een
onderdeel van
dat vak dat je
aanspreekt

Voorbeelden
lesstof

Een voorbeeld
van een leuk
onderwerp

van

Waar ga je vinden in de
maatschappij wat je
leuk vindt

Wat zou je willen doen
en welke opleiding
past hierbij

Welke
zie je

Welke
vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

mogelijkheden

Wat zou je kunnen
doen met de vakken die
je
leuk
vindt(vervolgstudie of
bedrijf oprichten)
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk of zakelijk)
Werk een voorbeeld uit

Tabel 5 Aanvullingen van Gijs Besseling
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Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen
Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

a-4. Zijn overige commentaar
Wat is het uiteindelijke doel van de gespreksstarter.
Het moet een hulpmiddel zijn voor de mentor.
Het moet helder zijn wat wij willen weten.
Punten van verbetering: Het gaat erg uit van de vakken. De persoonlijke
motivatie komt er niet door naar voren.
Wat Gijs bruikbaar vindt aan de gespreksstarter: Als er een ‘vastloper’ is dan is
dat prima. Daar kan op voortgegaan worden door de mentor die het
loopbaanbegeleidingsgesprek doet.
Het is diagnostisch tool. Er kan mee nagegaan worden of er een gebrek aan
motivatie en gebrek aan kennis is.
Achtergrond
Motivatie

en

Kennis

Doel

Welke vakken spreken je
aan

Welke
zie je

Hier komt
vakken

Wat zou je kunnen doen
met de vakken die je
leuk vindt(vervolgstudie
of bedrijf oprichten),
welk type werk
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk of zakelijk)

een

lijstje

van

Hier komt een onderdeel van
dat vak dat je aanspreekt

Een voorbeeld van een leuk
onderwerp,
3 leukste onderdelen

mogelijkheden

Werk een voorbeeld uit

Welke
vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen
Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

Tabel 6 De bijgestelde gespreksstarter

Op de vragen kreeg ik de volgende antwoorden.
Vragen:
Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
Gijs ziet mogelijkheden om de gespreksstarter als diagnostische tool te
gebruiken. “Een vastloper is ons beginpunt”, aldus Gijs. Doelend op zijn
taak als mentor in het LOB gesprek.
Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
Wanneer het in een computerlokaal gebruikt gaat worden zal dit het
invullen vergemakkelijken.
Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
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Wanneer je hen vertelt waarom het dient, wat het practisch doel hiervan
is zullen zij het zeker leuk vinden deze in te vullen. Hij is niet erg lang…
Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?
De linkerkolom kan eruit. Er kunnen sommige zinnen wat puntiger.
Andere zinnen kunnen wel een teovoeging gebruiken om meer
duidelijkheid te geven.
Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
Het geeft een summier maar duidelijk zicht op wat de leerling voor
voorkeuren heeft, motivatie voelt en eventuele vervolgopleiding wil
kiezen.
Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
Een bondig overzicht van feiten die voor de mentor bruikbaar zijn in het
LOB gesprek dat meteen hierop volgt.
Kan er iets aan gewijzigd, of verbeterd worden?
Deze staan hierboven aangegeven.
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6.c.4 Carrie Stoop
Het gesprek met de huidige dekaan, nu deelschoolleider, Carrie Stoop
Tijdstip: 16 maart, 12.30 uur tot 13.15 uur:

a. Het inleidend gesprek de huidige schooldekaan
De profielkeuze wordt bepaald met behulp van een boekje. Hiervoor is gekozen
vanwege de bezuinigingen op school. De profielkeuze is de voorloper van de
uiteindelijke berioepskeuze en daarom een belangrijk onderdeel van de
leerlingenbegeleiding. (Dit boekwerk staat in de appendix)
Ook is er voor de LOB begeleiding gekozen een formulier samen te stellen, voor
beide typen eindexamenklassen, dat door de leerling schriftelijk doorgewerkt
kan worden. (Deze formulieren staan in de appendix)

a-1. De gespreksstarter
Wat is de mening van Carrie over mijn gesprekkstarter. Allereerst stelt zij ons
de vraag waarom wij niet eerst met haar contact heb opgenomen voordat ik
zelfs maar begonnen was met mijn gespreksstarter. Mijn onderzoek had
aansluiting moeten zoeken met wat er al is bij ons op school op dit gebied. Wij
begrijpen haar kritiek wel; zij had verwacht dat ik mijn onderzoek zou
samenstellen aan de hand van de vraag die er eventueel zou zijn binnen de
praktijk op onze school.
Het volgende wat zij ons laat zien is het boekwerk, dat dit jaar voor het eerst
gebruikt wordt in de derde klassen, voor de profielkeuze. In dit boekwerk wordt
netjes aangegeven en onderzocht hoe leerlingen kunnen zien hoe zij hun
persoonlijke interesses, aanleg en voorkeuren kunnen gebruiken om tot een
keuze van het vakkenpakket te komen dat het beste bij hen past.
a) Carrie voert terecht aan dat er in de derde klas een uitgebreid onderzoek
gedaan wordt met de individuele leerling naar welke profielkeuze en
bijbehorend vakkenpakket deze het best kan kiezen. De vraag is dan waarom
onze vragenlijst dan wel gespreksstarter opnieuw gebruikt zou moeten worden
in het afsluitende jaar van de leerling. Met het afsluitende jaar wordt hier
natuurlijk het eindexamenjaar bedoeld. Dit is een discussiepunt dat behandeld
zal worden in de afsluiting van ons onderzoek.
b) Positief aan onze werkwijze vindt Carrie dat wij gebruik gemaakt hebben van
een concrete opdracht, namelijk het maken van een website om tegelijkertijd
het gesprek rond de keuze van de vervolgopleiding te begeleiden. Dit is een
handzame manier van werken die voor de leerling prettig is en aan de
begeleidende mentor veel informatie geeft.
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c) De toevoeging die wij krijgen van Carrie is dat wij de informatie die met de
profielkeuzegesprekken naar boven komen gebruikt en gecombineerd kunnen
worden met het beroepskeuzegesprek. Temeer de school, dit jaar voor het
eerst, gebruik maakt van een boekje waarin standaardvragen door de leeerling
schriftelijk ebantwoord worden en dus bewaard blijven.

a-2. Het onderzoeksgesprek
De huidige en enig overgebleven dekaan bij ons op school, Carrie Stoop, is de
expert op het gebied van LOB begeleiding. Wij gaan haar raadplegen om te zien
of zij de vragenlijst bruikbaar vindt. Misschien ziet zij wel verbeteringen. Ons
interview zal bestaan uit enkele gesloten vragen, open vragen, en Stimulated
Recall:
Vragen:
1. Is er behoefte aan een vragenlijst als gespreksstarter?
2. Denk je dat mentoren deze zullen gaan gebruiken?
3. Denk je dat leerlingen gemotiveerd zullen zijn deze in te vullen?
4. Wat moet ik doen om de vragenlijst te verbeteren?
Open vragen:
1. Wat denk je dat deze vragenlijst voor resultaat zal laten zien?
2. Wat zou de vragenlijst voor resultaten moeten laten zien?
Aan de hand van de door ons ontworpen gespreksstarter lopen we met Carrie
bovenstaande vragen door.

a-3. De behandeling van de vragenlijst
De profielkeuze wordt bepaald met behulp van een boekje. Hiervoor is gekozen
vanwege de bezuinigingen op school. De profielkeuze is de voorloper van de
uiteindelijke berioepskeuze en daarom een belangrijk onderdeel van de
leerlingenbegeleiding.
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Toekomstplanner
Praktijk

Interesse

Welke vakken heb
je gedaan

Welke vakken
spreken
je
aan
Hier komt een
lijstje
van
vakken

Welke
mogelijkheden zie
je
Wat zou je kunnen
doen met de vakken
die je leuk vindt

Welke
vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Wat heb je geleerd

Van elk vak
wordt
de
belangstelling
besproken

Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen

Voorbeelden
lesstof

Een voorbeeld
van een leuk
onderwerp

Noem voorbeelden
waarin een vak je
kan helpen in je
toekomst
(persoonlijk
of
zakelijk)
Werk een voorbeeld
uit

van

Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

Tabel 7 De oorspronkelijke gespreksstarter

Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Welke vakken heb
je gedaan

Welke mogelijkheden
zie je

Welke
vervolgopleiding
wil je doen

Wat zou je kunnen
doen met de vakken
die je leuk vindt
(vervolgstudie
of
bedrijf oprichten)
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk
of
zakelijk)

Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Werk
uit

Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

Wat heb je geleerd

Voorbeelden
lesstof

van

Welke
vakken
spreken
je
aan
Hier
komt
een lijstje van
vakken

Hier
komt
een
onderdeel
van dat vak
dat
je
aanspreekt
Een
voorbeeld
van een leuk
onderwerp

een

voorbeeld

Tabel 8 De bijgestelde gespreksstarter
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Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen

Opmerkingen: De eerste twee kolommen stelt zij voor samen te gaan trekken
en onder de noemer ‘praktijk’ te plaatsen. Aangezien het vakkenpakket
samengesteld wordt aan de hand van een uitgebreid onderzoek in de derde
klas, is er een redelijk helder beeld van waarom de leerling een serie vakken
gekozen heeft, welke een indicatie zijn voor de belanbgstellingen die de
betreffende leerling heeft.
De derde en de vierde kolom stelt zij voor te plaatsen onder het kopje interesse
en belangstelling en deze niet te koppelen aan de eventuele vervolgopleiding.

6.d Conclusie
Conclusies op het commentaar van de mentoren en (voormalig) dekanen: Men
is bereid mee te denken met ons onderzoek. Men ziet het belang in van het
LOB-gesprek. Er worden geen reguliere lessen ingezet voor het inventariseren
van de interesse voor vakken en vervolgstudie van de leerlingen. Men behandelt
het LOB-gesprek als iets dat losstaat van de gewone les. Daarbij valt ook op dat
de dekanen vinden dat er voldoende gedaan wordt aan LOB-begeleiding in de
derde en vierde klas Havo en vierde en vijfde klas Vwo. Men ziet wel dat er een
verschil is tussen de begeleiding van Havo en Vwo leerlingen.
Tenslotte heeft de huidige dekaan, Carrie Stoop, uitgesproken dat ons
onderzoek ingebed zou kunnen worden in de bredere context van de LOBbegeleiding bij ons op school.
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7. Conclusies over het onderzoek
7.a De stappen in het onderzoek
Eerst raadplegen wij de twee personen, die in het verleden dekaan waren en
leggen de vragenlijst voor. Van hen willen wij horen of zij denken dat deze
vragenlijst de juiste informatie naar boven haalt.

7.b De doelgroep van dit onderzoek
Wij onderzoeken specifiek de eindexamen leerlingen uit 5 Havo.

7.c Onderzoeksmethoden
Wij geven de vragenlijst aan de leerlingen en hopen op die manier informatie te
verkrijgen over het vakkenpakket en interesseprofiel van de leerling. Ook hopen
wij een duidelijk beeld krijgen over de kennis die de individuele leerling heeft
over het beschikbare vervolgonderwijs en of deze leerling deze op een
natuurlijke wijze aan aansluiten bij haar keuze voor het vervolgonderwijs. Wij
zijn het eens met de dekaan Carrie Stoop, dat een concrete opdracht het best
zal werken voor deze groep. Al werkende aan een website kunnen we ons snel
op de inhoud richten en hopen wij dat er, ook tussen de leerlingen onderlng,
gesprekken over de vervolgstudie op gang komen. Temeer de dekaan aan heeft
gegeven dat de onderlinge gesprekken tussen leerlingen de meest vruchtbare
voorbereiding vormen voor een oriëntatie op de vervolgstudie.

7.d Inspiratie



Het Lesplanmodel zoals wij het gekregen hebben op de PABO van de Vrije
School in Zeist.
De discussiestarter van Kennisnet[5].

Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van het Stappenplan zoals dit
voorgesteld is door de TU-Delft ten aanzien van Ontwerpopdrachten[9].
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7.e De uiteindelijke gespreksstarter
Wij denken dat de uiteindelijk vorm van de gespreksstarter er zo uit moet zien:

Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Wat
krijgen
de
leerlingen op school
voor vakken?

Wat
zijn
favoriete
vakken?

Welke vakken heb
je gedaan

Welke vakken
spreken
je
aan
Hier komt een
lijstje
van
vakken

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

je

Wat heb je geleerd

Hier komt een
onderdeel van
dat vak dat je
aanspreekt

Voorbeelden
lesstof

Een voorbeeld
van een leuk
onderwerp

van

Waar ga je vinden in de
maatschappij wat je
leuk vindt?

Wat zou je willen doen
en welke opleiding past
hierbij?

Welke
zie je

Welke
vervolgopleiding
wil je doen
Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

mogelijkheden

Wat zou je kunnen
doen met de vakken die
je
leuk
vindt
(vervolgstudie of bedrijf
oprichten)
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk of zakelijk)
Werk een voorbeeld uit

Welke vervolgopleiding
denk je dat je gaat
doen
Vertel iets over deze
opleiding: geef een link
naar je opleiding

Tabel 9 Uiteindelijke gespreksstarter

De aanwijzingen van Gijs en Carrie hebben de grootste wijzigingen tot stand
gebracht. In rood, onder de kopjes Achtergrond, Motivatie, Kennis en Doel,
hebben wij tekst neergezet die moet verduidelijken waar de betreffende kolom
over gaat.
De kopjes Achtergrond, Motivatie, Kennis en Doel vinden wij heel bruikbaar. Er
moet een onderscheid zijn per kolom. Dat maakt het voor de mentor
gemakkelijker en bruikbaarder. Zij kan de leerling indelen onder deze kopjes.
Bijvoorbeeld: Wanneer blijkt dat het bij een leerling aan kennis ontbreekt over
wat er met een bepaald vak gedaan kan worden in de maatschappij, dan kan de
mentor deze leerling op dit gebied sturen.
De eerste twee kolommen, onder de kopjes Achtergrond en Motivatie, zijn voor
iedere leerling gemakkelijk in te vullen en dienen daarom als opwarmertje.
Vanauit deze twee kolommen wordt het gemakkelijker om verder de diepte in
te gaan. De laatste twee kolommen, Kennis en Doel, zijn de kolommen waar
uiteindelijk de belangrijkste informatie vandaan moet komen.
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8. Discussie
Dit onderzoek is een ontwerponderzoek. Het gaat over een gespreksstarter,
vragenlijst, die wij zelf ontworpen hebben en die wij, ten eerste, willen
gebruiken om onze Informaticalessen te verbeteren. Ten tweede willen we de
mentoren bij ons op school helpen het LOB-traject te verbeteren. Bijvoorbeeld
door hen de mogelijkheid te geven onze vragenlijst in een concrete lesvorm bij
de leerlingen aan te bieden.
Aan de hand van ons onderzoek bekijken wij of ons ontwerp goed is. Goed wil
hier zeggen dat de vragenlijst bruikbaar is voor de hier boven beschreven
doeleinden. Onze focus ligt op de Havo leerlingen die in hun eindexamenfase
zijn. Wij constateren dat deze onvoldoende aandacht krijgen in hun begeleiding
naar de vervolgopleiding. Wij hebben de vragenlijst in de vijfde klas Havo
uitgetest. We hebben er een aantal lessen aan besteedt. Vervolgens hebben wij
ons lesprogramma afgestemd op de resultaten van deze gespreksstarter.
Kritiek op eigen onderzoek: Wij wilden een opdracht ontwerpen waarin onze
visie op het onderwijs naar voren komt. Onze visie is dat jonge mensen
gestimuleerd moeten worden op eigen kracht te gaan vertrouwen. Ons
onderzoek is daarom ook voor onszelf een oefening in eigen kracht geweest.
Hoe moeilijk dit ook dikwijls is. Omdat we daarbij onontgonnen gebied
binnenliepen. Wij hebben geen onderzoek gedaan naar de validiteit van onze
beweringen dat de 5 Havo leerlingen onvoldoende aandacht krijgen in het LOBtraject.
Conclusie: De leerlingen die wij eruit ‘zeefden’ waren de leerlingen die
onvoldoende zicht hadden op wat zij na hun eindexamen gingen studeren.
Deze leerlingen hebben wij een ander en intensiever lesprogramma aan kunnen
bieden in onze Informatica lessen. Dat is een mooi resultaat.
Wij hebben ook de andere leerlingen een betere begeleiding kunnen geven
doordat we veel informatie kregen om vervolgens mee in gesprek te komen en
onze vervolgopdrachten hierop aan te passen.
Voornemens: Wij willen in onze Informaticalessen veel meer aandacht gaan
besteden aan de beroepskeuze van de leerlingen. Wij denken dat de leerlingen
hierdoor gestimuleerd worden meer vanuit eigen kracht de middelbare school
te doorlopen.

8.a Onze verwachting
Onze verwachting is dat de mentor die vooraf een vragenlijst in heeft laten
vullen door de leerlingen meer informatie heeft dan de mentor die dit niet doet.
Met deze extra informatie kan zij de leerling beter helpen met het kiezen van
de vervolgstudie. Dit is tevens onze conclusie van dit hoofdstuk.
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8.b Wat betekent dit voor de school
Gezien het LOB binnen onze school in haar huidige vorm in de kinderschoenen
staat, verwachten wij dat er resultaat geboekt kan worden met een methode die
met zorg is samengesteld en die als doel heeft leerlingen te polsen en
begeleiden in hun beroepskeuze. Wij verwachten ook dat de invoering van deze
methode niet alleen succesvol zal zijn vanwege de methode zelf, maar vooral
vanwege de extra aandacht die aan de leerlingen besteedt wordt aan een
onderwerp die de eindexamen leerling als zeer relevant beschouwt. Er wordt
regelmatig onderzoek op onze school verricht. Dit onderzoek pas goed in deze
traditie. Wij verwachten dat het een werkzame vragenlijst zal blijken te zijn en
dat onze collega’s het graag zullen gaan gebruiken.
Conclusie: Deze vragenlijst draagt bij aan de kennis bij de leerling over hun
toekomst en de bedoeling is dat deze bijdrage gebeurt op een aangename en in
gestandaaardiseerde vorm. Die in de toekomst bijgeslepen kan worden en ieder
jaar opnieuw gebruikt.

8.c Discussiepunten
Discussiepunt uit het gesprek met Carrie Stoop: Waarom moet er naast de
profielkeuze-begeleiding in de derde klas, nog een extra LOB-begeleiding
plaatsvinden in de eindexamenklas? Volgens ons staan beide momenten los van
elkaar. De profielkeuze is belangrijk voor de derde klasser. Het LOB gesprek is
voor de schoolverlater. Het is een voordeel dat er ongeveer van dezelfde
methodiek gebruik gemaakt kan worden. Onze kritiek op deze LOB formulieren
is dat de diepgang, zoals deze wel te vinden is in de boekwerkjes voor de
profielkeuze, volledig ontbreekt. Waar onze vragenlijst nog even teruggrijpt op
wat de interesse, belangstelling en motivatie van de leerling ligt, begint dit
formulier met onze laatste kolom: Heb je al een keuze gemaakt voor een
vervolgopleiding? Vervolgens wordt er een lijstje aangereikt waar de leerling
zich kan informeren omtrent de vervolgopleiding. Dit is, ons inziens, te
summier. De kans die wij zien met onze vragenlijst is dat deze precies tussen
de begeleiding van het profiel en dit, zogeheten, LOB dossier kan passen.
Conclusie: Er kan niet genoeg aandacht besteed worden aan de vervolgstudie
van de leerlingen aangezien dit aan zou moeten sluiten bij de werkelijke
interesses van de leerlingen. De echte interesse van leerlingen zou dagelijks
aan bod moeten komen in alle lessen op de middelbare school.

8.d Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Waar de algemene lusteloosheid bij, met name, de Havo-leerlingen vandaan
komt is een interessant onderwerp voor verder onderzoek. Is er een relatie
tussen deze lusteloosheid in de les en de beroepskeuze van deze leerlingen. Wij
vermoeden dat veel uitval in de vervolgopleidingen te verklaren is uit een
gebrek aan motivatie om zich werkelijk te verdiepen in welke opleiding het best
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bij hen past. Deze motivatie is namelijk al een stille dood gestorven op de
middelbare school.
Conclusie: Naar onze mening moeten Havo-leerlingen anders begeleid worden.
Zij moeten meer bij de hand genomen worden. Het onderzoek zou moeten
gaan over hoe wij Havo-leerlingen bij de hand moeten nemen bij de
inventarisatie van hun vervolgstudie.

8.e Commentaar op eigen onderzoek
Wij hebben ons hier beperkt tot een onderzoek die voldoet aan de behoefte van
de school om het mentorgesprek ten aanzien van de Loopbaanbegeleiding bij
ons op school te professionaliseren. Uit onze eigen interesse hebben wij een
combinatie gemaakt van het maken van deze gespreksstarter en het
spannender maken van onze Informaticales. Wij denken dat Informatica en alles
wat hiermee samenhangt, een grote invloed gaat hebben in ieder beroep en
iedere studie die de leerling gaat volgen. Wij hebben ons geconcentreerd op de
5 Havo klas omdat wij in de Vwo klassen zien dat de leerlingen veel bewuster
bezig met hun toekomst en hiermee vaak zelfstandiger mee aan de slag gaan.
Wij vermoeden dat de apathische houding in de Havo klassen deels voortkomt
uit een lager zelfbeeld. Terwijl onze ervaring tijdens het afnemen van de
vragenlijst is dat er weldegelijk een belang gevoeld wordt bij de leerlingen om
over de beroeps en studiekeuze na te denken. Alleen zal de vorm bij Havo
leerlingen anders moeten. Deze leerlingen zullen meer bij de hand genomen
moeten worden bij het onderzoek naar een vervolgstudie. Wij hebben daarom
een lessencyclus voor de Informaticales ontwikkeld die als basis de persoonlijke
interesses voor bepaalde vakken blootlegt. In de les noemen wij vragenlijst
Toekomstplanner en deze luidt het begin in van een reeks opdrachten die
hierbij aansluiten.
Wij willen dat de leerling bewust en gemotiveerd bezig is met haar toekomst.
Door de opdracht aan te bieden als het maken van een website verleiden wij de
leerling vanuit het hart te antwoorden op de vragen van de gespreksstarter.
Leerlingen hebben al eerder laten zien dat het maken van een website hen
gemakkelijker over henzelf doet vertellen. Tijdens onze les is het invullen van
de vragenlijst dus ook een discussiestarter. De leerlingen praten graag over de
inhoud van hun website en zoals onze dekaan Carrie Stoop al aangaf, het
samen praten van de leerlingen over hun vervolgkeuze is heel zinvol. Het is ook
een diagnostische tool omdat de mentoren eenvoudig kunnen zien welke van
hun leerlingen nog niet weten wat voor een vervolgstudie zij willen gaan doen.
Conclusie: Onze hoop is dat wij uiteindelijk een vragenlijst ontwikkeld zullen
hebben die haar inbedding vindt in de Informaticales. Wij willen ons vak graag
dienstbaar maken aan het verbeteren van de beroepsmogelijkheden van de
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leerlingen. Wij zien Informatica als een belangrijk maar ondersteunend vak in
het Curriculum van de Middelbare School.
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10. Leerlingen materiaal
Hieronder staan een aantal van de ‘toekomstplanners’ zoals wij die met 5
havo gemaakt hebben. Rechtsonder, in iedere afbeelding staat de
vervolgopleiding die de leerling kiest.

Fig 1 Chris

Fig 2 Elise
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Fig 3 Guido

Fig 4 Guyonne
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Fig 5 Martijn

Fig 6 Niels

Fig 7 Kimberley
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Fig 8 Joost

Fig 9 Oumaima

Fig 10 Regis
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Fig 11 Stijn

Fig 12 Tim

Fig 13 Timon

Fig 14 Titus
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11. Vragenlijst
Hieronder is de oorspronkelijke vragenlijst afgedrukt zoals deze gegeven is aan de
leerlingen, mentoren en dekanen.

11.a Het oorspronkelijke ontwerp van de toekomstplanner.

Opdracht: Je toekomst
Vul deze vragenlijst in.
De kolommen:
Linkerkolom:
Middenkolom:
Midden-rechtskolom:
Rechterkolom:

Welke vakken heb je geleerd in je Middelbare Schooltijd.
Welke vakken spraken je het meest aan en waarom.
Welke mogelijkheden zie je met deze keuze voor je toekomst.
Welke vervolgopleiding wil je gaan doen.

Toekomstplanner
Situatie-beoordeling
Achtergrond
Motivatie

Toekomst-beoordeling
Kennis
Doel

Welke vakken heb
je gedaan

Welke mogelijkheden
zie je

Welke
vervolgopleiding
wil je doen

Wat zou je kunnen
doen met de vakken
die
je
leuk
vindt(vervolgstudie of
bedrijf oprichten)
Noem
voorbeelden
waarin een vak je kan
helpen in je toekomst
(persoonlijk
of
zakelijk)

Welke
vervolgopleidingen
spreken je aan

Werk
uit

Vertel iets over deze
opleiding: geef een
link naar je opleiding

Wat is de stof die
geleerd
moet
worden

Wat heb je geleerd

Voorbeelden
lesstof

van

Welke
vakken
spreken
je
aan
Hier
komt
een lijstje van
vakken

Hier
komt
een
onderdeel
van dat vak
dat
je
aanspreekt
Een
voorbeeld
van een leuk
onderwerp

een

voorbeeld

Tabel 10 De oorspronkelijke gespreksstarter
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Welke
vervolgopleiding denk
je dat je gaat doen

11.b Voorbeeld Discussie starter
Hieronder geven wij een voorbeeld van discussiestarter. De vragen zijn simpel
en hebben tot doel om over enkele items informatie in te winnen. In dit geval
gaat het om hobbies en voorkeuren van een leerling in kaart te brengen. Wij
hebben deze bijgevoegd vanwege zijn eenvoud en ook omdat het laat zien dat
er weinig onderzoek naar is gedaan.
Wiki Discussion Starter[5]
When writing in the wiki-focus on two of these starters each time you wiki.
One thing I learned in school this week was… (Choose one or two)
In Science? _________________________________________
In Social Studies? ____________________________________
In Math? __________________________________________
In ELA? ___________________________________________
In Any Other Area of School? ___________________________
What did you learn this week?
----------------------------------------------------------------------------------A book I am reading or recently have read is… _____________________________________ by
__________________. It is about
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
Have you read a good book lately? What is the title? Who wrote it? What is it about?
-----------------------------------------------------------------------------------One thing I do outside of school is…
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
What do you do outside of school?
----------------------------------------------------------------------------------My favorite sport is _________________
because_____________________________________________________________________________________
_______________________.
What is your favorite sport?
----------------------------------------------------------------------------------My favorite food is ______________ because
_________________________________________________________.
What is your favorite food?
------------------------------------------------------------------------------------What are some things your school does for FUN?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________
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