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Invloed op je eigen loopbaan



Vragen over loopbaanleren

• Hoe gaat we om met veranderingen in de loopbaan? 

• Waarom een leven lang ontwikkelen?

• Hoe kun je invloed hebben op je eigen loopbaan?

• Wat voor werkomgeving is nodig?

• Welke veranderingen zijn belangrijk?



Hoe gaan we om met veranderingen in de loopbaan?

Reflectie

Zelfsturing

Emoties,

Ervaringen

Ik ben onzeker, 

bang

Routines

Ik weet niet 

wat ik moet 

doen

Ik blijf graag 

doen wat ik 

al kan

Ik ga voor likes



Waarom een leven lang ontwikkelen?
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Waarom een leven lang ontwikkelen?

Advies RvS miljoenennota:

Aanleiding: Ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt leiden 
ertoe dat ook een structuuraanpassing noodzakelijk is in de richting 
van ‘het leven lang leren en ontwikkelen’
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Waarom een leven lang ontwikkelen?

SER: 
Het leven lang ontwikkelen is een doel dat voor de werknemers en 
werkgevers meestal niet op de korte, maar op middellange termijn 
van belang is, waardoor zij onvoldoende worden geprikkeld om zich 
hiervoor uit zichzelf in te zetten. 

Uitdagingen
1. Inclusieve basis: iedereen krijgt voldoende kansen door 

toegankelijke ondersteuning
2. Eigen regie bij het individu: help in bewustwording en zorg voor 

instrumenten 



Gedurende het hele leven

(pro)actief ontplooien van kwaliteiten

op basis van motieven en mogelijkheden,

voor een duurzame bijdrage aan de samenleving,

eigen werkomgeving,

gezondheid en geluk,

voor nu en de toekomst.

Kuijpers & Draaisma 2020

Definitie van Leven Lang Ontwikkelen



Toekomst

Omgeving doelen, 

uitgangspunten van 

samenleving, 

werkomgeving

kwaliteiten, motieven  

Persoon

voor gezondheid, geluk

Hier en nu

Loopbaangericht 

leven lang 

ontwikkelen

Leven lang ontwikkelen



Toekomst

Omgeving doelen van 

samenleving, werkomgeving

kwaliteiten, motieven  Persoon
voor gezondheid, geluk

Hier en nu

Ontwikkelen om duurzaam inzetbaar 

te blijven in organisatie en 

samenleving 

Verbinden van persoonlijke kwaliteiten 

en motieven aan de eisen en ambities 

van de organisatie en samenleving

Gezondheid en geluk van medewerkers 

is positief van invloed op de organisatie

Bereiken van persoonlijke doelen

Verbeteren, vernieuwen en 

verbreden  van functioneren binnen 

huidige werk

Maatschappelijke en organisatie-

ontwikkelingen bijhouden

Jezelf vormen, bewegen

Talenten ontwikkelen

Nieuwsgierigheid najagen

Fysieke en mentale gezondheid

Geluk en zingeving

Verandering op de arbeidsmarkt 

verbinden met interesses

Visieontwikkeling op toekomstige 

werkveranderingen, ook op korte 

termijn 

Loopbaangericht leven 

lang ontwikkelen
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Leven lang ontwikkelen
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Zelfbeeld

Werk / 
Opleidingsbeeld

Prestatiebewijs

NetwerkZelfbeeld

Werkbeeld

Prestatiebewijs

Netwerk
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Hoe kun je invloed hebben op je eigen 
loopbaan?



Een instrument voor leraren in het VO – VO-Raad               

Hoe kun je invloed hebben op je eigen 
loopbaan?



Gedurende je loopbaan verandert werk en moet je blijven leren. 

Hoe je hiermee omgaat, is aan jezelf. 

Om invloed te hebben op je loopbaan kun je 

loopbaancompetenties inzetten. 

Dit hulpmiddel is gebaseerd op theorie en heeft als doel om de 

invloed op je loopbaan te vergroten door specifieke 

loopbaansituaties te benutten en langdurige loopbaanprocessen 

op gang te brengen.

Aan de slag

Invloed op je eigen loopbaan



Ik wil graag ondersteuning bij:

een loopbaansituatie
• Ik heb een positieve of negatieve ervaring in mijn werk of privésituatie met 

emotie (conflict, langdurige frustratie, flow, succes) die ik wil gebruiken om 

iets te leren over mijzelf 

• Ik sta voor een loopbaankeuze (opdracht, functie, baan, opleiding) 

een loopbaanproces
- Ik wil meer invloed op mijn persoonlijke ontwikkeling en het werk dat ik doe 

- Ik wil werk behouden door aan te sluiten op de veranderingen in werk 

Aan de slag



• Ervaren, keuzes en dialoog hierover tussen leidinggevenden en 
docenten:

– Om motieven en kwaliteiten te ontdekken, ontwikkelen en 
benutten

– voor werk nu en in de toekomst

– m.b.v. beroepsbeeld in netwerken

Wat voor werkomgeving is nodig?



• Formeel en informeel leren

• Collectief en individueel leren

• Registratie van de ontwikkeling (loopbaandossier)

• Visie op loopbaangericht werken en professionaliseren

Wat voor werkomgeving is nodig?



Weinig aandacht voor 
veiligheid en vertrouwen

Veel aandacht voor 
veiligheid en vertrouwen

Weinig aandacht voor 
voortgang en verbinding

Desinteresse Comfort

Veel aandacht voor 
voortgang en verbinding

Angst Ontwikkelcapaciteit

Loopbaangericht opleiden

Van Dinteren & Kuijpers



• Nieuwe dingen doen

• Uitdagend

• Moeite doen

• Mensen die dit lang niet hebben gedaan, kunnen dit niet uit zichzelf. Moeten 
worden gestimuleerd. Begeleiding is cruciaal.

Leven lang ontwikkelen



• Veranderingen die werknemers helpen om zelf invloed te hebben 
op hun loopbaan

• Professionalisering  van leidinggevenden om 
loopbaancompetenties te stimuleren

Welke veranderingen zijn nodig?



Vragen over loopbaanleren

• Hoe gaat we om met veranderingen in de loopbaan? 

• Waarom een leven lang ontwikkelen?

• Hoe kun je invloed hebben op je eigen loopbaan?

• Wat voor werkomgeving is nodig?

• Welke veranderingen zijn belangrijk?


