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PROFESSIONALITEIT VAN
LOOPBAANBEGELEIDERS
Stimuleer en faciliteer professionalisering.
De overheid moet een stimulerende en faciliterende rol spelen bij de
professionalisering van loopbaanbegeleiders in het mbo. Dit is vaak
een kwestie van een lange adem. Projecten zoals ‘Stimuleringsproject
LOB in het mbo’ en ontwikkelingen als het ‘Lerarenregister’ en de
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‘Lerarenagenda’ zijn van belang om de professionalisering van loop-
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baanbegeleiders een impuls te geven. Maar al bij de start ervan is het
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goed om na te denken over hoe mbo-scholen eigenaar worden en
hierover zelf de regie kunnen nemen. Verder kan het faciliteren van
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de samenwerking rondom overgangsmomenten met toeleverend
onderwijs (vo), afnemend onderwijs (hbo) en het bedrijfsleven ook
een positieve uitwerking hebben op de professionaliteit. Juist op die
momenten kan er veel uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvinden.
Niet alleen over leerlingen/studenten, maar ook over de eigen professionaliteit. Zo kunnen professionals elkaar echt leren begrijpen en
over de eigen grenzen leren kijken.
Ontwikkel een raamwerk.
Het is belangrijk dat er raamwerk voor het mbo komt waarin de
kwalificatievereisten voor loopbaanbegeleiders in eerste, tweede en
derde lijn zijn vastgelegd. Bestaande raamwerken in Nederland en
Europa kunnen hierbij als basis of inspiratie dienen. Dit raamwerk kan
het beste gekoppeld worden aan de (herijkte) SBL-competenties en
het lerarenregister, in verband met aansluiting en een eenduidige
taal. Op deze wijze krijgt loopbaanbegeleiding een stevigere plek
binnen de bekwaamheidseisen voor docenten in het mbo. Dit kader
vormt voor mbo-instellingen en opleiders (waaronder de lerarenopleidingen) dé basis en legitimering voor professionaliseringsactiviteiten. Met professionele loopbaanbegeleiders kan het mbo-veld
beter garant staan voor het verzorgen van een kwalitatief goede LOB.
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