Opleidingenoverzicht voor opleiden
loopbaanprofessionals

Datum: november 2017
In 2015 en 2016 heeft Euroguidance Nederland een verkenning uitgevoerd naar relevante
opleidingen voor loopbaanprofessionals. Het gaat hierbij om initiële en een selectie van post-initiële
opleidingen voor loopbaanprofessionals. De opleidingen zijn door de overheid bekostigde
instellingen, bijvoorbeeld scholen en instanties voor toeleiding tot de arbeidsmarkt (zoals
leerwerkloketten). Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste opleidingen voor
loopbaanprofessionals bij aanvang van het schooljaar 2017-2018.
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1 Overzicht initiële opleidingen
In onderstaande tabel vindt u de initiële opleidingen met een loopbaancomponent op volgorde van
opleidingsniveau. Per opleiding wordt een korte toelichting gegeven.
Tabel 1: overzicht initiële hbo- en wo-opleidingen met een aanwezige loopbaancomponent.
Opleiding

Hbo/wo

voltijd
of
deeltijd

Loopbaancomponent
in opleiding

Loopbaancomponent
in stage

Uitstroom naar:

HRM

hbo

voltijd +
deeltijd

Ja

Ja

hr-adviseur, hr-businesspartner,
personeelsconsulent,
personeelsadviseur, human resource
manager, hrd-manager, personeelsen organisatieadviseur, recruiter,
loopbaanbegeleider,
loopbaanadviseur, trajectbegeleider,
re-integratieconsulent, werkcoach,
klantmanager, medewerker
arbeidsvoorwaarden,
vakbondsbestuurder etcetera.

Toegepaste
psychologie

hbo

voltijd +
deeltijd

Ja

Ja

Begeleider bij re-integratie trajecten,
coach/begeleider bij
teamontwikkeling, loopbaancoach,
studentpsycholoog,
studieloopbaanbegeleider en decaan.
Psycholoog in (geestelijke)
gezondheidszorg, de hulpverlening,
het gevangeniswezen/de reclassering
of een welzijnsinstelling en
voorlichter.

Master
Educational
Needs *

hbomaster

voltijd +
deeltijd

Ja, in het
domein
begeleiden

Nee.
Opleiding
veronder-stelt
dat men al
werkzaam is
in het veld.

Opleiding met specialisatie is
geschikt voor mensen die werkzaam
zijn in po, vo, mbo, hbo en zich bezig
houden met begeleiden van
leerlingen, collega’s en/of
veranderingsprocessen binnen de
school.

Loopbaanmanagement*

womaster

deeltijd

Ja,
voornamelijk
op strategisch
niveau.

Nee, de
opleiding
veronderstelt
dat men al
werkzaam is
in het veld of
hier
stageloopt.

Psychologie,
arbeids- en
organisatiepsychologie

wo
(bachelor
+
master)

voltijd +
deeltijd

Ja

Ja

Opleiding met deze differentiatie is
geschikt voor mensen die werkzaam
zijn in po, vo, mbo, hbo of wo en
zich bezig houden met begeleiden
van leerlingen, collega’s en/of
veranderingsprocessen binnen de
school met aandacht voor
differentiatie naar
onderwijsbehoeften.
Organisatieadviseur/consultant bij
een organisatieadviesbureau; hoofd
opleiding, training & development;
hoofd of medewerker van een
afdeling P&O; selectiepsycholoog bij
een psychologisch adviesbureau;
medewerker bij een arbodienst.

2

Opleiding

Hbo/wo

voltijd
of
deeltijd

Loopbaancomponent
in opleiding

Loopbaancomponent
in stage

Uitstroom naar:

Levenslooppsychologie*

wo
master

deeltijd

Ja

Ja

psycholoog-functie in de
eerstelijnshulpverlening, een
algemeen ziekenhuis of in de
ouderenzorg, kinderdagverblijven of
hospices, schoolpsycholoog,
beleidsmedewerker of
beleidsadviseur in het bedrijfsleven
en bij de overheid. Coach, mentor,
vertrouwenspersonen,
loopbaanbegeleider,
echtscheidingsbemiddelaar en
jeugdwerker.

* Deze opleidingen vallen vanwege het deeltijdkarakter eigenlijk onder het post-initiële opleidingsaanbod.
Vanwege de omvang van de opleiding zijn deze toch in deze lijst opgenomen om een overzichtelijk beeld te
schetsen van het aanbod van de hbo- en wo-opleidingen.

1.1
1.1.1

Initiële opleiding: hbo-niveau
Algemeen

Er zijn twee hbo-opleidingen die zich richten op het opleiden van loopbaanprofessionals werkzaam
in onderwijs en andere door de overheid bekostige instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. Dit
zijn de opleiding ‘Toegepaste psychologie’ en de opleiding ‘Human Resource Management’. Beide
opleidingen worden door verschillende hbo-instellingen in het land aangeboden. In het landelijk
overleg van deze opleidingen (het LOO) zijn afspraken gemaakt over de inhoud en beoogde
resultaten. Binnen dit kader geeft iedere instelling een eigen kleur en focus aan de eigen
opleidingen. Het is bij het maken van een keuze voor één van deze opleidingen belangrijk
verschillende hbo-instellingen te bezoeken en te kijken welke kleur en focus past bij de
doelstellingen van de kandidaat.

1.1.2

Opleiding Toegepaste Psychologie

De opleiding Toegepaste Psychologie is een brede opleiding die zich richt op de mens en het
begeleiden op basis van bestaande wetenschappelijke kennis en technieken. Verschillende
instellingen bieden deze opleiding aan. De Toegepast Psycholoog observeert en analyseert het
gedrag van mensen en ontwikkelt interventies om attitudes en gedrag in een door de cliënt
gewenste richting te veranderen. Indien wenselijk zet hij daarbij praktijkgericht onderzoek in.
De werkvelden van een Toegepast Psycholoog zijn: gezondheid, zorg en welzijn, arbeid en
organisatie, onderwijs en ontwikkeling, maatschappelijke participatie en veiligheid en consument
en wonen. Met name de werkvelden arbeid en organisatie en onderwijs en ontwikkeling hebben
relatie met taken van loopbaanprofessionals in scholen en andere door de overheid bekostigde
instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. Een aantal instellingen biedt binnen de opleiding gericht
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onderwijs op het vlak van loopbaanbegeleiding in de context van onderwijs, bijvoorbeeld in de
vorm van onderwijsmodules. Een stage lopen binnen het onderwijs behoort tot de mogelijkheden.
(Bron: Verschillende websites van aanbieders en Landelijk Opleidingsprofiel Toegepaste
psychologie)

1.1.3

Opleiding Human Resource Management

De opleiding Human Resource Management is een brede opleiding, die zich met name richt op
(jong)volwassenen in relatie tot arbeid. Verschillende instellingen bieden deze opleiding aan.
De HR-professional bevindt zich in een continu verandercyclus waarbij hij
•

de eigen organisatie analyseert;

•

organisatiebeleid en omgevingsaspecten vertaalt naar hr-beleid;

•

hr-producten en -diensten realiseert die bijdragen aan de realisatie van het hr-beleid;

•

effecten van geleverde hr-producten en -diensten evalueert op de daadwerkelijke impact
in de organisatie. Hierbij staan onder de competentie ‘ontwikkelen van individuen, teams
en organisaties’ centraal.

Steeds meer krijgt de opleiding HRM een bedrijfsmatige en economische invalshoek. Er wordt
echter ook aandacht besteedt aan het begeleiden en coachen van (jong)volwassenen die zich
richting en op de arbeidsmarkt bevinden. Een (klein) aantal HRM-opleidingen heeft hier meer de
focus op liggen. Er bestaat de mogelijkheid stage-ervaring op te doen binnen het onderwijs.
(Bron: Verschillende websites van aanbieders en Landelijk Opleidingsprofiel Human Resource
Management 2016+)

1.1.4

Master Educational Needs

De master Educational Needs is een post-hbo master die door verschillende instellingen wordt
aangeboden. De master Educational Needs bestaat uit een algemeen deel en uit losse te kiezen
modules. Deze modules zijn verdeeld in domeinen. Afhankelijk van de instelling worden meer of
minder domeinen aangeboden. Binnen het domein begeleiden van Fontys Opleidingscentrum
Speciale Onderwijszorg (OSO) worden verschillende modules aangeboden gericht op
loopbaanoriëntatie en begeleiding. Dit in combinatie met praktijkgericht onderzoek op dit thema
maakt differentiatievermelding Loopbaanbegeleiding, Arbeidstoeleiding op getuigschrift mogelijk.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als contractstudent in te schrijven voor losse modules. Het
getuigschrift hiervan telt mee voor het lerarenregister. Om in te kunnen stromen in de
Masteropleiding is minimaal een hbo-bachelor diploma (of vergelijkbaar) vereist.
(Bron: verschillende websites van verschillende aanbieders van de opleiding Educational Needs)

1.2
1.2.1

Initiële opleidingen: wo-niveau
Algemeen

Wetenschappelijk onderwijs kenmerkt zich door onderzoeksmatige invalshoek, gericht op het
genereren van nieuwe kennis en inzichten. Deze opleidingen leiden primair op voor functies met
beleidsmatige, ontwikkel- of onderzoekende taken. De opleidingen hebben een wat hoger
abstractieniveau dan hbo-opleidingen en er wordt relatief minder aandacht besteedt aan
praktijkgerichte vaardigheden. De master-opleidingen kunnen interessant zijn voor
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loopbaanprofessionals die meer (inhoudelijke) verdieping en achtergrond willen, en/of meer
onderzoekende of beleidsmatige taken (willen) krijgen.

1.2.2

Master Loopbaanmanagement

Deze opleiding wordt door de Open Universiteit aangeboden in samenwerking met NOLOC en
verschilt wezenlijk van beroepsopleidingen tot loopbaanprofessional, waarin de student wordt
opgeleid tot een professional die in de praktijk zijn of haar vak naar behoren kan uitoefenen. De
studie is primair gericht op mensen die al een hbo- of universitaire titel of graad behaald hebben of
kunnen aantonen dat ze dit niveau in hun beroepspraktijk verworven hebben. De master
loopbaanmanagement richt zich met name op beleidsmatig en strategisch denken en handelen met
een wetenschappelijk fundament. (Bron: verschillende websites van verschillende aanbieders van
de opleiding)

1.2.3

Master psychologie, uitstroomrichting arbeids- en organisatiepsychologie

Verschillende instellingen bieden deze masteropleiding aan. Instroomeis is een afgeronde
wetenschappelijk bacheloropleiding psychologie. De master arbeids- en organisatiepsychologie is
met name gericht op volwassenen in relatie tot werk (werknemers). In de basis wordt geleerd om
gedrag van werknemers, leidinggevenden, teams en functiegroepen te analyseren en werk en
organisatie zo in te richten dat mensen zo optimaal mogelijk kunnen werken.
(Bron: verschillende websites van verschillende aanbieders van de opleiding)

1.2.4

Master psychologie, uitstroomrichting levenslooppsychologie

De Open Universiteit is vooralsnog de enige universiteit die deze master in deeltijd aanbied.
Instroomeis is een afgeronde wetenschappelijke bacheloropleiding psychologie. Deze (relatief
nieuwe) master ontwikkelt zich als reactie op het besef dat de menselijke ontwikkeling niet
stagneert wanneer we de volwassenheid bereiken. Deze master is relevant voor iedereen die
interesse heeft in de mens en deze bij zijn ontwikkeling wil ondersteunen. Van jongere tot
volwassene. (Bron: verschillende websites van verschillende aanbieders van de opleiding)
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2 Overzicht post-initiële opleidingen en
scholingsmogelijkheden
In onderstaande tabel zijn de post-initiële opleidingen en scholingsmogelijkheden met een
loopbaancomponent op een rij gezet. Het overzicht beperkt zich tot aanbieders die cursussen en
opleidingen aanbieden via open inschrijving. De aanbieders zijn op alfabetische volgorde genoemd.
Na het overzicht wordt per cluster vergelijkbare opleidingen en nascholingsmogelijkheden, een
korte toelichting gegeven.
Tabel 2: overzicht post-initiële opleidingen met een loopbaancomponent.
Opleiding/cursus

Aanbieder

Opleidingsduur/SBU

Diploma/
Certificaat

Doelgroep

Leergang psychologie
van de studiekiezer

Hogeschool
van
Amsterdam

Zes masterclasses en drie
verdiepende workshops,
allen van een dag welke ook
apart te volgen zijn.
Voorbereiding per dag is 8
uur. Wie de hele leergang
volgt heeft nog 20 uur
intervisie.

Certificaat

Schooldecaan of mentor
in het vo (vmbo, havo,
vwo) en mbo

Basis- en vervolgtraining
loopbaangesprekken

Loopbaangroe
p o.l.v. Prof.
Dr. M.
Kuijpers
(i.s.m. NVSNVL)

Per training: 2 dagen +
extra tijd voor opdrachten
14 SBU

Certificaat

Leerlingbegeleiders in het
vmbo, havo, vwo, mbo,
hbo en wo

hbo-loopbaancoach

NCOI
(samenwerking met
UWV)

1 jaar
8 dagen of 16 avonden.

NCOIdiploma
‘hboloopbaancoach’.

Mensen die werkzaam zijn
op het gebied van
arbeidsbemiddeling of
loopbaanadvies, zoals HRadviseurs,
personeelsmanagers en
intercedenten.

Opleiding
ontwikkelingsgericht
begeleiden

NHL/Stenden
Hogeschool/
ECNO

13 dagdelen (8 maanden)
200 SBU

Certificaat

Mentor,
leerlingbegeleider,
decaan, coördinator,
geïntegreerde
leerlingbegeleider of als
coördinator
loopbaanoriëntatie in het
mbo

Basiscursus decanaat

NVS-NVL

2 dagen

Certificaat

Veranderkracht en
persoonlijk leiderschap:
hoe neem jij regie op
LOB?

NVS-NVL

2 dagen

Certificaat

Startende decanen vmbo,
havo, vwo en mbo
Decanen/LOB
coördinatoren en
teamleiders/schoolleiders
in het voortgezet
onderwijs
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Opleiding/cursus

Aanbieder

Opleidingsduur/SBU

Diploma/
Certificaat

Doelgroep

Leergang
Loopbaanbegeleiding
bestaand uit drie
modules:
- Loopbaan oriëntatie en
advisering
- Loopbaancoaching
- Loopbaan-expert
Psychodiagnostiek bij
loopbaanvraag-stukken

Saxion
Hogeschool

Drie modules welke ook los
te volgen zijn. Per module:
10 bijeenkomsten van een
dagdeel
(4 maanden)

Certificaat

Re-integratiedeskundige,
trajectbegeleider, decaan
of mentor

Saxion
Hogeschool

1 dagdeel + zelfstudie

Certificaat

Cursus
psychodiagnostiek en
loopbaanvraag-stukken.
Van test naar advies

Saxion
Hogeschool

6 dagen, 100 SBU 3
maanden

Certificaat

Decanen,
trajectbegeleiders,
adviseurs van
mobiliteitsbureaus,
loopbaanadviseurs,
consulenten
arbeidsintegratie en
werkcoaches
Decanen,
trajectbegeleiders,
medewerker
mobiliteitsbureau,
consulten re-integratie of
als P&O–functionarissen

Verschillende
masterclasses zoals:
- Arbeidsmarktontwikkel
ingenvisie, beleid en
uitvoering
- Methodiek
- Technologie

Saxion
Hogeschool

1 dag per masterclass

Certificaat

Loopbaanprofessionals in
het onderwijs, decanen,
mentoren, lob’s en slb’ers

Cursus voor startende
decanen havo/vwo

VVSL

3 dagen

Certificaat

Decanen havo en vwo

Training leidinggeven
aan LOB

VVSL

3 dagen

Certificaat

Decanen vmbo/mavo,
havo en vwo

LOB-gesprekken voeren

VVSL

2 dagen

Certificaat

Decanen vmbo/mavo,
havo en vwo

2.1.1

Algemeen

Er is een enorm groot aanbod van post-initiële opleidingen en scholingen. De lijst kenmerkt zich
door partijen die op basis van open inschrijving opleidingen en scholingen bieden.
Deze worden aangeboden door zowel (de commerciële afdeling binnen) door de overheid
bekostigde instellingen zoals hbo’s, door de decanenverenigingen VVSL en NVS-NVL en door
commerciële partijen. Vaak is het al dan niet doorgaan van een opleiding of scholing afhankelijk
van het aantal inschrijvingen.
Bovenstaand schema is een greep uit het bestaande aanbod op basis van de verkenning die is
uitgevoerd in 2016. Deze lijst is niet compleet. Op algemeen niveau wordt hieronder een
toelichting gegeven.
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2.1.2

Scholingsaanbod vanuit door de overheid bekostigde instellingen

Verschillende hbo-instellingen bieden (vanuit een commerciële tak) nascholingsmogelijkheden voor
decanen, mentoren, LOB-coördinatoren en andere loopbaanprofessionals. Deze nascholing is
gericht op bieden van loopbaanbegeleiding binnen scholen en binnen instellingen op het snijvlak
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Veelal bieden deze hbo-instellingen ook de opleidingen HRM
en/of toegepaste psychologie aan en wordt het nascholingsaanbod verzorgd door docenten die
werkzaam zijn binnen deze opleidingen.
Het aanbod verschilt in omvang en inhoudelijke focus. Nascholingen vanuit één instelling kunnen
vaak gestapeld worden. (Bron: verschillende websites van verschillende aanbieders)

2.1.3

Scholingsaanbod vanuit decanenverenigingen

Decanenverenigingen hebben in de loop der jaren hun (na)scholingsaanbod uitgebreid tot een
gevarieerd aanbod. Sommige cursussen en leergangen worden begeleidt door de vereniging zelf,
voor andere cursussen worden (commerciële) partijen ingehuurd. Het nascholingsaanbod heeft
vaak een beperkte omvang van één dagdeel tot vier dagen. Er is slechts een selectie van het
scholingsaanbod opgenomen in het schema, dus kijk vooral op de websites https://nvs-nvl.nl en
https://www.vvsl.nl voor het volledige aanbod.

2.1.4

Scholingsaanbod vanuit commerciële instellingen en partijen

Het trainingsaanbod van de loopbaangroep onderleiding van Prof. Dr. M. Kuijpers wordt hier
uitgelicht omdat een groot deel van het gedachtengoed over LOB in het vo en mbo mede van Prof.
Dr. M. Kuijpers afkomstig is. De loopbaangroep biedt verschillende (incompany) trainingen en kan
daarnaast ook een adviserende rol vervullen. Zie voor meer informatie www.loopbaangroep.nl.
Op de website van NOLOC is een lijst gepubliceerd van het nascholingsaanbod dat door
commerciële instellingen en partijen wordt aangeboden. NOLOC is momenteel bezig een lijst
samen te stellen met nascholingsaanbod gericht op loopbaanprofessionals binnen scholen en
andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding. Wanneer hierover
meer bekend is zal (een verwijzing naar) deze informatie opgenomen worden.

Disclaimer: het overzicht van relevante opleidingen voor loopbaanprofessionals in door de overheid bekostigde
instellingen dateert uit november 2017. Mogelijk zijn de gegevens in het overzicht verouderd of onvolledig. Er
kunnen daarom geen rechten verworven worden uit het overzicht. NB: wij nemen alleen opleidingen op die
(ook) op basis van open inschrijving worden aangeboden. Mocht u aanbieder zijn van een opleiding en uw
opleiding missen in het overzicht, neem dan contact op met expertisepuntlob@mbodiensten.nl.
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