
In 2016 is het huidige relevante opleidingsaanbod voor loopbaanprofessionals in onderwijs en instanties voor 
arbeidsmarkttoeleiding verkend. Alle initiële opleidingen zijn in 2017 in een opleidingenoverzicht gebundeld, evenals 
een selectie van het post-initiële opleidingsaanbod. Dit overzicht helpt HR-medewerkers en loopbaanprofessionals 
bij het bepalen van passende stappen in hun eigen professionalisering. Euroguidance Nederland is tevens in 

gesprek met opleiders om te verkennen of het huidige opleidingsaanbod afdoende is voor de vraag vanuit het veld.

2. OPLEIDINGENOVERZICHT LOOPBAANPROFESSIONALS

EUROGUIDANCE NEDERLAND VOERT VERSCHILLENDE DEELPROJECTEN UIT OP HET GEBIED VAN 
KENNISDELING, ONTWIKKELING VAN TOOLS EN HET UITVOEREN VAN ONDERZOEK. HIERONDER VINDT 
U EEN KORTE BESCHRIJVING VAN ENKELE ACTIVITEITEN DIE WORDEN UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN 

HET MINISTERIE VAN OCW DIRECTIE MBO.
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Het raamwerk is een servicedocument voor ondersteuning van en afstemming over loopbaanontwikkeling en 
–begeleiding in het onderwijs. Het raamwerk draagt bij aan de professionalisering van loopbaanprofessionals 

en zorgt voor betere afstemming en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

De activiteiten van Euroguidance Nederland zijn van belang voor loopbaanbegeleiders en coördinatoren 
internationalisering in het onderwijs, loopbaanprofessionals en -experts op de arbeidsmarkt, en beleidsmakers 

op het thema loopbaan in onderwijs en arbeidsmarkt.
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HOE IS EUROGUIDANCE NEDERLAND GEORGANISEERD?

Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang 
ontwikkelen. De activiteiten zijn daarbij gericht op het samenbrengen en vergroten van kennis en kunde. 
Euroguidance Nederland staat voor professionele loopbaanbegeleiders, betere mobiliteit en samenwerking 

op loopbaanontwikkeling en –begeleiding in Nederland en Europa. 

Missie
Euroguidance Nederland streeft naar een leven lang leren met loopbaanontwikkeling en –begeleiding, 

voor optimale deelname aan de samenleving voor iedereen, vandaag en morgen. 

Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd binnen CINOP Publieke programma’s.

Deze flyer is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW en de 
Europese Commissie, DG Onderwijs en Cultuur.
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Euroguidance Nederland voert binnen drie arbeidsmarktregio’s een verkenning uit naar de regionale samenwerking 
binnen de regionale leerwerkloketten. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop loopbaanbegeleiding wordt 
aangeboden en hoe partners gebruikmaken van elkaars expertise. Dit leidt tot een portretbeschrijving per 

regio. Op basis van deze portretbeschrijving kunnen aanbevelingen worden gedaan tot het versterken van de 
regionale samenwerking.
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