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Euroguidance Nederland LOB-beleid en professionalisering in Europa

LOB-Beleid en professionalisering in Europa
Aanbevelingen voor Nederland

1. Bulgarije

Regionaal loopbaancentrum •  28 regionale loopbaancentra voor leerlingen uit primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs.

•  Individuele begeleiding van leerlingen en in groepsverband.
•  Goed functionerende verbinding voor loopbaanwerk van scholen.

ICT •  Nationale loopbaanportal:  uitgebreide open source voor scholen voor tests en tools
voor individuele en klassikale inzet.

•  Belangrijke bron van instrumenten voor het landelijke curriculum LOB.

Professionalisering •  Post-initiële opleidingen en korte cursussen voor LOB’ers. 
•  LOB bachelor- en masteropleidingen op Universiteit van Sofia - volgt Europese (NICE)

en Amerikaanse (GCDF) standaard.
•  Geen concrete eisen kwalificaties LOB-professionals. Desondanks de meeste LOB-

professionals zijn in het bezit van een bachelor of master psychologie of pedagogiek.

Beleid onderwijs •  Gepersonaliseerde aanpak:
-  rekeninghoudend met individuele kenmerken.
-  aanmoedigen van het nemen van actieve beslissingen m.b.t.  loopbaanpad.
-  geïntegreerde aanpak met aandacht voor de verbinding tussen loopbaaninformatie, 

-advies, -onderwijs, -begeleiding.

2. Estland

Regionaal loopbaancentrum • Rajaleidja:
-  LOB minimaal één keer in onder- en één keer in bovenbouw voortgezet onderwijs.
-  speciale aandacht voor SEN en VSV.
-  laagdrempelig voor alle schoolgaande jongeren.
-  transitie van diensten en personeel van regionale centra naar arbeidsbureaus,  in het 

kader van efficiëntie.

ICT •  Loopbaanportal: beheerd door Rajaleidja, toegankelijk voor het hele land.

Professionalisering •  Post-initiële opleidingen en korte cursussen voor LOB’ers.
•  Geen concrete eisen kwalificaties LOB-professionals.
•  Estland heeft de hoofdtaken van de LOB’er in het kwalificatieraamwerk voor beroepen 

vastgelegd en ingeschaald.

Beleid onderwijs •  Studenten en leerlingen participeren actief en nemen verantwoordelijkheid.
•  Kwalitatieve, flexibele, transparante  en betrouwbare studievoorzieningen.
•  Aandacht voor special needs in elke leeromgeving.
•  Gelijkwaardigheid man/vrouw.  
•  Openheid, tolerantie en internationale samenwerking.
•  Continuïteit van de Estse staat, de taal en de cultuur.
•  Duurzame ontwikkeling.
•  Evidence-based decision making.
•  Algemene doelstelling voor leven lang leren voor alle burgers.

Euroguidance Nederland LOB-beleid en professionalisering in Europa

3. Finland

Regionaal loopbaancentrum •  One-stop begeleidingscentra: laagdrempelig voor jongeren voor transitie individueel 
loopbaan/ levenspad:
-  onderwijsinstellingen, zorg-, vrijwilligersorganisaties en andere organisaties voor 

jongeren zijn vertegenwoordigd.
-  link naar bedrijfsleven met lokale bedrijven en brancheverenigingen: bevorderen band 

tussen werkgevers en jongeren. 

ICT •  Uitgebreide webservice voor onderwijs en arbeidstoeleiding.
•  Toename online loopbaanbegeleiding.
•  Good practices: e-guidance; verstrekking arbeidsmarkt- en opleidingsinformatie:

-  toetsen en structureren van loopbaaninformatie  in zelfstudie.

Professionalisering •  Concrete kwalificatie-eisen voor LOB-professionals: master lerarenopleiding of opleiding 
leraar mbo én specialisatie in begeleiding jongeren.

•  LOB’ers in arbeidstoeleiding: master in psychologie.
•  LOB bachelor- en masteropleidingen aan  meerdere universiteiten.
•  Post-initiële opleidingen en korte cursussen voor LOB’ers.

Beleid onderwijs •  Ontwikkeling coherent en holistisch begeleidingssysteem voor het leven:
-  toegankelijk voor iedereen.
-  aansluiten tijd, plaats en methode bij de behoefte van het individu. 

•  Uitgangspunten van LOB: levenslange begeleiding, verbonden met een leven lang 
leren, zodat burgers:
-  hun capaciteiten, competenties en interesses identificeren.
-  zinvolle educatieve, opleidings- en carrièrebeslissingen nemen. 
-  hun individuele levenspaden regisseren/plannen voor leren, werken en andere 

situaties waarin zij deze capaciteiten en competenties verwerven en/of gebruiken.

4. Ierland

Regionaal loopbaancentrum •  Adult Educational Guidance Initiative (AEGI) voor jongeren en volwassenen, gefinancierd 
door overheid, biedt LOB.

Professionalisering •  Post-initiële opleidingen en korte cursussen voor LOB’ers. 
•  LOB bachelor- en masteropleidingen aan vier universiteiten.
•  geen formele kwalificatie-eisen aan LOB-professionals.

Beleid onderwijs •  Verplichting scholen m.b.t. loopbaanbegeleiding:
-  studenten hebben toegang tot passende begeleiding bij keuzes voor opleiding en 

loopbaan.
-  bevorderen van morele, spirituele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van studenten 

en aandacht voor gezondheidseducatie.
•  Verplichte opname in schoolcurriculum:

-  begeleiding en counselingaanbod scholen.
-  schoolvakken en lesmateriaal geschikt en relevant voor behoeften van studenten 

voor opleidingen en beroepen.



Euroguidance Nederland LOB-beleid en professionalisering in Europa

5. Malta

Regionaal loopbaancentrum

Professionalisering •  Post-initiële opleidingen en korte cursussen voor LOB’ers.
•  LOB bachelor- en masteropleiding Universiteit van Malta.
•  Geen concrete kwalificatie-eisen aan parttime LOB-professionals.
•  Fulltime LOB-professionals dienen jaarlijks scholing te volgen. Overheid financiert.

Beleid onderwijs •  Intentie: professionele loopbaanbegeleiding van gespecialiseerd personeel voor alle 
leerlingen die verplicht onderwijs volgen. 

•  Veelomvattend beleid voor loopbaanbegeleiding: 
-  diensten en activiteiten om iedereen op alle momenten in hun leven te ondersteunen 

bij keuzes voor opleiding, training en beroep.
-  aandacht voor LOB bij vroegtijdig schoolverlaters.
-  voor andere groepen met speciale behoeften zijn er geen loopbaanprogramma’s.
-  het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs bepalen zelf hoe en in welke mate zij 

invulling geven aan LOB.
-  Job Plus Budget voor volwassenen met gespecialiseerde diensten voor specifieke 

volwassen doelgroepen, zoals onder andere NEETs. 

6. Noorwegen

Regionaal loopbaancentrum

ICT •  E-guidance is volop in ontwikkeling.

Professionalisering •  Kwalificatie-eisen en mogelijkheden in het initiële tertiaire onderwijs voor LOB-opleidingen.
•  Post-initiële opleidingen en korte cursussen voor LOB’ers.
•  LOB bachelor- en masteropleidingen op een of meerdere universiteiten.
•  Concrete eisen kwalificaties LOB-professionals.

Beleid onderwijs •  Hantering van de aanbevelingen vanuit de landelijke overheid: 
-  omvangrijke leven-lang-loopbaanbegeleiding met een nationale competentiestandaard: 

een gezamenlijke en een rolspecifieke standaard.
-  beschrijven van de ontwikkeling van een raamwerk voor competenties van LOB’ers, 

voor de sectoren – primair en middelbaar onderwijs.
-  op scholen scheiden rol LOB’er van rol docent. Rol LOB’er is in principe fulltime, met 

ruimte voor flexibiliteit op lokaal niveau.
-  opleidingsaanbod voor docenten die het vak ‘Onderwijskeuze’ (Educational Choice) 

gaan geven.
-  gelijke behandeling van mbo-leerlingen en studenten in het beroepsonderwijs.
-  loopbaanbegeleiding voor volwassenen in alle delen van het land.
-  samenwerking tussen nationale overheid en gemeentes.
-  online service met betrouwbare, toegankelijke informatie voor LOB’ers, cliënten en 

online begeleiding (e-guidance).
-  LOB is onderdeel van de migrantenintegratie.
-  LOB-aanbod op alle onderwijsinstellingen.
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7. Aanbevelingen voor Nederland

Regionaal loopbaancentrum •  Regionale centra zijn kansen voor Nederland voor landelijke uitwisseling van informatie, 
instrumenten, diensten en personeel.

ICT •  Grote verscheidenheid  digitale tools voor individuele en klassikale begeleiding, zoals de 
MBO-Portal die wordt uitgebreid met telefonische en e-mailhelpdesk. Het gebruiksaantal 
is niet bekend.

Professionalisering •  Te onderzoeken valt of een bachelor en/of master LOB van toegevoegde waarde zou 
zijn voor Nederland:
-  verkenning vraag en aanbod is voorwaarde.
-  behoeftepeiling en gewenste aanvullende kwalificaties zijn leidend.

Beleid onderwijs •  Meer sturing op een integrale LOB-aanpak in schoolvakken:
-  toename effectiviteit inspanningen.
-  afname ervaren werklast docenten.
-  verdieping en reflectie.

Uitgangspunten van het beleid van de andere landen kunnen als inspiratie worden 
gebruikt voor verdere beleidsontwikkeling in Nederland.
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Euroguidance is onderdeel van:
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LOB-BELEID EN PROFESSIONALISERING 
IN EUROPA
Verkenning in vogelvlucht
Europese dimensie
Deze flyer belicht op hoofdlijnen de actuele situatie van LOB van een zevental 
Europese landen. De focus ligt daarbij op onderwijsbeleid, uitvoering van 
LOB, professionalisering en ICT. Op basis van een geografische spreiding 
zijn Estland, Noorwegen, Malta, Bulgarije, Ierland, Finland en Nederland 
uitgelicht. Wij beogen hiermee een diversiteit van voorbeelden van LOB in 
Europa voor het voetlicht te brengen. De flyer is gebaseerd op de publicatie 
Verkenning LOB-beleid en professionalisering in Europa, eerder uitgegeven 
door Euroguidance Nederland. Deze publicatie geeft een uitgebreide 
beschrijving van het actuele beleid, de professionaliseringsmogelijkheden, 
onderzoek en de concrete inrichting van LOB in het kader van leven lang 
ontwikkelen, op nationaal en regionaal niveau. De bovengenoemde landen 
staan hierin centraal. Wij adviseren u deze publicatie te raadplegen voor 
de meer verdiepende informatie.
 
Inspiratie voor LOB en een leven lang ontwikkelen
Euroguidance Nederland hoopt u met deze verkenning inspiratie te  
bieden om nieuwe stappen te zetten ter versterking van LOB en leven  
lang ontwikkelen.

Euroguidance Nederland beoogt de Europese dimensie van loopbaan-
oriëntatie en –begeleiding (LOB) te versterken. Met het delen van 
uitkomsten en ervaringen uit de nationale context met haar Europese 
netwerkpartners en het vertalen van inzichten uit Europa naar de 
Nederlandse context, wil Euroguidance Nederland bijdragen aan de 
bevordering van Europese studie- en arbeidsmobiliteit.
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