
Het raamwerk ondersteunt de volgende 
doelen: 
•  Ondersteuning van loopbaan-

professionals bij het versterken 
van de kwaliteit van de loopbaan-
ontwikkeling en –begeleiding van 
jongeren binnen de scholen.

•  Het vergemakkelijken van de 
discussie binnen de onderwijs-
organisatie: verstaan we hetzelfde 

onder loopbaanbegeleiding? 
Welke verwachtingen hebben wij 
ten aanzien van de kwaliteit van 
loopbaanprofessionals? 

•  Betere afstemming van onderwijs-
aanbod door LOB-opleiders op vragen 
en wensen van het afnemend veld. 

•  Ondersteuning van HR-beleid binnen 
scholen en de professionalisering 
van loopbaanprofessionals.

DOELEN

TER ILLUSTRATIE

HET RAAMWERK IS EEN DIGITALE HANDREIKING 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.

Het raamwerk geeft een beschrijving van drie rollen: 
een beschrijving van de inhoud en de benodigde 
deskundigheid. De vier aandachtsgebieden uit de LOB-
scan Visie & advies voor beleid, Oriëntatie &  begeleiding, 

Organisatie en Samenwerking  zijn hierin uitgewerkt. 
Het raamwerk is bedoeld voor het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs maar kan ook worden 
ingezet in het hoger onderwijs.

RAAMWERK VOOR 
LOOPBAANBEGELEIDING 
JONGEREN
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HOE IS EUROGUIDANCE NEDERLAND GEORGANISEERD?

OPDRACHT

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 heeft het raamwerk voor loopbaanbegeleiding ontwikkeld met ondersteuning van 
de MBO Raad, de VO-raad en het ministerie van OCW. Bij de ontwikkeling zijn vele partijen uit praktijk en 

wetenschap betrokken. Euroguidance wordt ondersteund door het Europese programma Erasmus+.

Het raamwerk is ontwikkeld voor:
1.  begeleiders van jongeren in het primaire onderwijsproces (docenten, mentoren, coaches);

2.  specialistische LOB-professionals (LOB-coördinatoren/SLB adviseurs/decanen);
3.  coördinatoren en beleidsmakers LOB (decanen, LOB-coördinatoren, leidinggevenden). 

Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd door CINOP.

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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