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Inleiding

Studieloopbaanbegeleiding (slb) is een nieuwe vorm van begeleiding en is 
volop in ontwikkeling. Hierdoor is het mogelijk dat er tussen hogescholen, en 
zelfs binnen een faculteit of opleiding, soms grote verschillen bestaan in de 
opzet en vormgeving van slb. Het is echter belangrijk dat er, in ieder geval bin-
nen de opleiding, een gemeenschappelijke visie ontstaat op slb: doelen, taken, 
instrumenten, beoordelingscriteria en inbedding in het onderwijs.
slb is niet iets wat je zomaar even doet: het is een vak. Het vraagt nogal wat van 
de docent om slb’er te zijn. Het vereist coachingsvaardigheden en een coachen-
de beroepshouding. Bovendien doet het een beroep op kennis van de opleiding 
en het beroepenveld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er onder slb’ers een 
behoefte bestaat aan deskundigheidsbevordering en visieontwikkeling op het 
vak. Studieloopbaanbegeleiding wil hieraan bijdragen door het aanbieden van 
theorie, opdrachten en oefeningen.

Visie

Studieloopbaanbegeleiding heeft als voornaamste doel het begeleiden van stu-
denten bij het ontwikkelen van hun (zelf)sturend vermogen en het bevorderen 
van een optimaal studieverloop. Dit laatste houdt in het begeleiden van stu-
denten bij het maken van keuzes in hun individuele leerroute en het begelei-
den van hun studievoortgang. De belangrijkste instrumenten van slb zijn het 
slb-gesprek, het persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) en het reflectieverslag. 
Als belangrijkste didactische methode van slb geldt het leren doorlopen van 
de leercyclus.

Doel

Studieloopbaanbegeleiding heeft als doel docenten te bekwamen in het uit-
voeren van hun taak als slb’er en het ontwikkelen van een gemeenschappe-
lijke visie op slb binnen de opleiding of faculteit. Aan slb’ers biedt het boek 
de mogelijkheid om te oefenen in het voeren van slb-gesprekken en de daarbij 
benodigde coachingsvaardigheden en beroepshouding. Bovendien biedt het 
boek hen de mogelijkheid om te oefenen in het beoordelen van het pop en in 
het voorbereiden van het slb-gesprek. 



10
S t u d i e l o o p b a a n b e g e l e i d i n g

Daarnaast biedt het boek aan slb’ers en slb-ontwikkelaars de mogelijkheid om 
de slb-doelen, -taken, -instrumenten en -beoordelingscriteria te bespreken, 
met als doel het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie.

Opzet

Studieloopbaanbegeleiding is vraaggestuurd opgezet, zodat het te gebruiken is 
al naar gelang de vraag en behoefte. Het bestaat uit drie delen: theorie (deel 1), 
oefeningen en opdrachten (deel 2), en casussen (deel 3). Bovendien wordt het 
boek ondersteund door materiaal op de website www.trainingenslb.nl. 

Deel 1: theorie
Deel 1 biedt theoretische achtergrondinformatie over slb, coachingsvaardighe-
den, coachingsfasen, coachingsstijlen en de coachende beroepshouding. 

Deel 2: opdrachten en oefeningen
In deel 2 vind je opdrachten en oefeningen aan de hand waarvan je de theorie 
uit deel 1 kunt bespreken en oefenen. Bij elke opdracht of oefening staat het doel 
en de werkwijze aangegeven. De moeilijkheidsgraad van rollenspelopdrachten 
wordt aangegeven met meer of minder asteriksen (*), die volgen op de titel van 
de opdracht.

Deel 3: casussen
De casuïstiek bestaat uit door studenten gemaakte slb-opdrachten, zoals cv’s, 
intakeopdrachten, opdrachten overdracht slb, reflectieverslagen en leerdoelen 
uit pop’s. Met het materiaal is het mogelijk om slb-doelen en de verschillende 
soorten slb-gesprekken te oefenen. Elke casus is voorzien van een korte in-
structie en bespreekpunten voor na de oefening. De moeilijkheidsgraad van de 
casussen wordt eveneens aangegeven met asteriksen achter de titel.

www.trainingenslb.nl
Op de website www.trainingenslb.nl staat een aantal formulieren die je kunt 
gebruiken bij het uitvoeren van de opdrachten. Deze formulieren kun je op-
vragen via de website. In het boek verwijst het symbool

  
naar deze formu-

lieren op de website. De observatieformulieren dienen als hulpmiddel bij het 
oefenen van de rollenspelen. Op de observatieformulieren staan de aandachts-
punten van de oefening. Bovendien is er op deze formulieren ruimte voor het 
maken van aantekeningen. Deze aantekeningen stimuleren het geven van een 
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zinvolle feedback. Bij elk observatieformulier staat de moeilijkheidsgraad aan-
gegeven met asterisken (*). 

Op www.trainingenslb.nl is bovendien een beknopte handleiding te vinden. 
Deze handleiding bevat aanvullende richtlijnen voor het werken in groepen. 
Daarnaast bevat de handleiding richtlijnen voor de rollenspelen en opdrach-
ten. Tot slot vind je er een methode om snel een selectie te kunnen maken uit 
het materiaal.

Gebruiksaanwijzing

Studieloopbaanbegeleiding is vraaggestuurd van opzet. Dit betekent dat je de 
keuze uit het materiaal kunt afstemmen op de behoefte die er speelt. De trai-
ningen kunnen door slb’ers en slb-ontwikkelaars zowel individueel als in 
groepsverband worden ingezet.

slb’ers in groepsverband
Tijdens het maken van de opdrachten is het handig als iemand de voorzitters-
rol op zich neemt. Volg bij het maken van de opdrachten de aangegeven in-
structies. Tijdens het oefenen van slb-gesprekken is het raadzaam om te star-
ten onder begeleiding van een trainer. Probeer daarna als oefengroepje (drie 
of vier deelnemers) zelfstandig verder te gaan. De aangegeven werkwijze bij de 
opdrachten en de observatieformulieren maken dit mogelijk. Neem steeds een 
observatieformulier als uitgangspunt. Let erop dat tijdens de evaluatie iedereen 
zich houdt aan de aandachtspunten op het observatieformulier: voorkom dat 
de evaluatie alle kanten uitwaaiert.
De handleiding op www.trainingenslb.nl geeft aan hoe je een keuze kunt 
maken uit het materiaal en geeft aanvullende richtlijnen voor het werken in 
groepen.

slb’ers individueel
Gebruik steeds een van de observatieformulieren als aandachtspunt tijdens de 
slb-gesprekken. Gebruik het formulier ook om jezelf te evalueren na afloop 
van de slb-gesprekken. Je kunt met de pop-opdracht je sterke en zwakke kan-
ten in kaart brengen en op basis hiervan een selectie maken uit de observatie-
formulieren. Uit deel 1 kun je de theorie halen die aansluit bij het observatiefor-
mulier.
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slb-ontwikkelaars individueel
In hoofdstuk 1 van deel 2 zijn de opdrachten erop gericht de essentie van slb 
zichtbaar te maken. Bovendien laten deze opdrachten je stilstaan bij de in te 
zetten slb-instrumenten, de soorten en het aantal slb-gesprekken, credits en 
beoordelingscriteria voor slb, doorverwijsroutes en dergelijke.

slb-ontwikkelaars in groepsverband
Indien slb door meerdere mensen wordt ontwikkeld, kun je de opdrachten 
samen doornemen. Op deze manier kun je aan de hand van best practice en 
vanuit een gemeenschappelijke visie slb vormgeven. De theorie uit hoofdstuk 1 
van deel 1 kan dienst doen bij de discussie.


