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1)  Wie zijn wij?   
2)  Wat bedoelen wij met “studie(loopbaan)begeleiding”?    
3) Welke ontwikkelingen hebben geleid tot  actie?   
4) Van “Stilstand” naar beleid  
5) Visie => aanpak (richtlijnen) => acties   
6) Bijzondere actie: Beroepskwalificatie 

Studieloopbaanbegeleiding  
 7)  Waar lopen we nog tegenaan 
 
 Vragen 
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Wie of wat zijn wij?  
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Wat bedoelen wij eigenlijk met 
“studie(loopbaan)begeleiding”?  

Studie-
bege-

leiding 

Onderwijs- 
gebonden 

docenten, tutoren, 
afstudeer-

begeleiders 

Studie- 
loopbaan- 

begeleiding 

Centraal 

psychologen, 
studentdecanen, 
loopbaanbegel., 

diversiteitscoörd., 
trainingen 

Decentraal 
studieadviseurs 

per opleiding 
(+ evt. mentoren) 
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Wat bedoelen wij eigenlijk met 
“studie(loopbaan)begeleiding”?  

Aandacht voor: 
• studiekeuze 
• studievoortgang 
• welbevinden 
• loopbaankeuzes 

tijdens studie 
• loopbaanoriëntatie 

na studie 
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Wat bedoelen wij eigenlijk met 
“studie(loopbaan)begeleiding”?  

Bureau 
Stud. 
Psycho-
logen  

Bureau 
Stud. 
decanen 

Study & 
Career 
Service 

Interna-
tional 
Office  

Taal Coör-
dinatie 
Punt / 
Writing 
Centre 
 

Stud. 
Pasto-
raat  
  

Coörd. 
Diversi-
teit 

Centre for Educational Support (CES) 

Centrale begeleidingsvoorzieningen voor studenten  

Eenheid TCP 
 

Bureau Studentenbegeleiding 
 

Student  
Affairs 

SPE 

Career 
Centre   
i.o. 
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Welke ontwikkelingen hebben geleid  
tot  meer aandacht en actie?  
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Welke ontwikkelingen hebben geleid  
tot  meer aandacht en actie?  
• sterke gerichtheid op studierendement (BSA, matching) 
• beperking studiefinanciering en studieduur 
• meer keuzeopties => major minor; bachelor-master stelsel; 

harde knip; stimulering (internationale) mobiliteit 
• doelgroepenbeleid 

- meer aandacht voor studeren met functiebeperking 
- bijzondere omstandigheden (topsporters) 
- hoogbegaafden (honourstrajecten) 
- zij-instromers wo en hbo (via pre-master) 
- internationale studenten in ba en ma (regeling Momi) 

• nieuwe onderwijsconcepten (UT: TOM model)  
• accreditatie: studiebegeleiding is een aandachtspunt    
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Van “Stilstand” naar beleid  
 

Inzicht: 
• geen visie op studiebegeleiding 
• geen zicht op uitvoering 
• weinig afstemming tussen centraal en decentraal 
• ontbrekende voorzieningen: cursussen ac. & prof. 

vaardigheden, loopbaanbegeleiding (richting 
arbeidsmarkt) 

Startpunt: 
2003 onderzoeksproject Stilstaan bij stilstand  
2008 Stilstand vervolgd  
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Van “Stilstand” naar beleid  
 
Conclusie: 
 
1) Inzicht in huidige situatie 

versus  wenselijke situatie 
 

2) Centrale visie ontwikkelen 
en vertalen naar aanpak 



11 11 

Instellingsbrede visie & aanpak 
 
 De UT helpt door het bieden van persoonsgerichte, 
professionele studieloopbaanbegeleiding al haar studenten te 
komen tot snelle allocatie, optimale studievoortgang en het 
vinden van passende uitdagingen tijdens de studie, met als 
einddoel hen optimaal voor te bereiden op een vervolgstudie of 
carrièrestart. 



  

Visie & aanpak 

12 

 
 Wat willen we minimaal voor elke student? 

 
 Wat is hiervoor nodig?   



 Studieloopbaanbegeleiding betreft 
 - studievoortgangbegeleiding & 
 - (studie)loopbaanbegeleiding 
 
 Een studieadviseur die alle studenten gedurende het 

gehele studietraject in beeld heeft (reactief en 
proactief) 

  
 Begeleiding is studentgericht en betreft  

maatwerk 

Visie & aanpak 

  

Wat willen we minimaal voor elke student? 

13 
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• expliciet begeleidingsbeleid en borging  

van de kwaliteit op centraal en  
decentraal niveau  

• verantwoordelijkheid nemend 
onderwijsmanagement 

• duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden 
(binnen opleiding, decentraal versus centraal)  

  

Wat hebben we hiervoor nodig?  

Visie & aanpak 



 de studieadviseur als regisseur van SB 
 voldoende tijd voor studieloopbaanbegeleiding 
• de studieadviseur als adviseur voor  

onderwijsmanagement 
• samenwerking in keten van begeleiding 
• goede informatievoorziening over begeleiding 
• positionering Platform Studiebegeleiding  

 

Wat hebben we hiervoor nog meer nodig?  

  

Visie & aanpak 

15 



 Competente uitvoerders: professionele 
studieadviseurs die beschikken over de 
noodzakelijke competenties om studieloop-
baanbegeleiding op kwalitatief hoogwaardige  
wijze vorm te geven en uit te voeren. 
 

 =>  BeroepsKwalificatie  
      Studieloopbaanbegeleiding 

 

  

BKS 

Visie & aanpak 
Wat hebben we hiervoor nog meer nodig?  

16 
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BKS 
Beroeps Kwalificatie Studielooplaanbegeleiding 

BKS 

Belangrijke vliegwiel: BKS 
 
Ondersteunend voor de 
visie & aanpak  

   

BKS 
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BKS 
De zes basiscompetenties 

) 

1. het voeren van professionele advies- en 
begeleidingsgesprekken;  

2. het bieden van (loopbaan)keuzebegeleiding;  
3. het verzorgen van voorlichting en 

informatievoorziening;  
4. het signaleren van knelpunten en het geven van 

advies m.b.t. onderwijsbeleid en –organisatie;  
5. het positioneren van de begeleiding en 

kwaliteitsborging;  
6. de persoonlijke professionalisering vormgeven 

en aansturen 
 

Uitgangspunt: 6 competenties 
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BKS 
 BKS 
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Lopende zaken… 

- centrale visie vertalen naar concrete aanpak opleidingen 
- aansturen beleidsplannen opleidingen (PDCA-cyclus) 
- ketenbenadering > betere afstemming centraal, 

multidisciplinaire teams 
- positionering Platform Studentenbegeleiding 
- financiering en daarmee aanbod centraal Study & Career 

activiteiten wisselt per jaar 
 

- structurele inbedding BKS 
- BKS 2.0 vormgeven 

 
…en misschien ooit een landelijk certificaat…… 
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 Vragen 
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