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Deze paper verschijnt najaar 2012 in Opleiding & Ontwikkeling, Tijdschrift voor Human 
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Loopbaansturing: een kwestie van durven, willen en kunnen? 

 

Van medewerkers wordt in toenemende mate verwacht dat zij vormgeven aan hun eigen 

loopbaan en hun professionele ontwikkeling actief ter hand nemen. HRM en 

leidinggevenden blijken nog weinig invloed te hebben op de loopbaansturing, maar 

kunnen deze wel degelijk stimuleren.   

 

Piety Runhaar, Evelien Loeffen & Marjan Vermeulen 

 

Het concept ‘loopbaan’ is de afgelopen decennia behoorlijk veranderd. Enerzijds, doordat 

werknemers in deze tijd andere verwachtingen hebben ten aanzien van hun loopbaan dan 

vroeger. Anderzijds doordat de verwachtingen van organisaties ten aanzien van hun 

medewerkers zijn veranderd (zie o.a. Baruch, 2004). Voorheen was het normaal om de gehele 

loopbaan bij een zelfde werkgever te werken. Medewerkers waren erg betrokken bij de 

organisatie en de loopbaan werd vooral geassocieerd met het beklimmen van de hiërarchische 

ladder. Tegenwoordig is dat anders en zijn medewerkers meer betrokken bij hun eigen 

loopbaan en niet meer primair bij de organisatie. Bovendien wordt de loopbaan meer dan 

vroeger geassocieerd met persoonlijke en professionele ontwikkeling en niet per se met 

verticale groei. Tegelijk zijn de verwachtingen van organisaties naar hun medewerkers toe 

ook veranderd. Omdat organisaties flexibeler moeten zijn om in te kunnen spelen op 

veranderingen in hun omgeving (denk aan technologische veranderingen en toenemende 

concurrentie) zijn zij platter geworden en zetten zij meer in op het versterken van de 



2 
 

inzetbaarheid van hun medewerkers, zowel binnen als buiten de organisatie. Gevolg van deze 

veranderingen is dat van medewerkers in diverse sectoren in toenemende mate verwacht 

wordt dat zij vormgeven aan hun eigen loopbaan en dat zij hun professionele ontwikkeling 

actief ter hand nemen. In dit artikel gebruiken we de term ‘loopbaansturing’, een vrije 

vertaling van de Engelse term ‘career self-management’ die momenteel vigeert in de 

wetenschappelijke literatuur over loopbanen en professionele ontwikkeling van medewerkers 

(De Vos, DeWettinck & Byens, 2009).  

In dit artikel staat de vraag centraal hoe individuele en organisatiefactoren van invloed kunnen 

zijn op de mate waarin medewerkers de eigen loopbaan sturen. 

We gaan eerst in op theoretische uitgangspunten rondom loopbaansturing en op de 

individuele factoren (waaronder ‘zelfvertrouwen’ en ‘leer-doeloriëntatie’) en 

organisatiefactoren (waaronder  ‘HRM beleid’ en ‘de coachende rol van de leidinggevende’), 

die op basis van literatuuronderzoek van belang blijken te zijn. Daarna presenteren we de 

resultaten van een vragenlijstonderzoek onder meer dan 300 leraren in het primair en 

voortgezet onderwijs. We sluiten het artikel af met conclusies en aanbevelingen voor de 

praktijk.  

 

Loopbaansturing: enkele theoretische uitgangspunten  

Zoals aangegeven betekent loopbaansturing dat medewerkers hun loopbaan c.q. carrière zelf 

vormgeven en richting geven. Dit impliceert dat de medewerker verschillende  activiteiten 

onderneemt, zoals (zie o.a. King, 2004; De Vos et al, 2009): 

:  
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- het creëren van loopbaanmogelijkheden door de eigen competenties te ontwikkelen en 

te netwerken;  

- zichzelf zichtbaar te maken voor belangrijke derden;  

- te zoeken naar advies en begeleiding met betrekking tot de eigen loopbaan.  

Gedrag van medewerkers wordt in zijn algemeenheid beschouwd als een functie van 

individuele kenmerken en kenmerken van de organisatie. Een bekende en veel gebruikte 

metatheorie uit de HRM wetenschappen, de ‘AMO Theory of Performance’ (Blumberg & 

Pringle, 1982) stelt dat het functioneren van medewerkers kan worden gezien als een functie 

van hun eigen mogelijkheden (‘Ability’), hun eigen motivatie (‘Motivation’) en de 

mogelijkheden die hen vanuit de organisatie geboden worden (‘Opportunities’). Deze formule 

is door verschillende onderzoekers gebruikt om te achterhalen welke individuele en 

organisatiekenmerken het gedrag van medewerkers verklaren en wordt - afhankelijk van het 

specifieke gedrag waar de onderzoeker in geïnteresseerd is - telkens weer anders ingevuld en 

geoperationaliseerd. Wij hebben de elementen uit de formule als volgt vertaald: de A (Ability) 

in zelfvertrouwen, de M (Motivation)  in leer-doeloriëntatie en de O (Opportunities) in HRM-

beleid en -activiteiten. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de achterliggende 

redenen voor deze vertaalslag. 

 

Loopbaansturing: over de rol van zelfvertrouwen, leer-doeloriëntatie, HRM en een 

coachende leidinggevende. 

We hebben ervoor gekozen om ons niet te richten op reeds aanwezige kwaliteiten zoals 

kennis of vaardigheden als invulling voor de A van ‘ability’, maar op de mate waarin 

medewerkers geloof hebben in hun eigen kunnen; zelfvertrouwen dus. Het is al langer bekend 

dat zelfvertrouwen een belangrijke voorspeller is van medewerkergedrag, omdat het een 
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overtuiging impliceert dat wanneer iemand zich inzet voor een bepaalde taak of activiteit, 

deze tot goede resultaten zal leiden (zie meer in de literatuur over ‘self-efficacy’; Bandura, 

1977). Het is logisch te verwachten dat zelfvertrouwen ook een belangrijke voorwaarde is 

voor loopbaansturing. Bijvoorbeeld: het kenbaar maken van loopbaanwensen en jezelf 

profileren door te netwerken, vraagt erom dat je je sterke kanten naar voren brengt. Dit doe je 

met meer overtuiging wanneer je er ook echt in gelooft. Bovendien kun je in je zoektocht naar 

mogelijkheden ook op teleurstellingen stuiten. Een sterk gevoel van zelfvertrouwen helpt je 

om met deze teleurstellingen om te gaan en om vol te houden wanneer iets niet in één keer 

lukt.  

Naast deze ‘durf’ om de loopbaan te sturen is ook de wil nodig om te investeren in de eigen 

loopbaan. Het kost tijd en energie om jezelf te blijven ontwikkelen, daar moet je dus zin in 

hebben. De doeloriëntatietheorie stelt dat gedrag van mensen in belangrijke mate wordt 

beïnvloed door de doelen die zij nastreven (zie bijvoorbeeld Poortvliet e.a., 2004). Wanneer 

mensen een zogeheten ‘leer-doeloriëntatie’ hebben, dan betekent dit dat zij gemotiveerd zijn 

om de eigen competenties voortdurend te verbeteren, door bijvoorbeeld moeilijke en steeds 

nieuwe taken aan te gaan. Omdat loopbaansturing ook als moeilijk kan worden beschouwd 

(het staat immers niet vast in welke richting je je wilt ontwikkelen; welke middelen je daarbij 

kunt inzetten; en welke contacten hierbij behulpzaam zijn) is het te verwachten dat naarmate 

mensen een sterkere leer-doeloriëntatie hebben, zij zich meer zullen bezighouden met het 

actief sturen van de eigen loopbaan. Bovendien zijn mensen met een leer-doeloriëntatie 

minder bang voor negatieve feedback; dit wordt door hen als middel gezien om zichzelf te 

verbeteren. Dit is van belang omdat loopbaansturing, in termen van jezelf profileren, zoeken 

naar mogelijkheden en vragen om begeleiding, het risico op negatieve feedback in zich 

draagt.  



5 
 

Naast deze individuele kenmerken speelt de omgeving waarin mensen functioneren een rol. 

De omgeving kan medewerkers stimuleren om hun loopbaan actief ter hand te nemen. Een 

voor de hand liggende stimulans is een organisatiebreed HRM beleid, in termen van een 

uitgebreid professionaliseringsaanbod, persoonlijke ontwikkelplannen en competenties als 

grondslag voor promoties (De Vos et al, 2009). Daarnaast is de direct leidinggevende in 

positie om zijn/haar medewerkers te stimuleren en te ondersteunen in hun 

loopbaanontwikkeling. Dat kan door regelmatig over de loopbaan te praten, door feedback te 

geven op prestaties en competenties en door na te gaan hoe het takenpakket zo ingericht kan 

worden dat het recht doet aan loopbaanwensen (De Vos et al, 2009). Van leidinggevenden 

wordt steeds meer verwacht dat zij dit type activiteiten ondernemen (Sanders & Frenkel, 

2011). In ons onderzoek gaan we na of organisatiebreed HRM beleid en de coaching van de 

leidinggevende inderdaad een positief effect hebben op de  loopbaansturing van medewerkers.  

Ook zijn we erin geïnteresseerd hoe deze twee kenmerken van de werkomgeving interacteren 

met de individuele kenmerken. We verwachten namelijk dat als de omgeving loopbaansturing 

stimuleert (door HRM-breed beleid en coaching van de leidinggevende) de impact van 

zelfvertrouwen en leer-doeloriëntatie op loopbaansturing nog sterker wordt. Samenvattend 

ziet ons model er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

Schema 1: Onderzoeksmodel Loopbaansturing 

Zelfvertrouwen

Leer-doeloriëntatie

Loopbaansturing:

- creëren van loopbaan 
mogelijkheden

- jezelf profileren;
- zoeken naar advies en 

begeleiding 

HRM beleid
Coachende rol leidinggevende

+

+

+
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Onderzoekscontext: loopbaansturing in het onderwijs 

Op basis van het hiervoor beschreven model hebben we een vragenlijstonderzoek uitgevoerd 

in de onderwijssector. In toenemende mate wordt ook van leraren verwacht dat zij hun 

loopbaan zelf actief sturen; de professionele ontwikkeling van leraren staat al enige tijd hoog 

op de beleidsagenda van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW, 

2011). Enerzijds heeft dit ermee te maken dat OCW voortdurend streeft naar 

kwaliteitsverhoging; professionele ontwikkeling wordt gezien als sleutel om de kwaliteit van 

het onderwijs te verbeteren. Anderzijds ziet men in dat het leraarsberoep aantrekkelijker 

gemaakt kan worden wanneer er meer ruimte is voor leraren om zichzelf te blijven 

ontwikkelen; dit is belangrijk omdat in de nabije toekomst meer en hoog gekwalificeerde 

leraren nodig zijn. Recent onderzoek laat zien dat er op het gebied van actieve 

loopbaansturing nog een lange weg te gaan is in het onderwijs (SBO, 2010).    

 

Onderzoeksmethode 

We hebben  334 leraren, werkend binnen 27 teams van 7 scholen voor voortgezet en primair 

onderwijs (drie VO en vier PO scholen) middels online vragenlijsten bevraagd op de 

verschillende aspecten uit ons onderzoeksmodel.  

Loopbaansturing - in termen van de drie gedragingen: 1) het creëren van 

loopbaanmogelijkheden, 2) jezelf profileren en 3) zoeken naar advies en begeleiding - is 

gemeten met behulp van items van De Vos en collega’s (2009).  

Voorbeelditems van de drie subschalen zijn respectievelijk:  

‘Ik zorg ervoor dat ik kennis en competenties opbouw in domeinen die van centraal belang 

zijn voor de school’ (1);  

‘Ik attendeer mijn leidinggevende geregeld over datgene wat ik realiseer’ (2);  
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‘Ik vraag advies over mijn professionele en loopbaanontwikkeling aan meer ervaren collega’s 

binnen de afdeling’ (3).  

De betrouwbaarheid van deze drie subschalen is redelijk tot voldoende (α’s tussen de .68 en 

.76). 

Zelfvertrouwen is gemeten door middel van ‘Occupational-selfefficacy’ schaal van Schyns & 

Von Colliani (2002) en bevat zes items zoals ‘Ik kan kalm blijven wanneer ik geconfronteerd 

word met moeilijkheden in mijn werk, omdat ik kan terugvallen op mijn vaardigheden’. 

(Cronbach’s α = .81).  

Leer-doeloriëntatie is gemeten op basis van 5 items uit de doeloriëntatie schalen van 

VandeWalle (1997) en bevat items zoals ‘Ik hou van uitdagende en moeilijke taken waardoor 

ik nieuwe vaardigheden leer’ (Cronbach’s α = .84).  

Om de werkkenmerken te meten is gebruik gemaakt van de schalen van De Vos en collega’s 

(2009). Voorbeelditems van HR beleid zijn ‘Heeft iedereen een uitgewerkt persoonlijk 

ontwikkelingsplan’ en ‘Er worden trainingen verzorgd door collega’s’. (Cronbach’s α = .77). 

Voorbeeld items van de coachende rol van de leidinggevende zijn ‘Er worden taken 

aangeboden die passen bij mijn wensen en ambities’ en ‘Er wordt bij de planning van mijn 

loopbaan regelmatig uitgegaan van mijn prestaties en talenten.’  (Cronbach’s α = .85).  

Sekse, leeftijd en opleidingsniveau zijn bevraagd om op deze kenmerken te kunnen 

controleren. De gegevens zijn vervolgens in SPSS door middel van hiërarchische regressie 

geanalyseerd. Om na te gaan of de contextuele kenmerken (HRM beleid en de coachende rol 

van de leidinggevende) invloed hebben op de relaties tussen zelfvertrouwen en leer-

doeloriëntatie enerzijds en de drie loopbaansturingsvormen anderzijds, zijn individuele en 

contextvariabelen met elkaar vermenigvuldigd en aan het einde aan de analyse toegevoegd 

(bijvoorbeeld HRM * zelfvertrouwen). 
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Resultaten  

We beschrijven in deze paragraaf in hoeverre de gevonden resultaten overeenkomen met onze 

verwachtingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van gevonden effecten. Cijfers met 

een asterix (**) geven aan dat het effect significant is. Effecten kunnen positief of negatief 

zijn, in dat laatste geval staat er een – voor. Effecten hebben een waarde tussen de .00 (laag) 

en 1.00 (hoog).  

 Creëren van  

loopbaan 

mogelijkheden 

 Jezelf  

profileren 

Zoeken naar  

advies en 

 begeleiding 

Sekse  .05   .05  .04 

Leeftijd  .03  -.02 -.23** 

Opleidingsniveau  .03  -.02 -.06 

HRM beleid  .00   .05  .10 

Coachende rol leidinggevende  .18**   .07  .10 

Zelfvertrouwen  .26**   .19**  .05 

Leer-doeloriëntatie  .40**   .28**  .30** 

Coachende rol * zelfvertrouwen  .04   .06  .00 

HRM * Zelfvertrouwen -.03   .04 -.03 

Coachende rol * leer-doeloriëntatie -.18*   .00 -.30** 

HRM * leer-doeloriëntatie  .09   .05  .35** 

 
Tabel 1: Overzicht van gevonden effecten 

 

Zelfvertrouwen blijkt positief samen te hangen met loopbaansturing. Echter, dat geldt alleen 

voor het creëren van loopbaanmogelijkheden (.26**) en jezelf profileren (.19**), maar niet 

voor het zoeken naar hulp en begeleiding. Meer specifiek: onze resultaten suggereren dat 

naarmate leraren over meer zelfvertrouwen beschikken, zij meer initiatieven nemen op 

thema’s waar niemand anders initiatief opneemt; er meer voor zorgen dat zij op strategische 
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wijze hun competenties ontwikkelen en op strategische wijze hun netwerk opbouwen (creëren 

van loopbaanmogelijkheden). Ook blijkt dat naarmate leraren meer zelfvertrouwen 

rapporteren, zij hun leidinggevende vaker attenderen op wat zij realiseren en wat hun wensen 

en ambities zijn. En zij vragen hun leidinggevende vaker om advies met betrekking tot de 

eigen professionele en loopbaanontwikkeling (profileren). Het zoeken naar advies over 

loopbaanmogelijkheden aan collega’s of aan mensen buiten de eigen afdeling, evenals het 

vragen om begeleiding bij professionele ontwikkeling en het bespreken van ambities met 

collega’s, blijken los te staan van zelfvertrouwen. Mogelijk hebben leraren voor deze 

activiteiten minder zelfvertrouwen nodig dan bij het profileren en creëren van 

loopbaanmogelijkheden.  

Een hoge leer-doeloriëntatie blijkt in sterke mate positief samen te hangen met alle drie de 

activiteiten. Dus hoe sterker de wil om zichzelf voortdurend te verbeteren, hoe meer men de 

eigen loopbaan actief stuurt in termen van profileren (28**), zoeken naar advies en 

begeleiding (.30**) en creëren van loopbaanmogelijkheden (.40**). 

 

Het is opvallend dat het schoolbrede HRM beleid, zoals het werken met persoonlijke 

ontwikkelplannen, regelmatig verzorgen van training en opleiding en duidelijk uitgewerkte 

loopbaanpaden, tegen onze verwachting in geen direct effect heeft op de mate waarin leraren 

aan loopbaansturing doen. Nadere analyse laat zien dat dit schoolbrede HRM beleid alleen 

positief van invloed is op het zoeken naar loopbaanmogelijkheden wanneer medewerkers een 

hoge leer-doeloriëntatie hebben (.35**). De coachende rol van de leidinggevende heeft ook 

nauwelijks directe effecten op loopbaansturing; er is namelijk alleen een effect op het creëren 

van loopbaanmogelijkheden (.18**). Nadere analyses laten zien dat dit effect er vooral is bij 

mensen met een relatief lagere leer-doeloriëntatie (-.18**). Ook blijkt dat de coachende rol 
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van de leidinggevende bij deze mensen een positieve impact heeft op het creëren van 

loopbaanmogelijkheden en het zoeken naar advies en begeleiding (-.30**).  

   

Conclusies: over de rol van zelfvertrouwen, leer-doeloriëntatie en HRM  

De verwachting dat zelfvertrouwen een belangrijke positieve impact heeft op loopbaansturing, 

althans op twee van de drie aspecten ervan, is uitgekomen. Datzelfde geldt voor leer-

doeloriëntatie: hoe meer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf voortdurend te 

verbeteren, hoe meer men bezig is met de vormgeving van de eigen loopbaan.  

De positieve impact van de werkomgeving, in termen van organisatiebreed HRM beleid en 

een coachende rol van de leidinggevende, lijkt de loopbaansturing in mindere mate te 

beïnvloeden; we zien enkel een relatie tussen HRM beleid en het zoeken naar advies en 

begeleiding bij de groep met een hoge leer-doeloriëntatie. Een mogelijke verklaring is dat 

medewerkers met een hoge leer-doeloriëntatie gemakkelijker alle mogelijkheden die er zijn 

kunnen overzien en er ook gebruik van maken om zich te ontwikkelen; zij nemen immers 

meer regie voor hun eigen leerproces. Onze verwachting dat een stimulerende werkomgeving 

– in termen een coachende rol van de leidinggevende – de positieve relaties tussen 

zelfvertrouwen en leer-doeloriëntatie enerzijds en loopbaansturing anderzijds zou versterken, 

is niet uitgekomen. We vonden zelfs het tegenovergestelde: de coachende rol van de 

leidinggevende blijkt een positieve impact te hebben juist voor mensen met een relatief lage 

leer-doeloriëntatie. Mogelijk sluit een coachende stijl van de leidinggevende aan bij 

medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat zij, minder dan 

mensen met een hoge leer-doeloriëntatie, niet vanuit zichzelf de leermogelijkheden opzoeken 

en hen vaker de weg gewezen moet worden door anderen. 
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De wijze waarop we ons onderzoek hebben ingericht heeft een aantal beperkingen. Zo zijn 

onze analyses gebaseerd op zelfrapportage. Hoewel mensen over het algemeen goed in staat 

zijn een oordeel te vellen over zichzelf of hun omgeving, kan  dit onze resultaten kleuren. De 

meting heeft op één moment plaats gevonden, waardoor het moeilijk is om over causale 

relaties te spreken. Het kan goed zijn dat de relaties precies andersom lopen; dat naarmate 

men bijvoorbeeld meer met de eigen loopbaan bezig is, men ook vanzelf meer intrinsiek 

gemotiveerd raakt om te blijven leren en dat ook het zelfvertrouwen toeneemt. Ook kan er 

sprake zijn van een circulair effect. Hoewel longitudinaal of experimenteel onderzoek nodig is 

om causale relaties vast te stellen, denken we dat er op basis van onze resultaten (die ook 

gebaseerd zijn op eerder onderzoek en theorie) een aantal praktische implicaties te melden 

zijn, die niet alleen van toepassing zijn op leraren in scholen maar ook op medewerkers in 

andere organisaties. 

 

Aanbevelingen voor de praktijk 

Een belangrijke uitkomst van ons onderzoek is dat medewerkers verschillend reageren op 

kenmerken van de werkcontext; afhankelijk van hun leer-doeloriëntatie kan een HRM beleid 

of een coachende rol van de leidinggevende meer of minder stimulerend werken voor 

loopbaansturing. Dit betekent dat HRM afdelingen en leidinggevenden in hun aanbod en 

activiteiten naar medewerkers toe gedifferentieerd te werk zullen moeten gaan. Hierbij moet 

rekening gehouden worden met de motivatie en de eigen initiatieven van medewerkers, als het 

om loopbaansturing gaat.  

Personeelsverantwoordelijken dienen allereerst zicht te hebben op de leer- en 

ontwikkelbehoeften van individuele medewerkers. Voor medewerkers met een hoge leer-

doeloriëntatie is het voldoende om een rijke leeromgeving te creëren, zij zullen zelf de 

mogelijkheden pakken die zich voordoen. Voor werknemers met een lage leer-doeloriëntatie 
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is maatwerk noodzakelijk. Hierbij past een coachende leidinggevende die de leer- en 

ontwikkelbehoeften expliciet bespreekt en deze gezamenlijk vertaalt in leerdoelen, 

actieplannen en die regelmatig samen reflecteert op de stand van zaken. De medewerkers met 

een lage leer-doeloriëntatie zouden meer bij de hand genomen moeten worden om te leren hoe 

regie genomen kan worden op het eigen leren, de eigen ontwikkeling en dus ook op de eigen 

loopbaansturing. Coachend leiderschap is daarbij gericht op de ontwikkeling van talenten en 

veel minder op het wegwerken van deficiënties in het huidig functioneren, wat nu nog vaak 

het geval is. Het wegwerken van deficiënties is immers veel minder motiverend dan het 

doorontwikkelen op waar je goed in bent.  

Zelfvertrouwen blijkt een belangrijke voorwaarde voor de mate waarin een medewerker zijn 

loopbaan stuurt en zijn professionele ontwikkeling vormgeeft. Het zelfvertrouwen van 

medewerkers kan op verschillende manieren worden gevoed (Bandura, 1977). Een 

belangrijke bron is positieve feedback in de vorm van complimenten en steun. Een andere 

bron vormt de mogelijkheid om te leren van anderen. Intervisiegroepen rond het thema 

loopbaanontwikkeling is een concrete manier om het leren en ondersteunen van elkaar te 

stimuleren. Tegelijk kan zo gewerkt worden aan een cultuur waarin het denken en praten over 

loopbanen en mogelijkheden onderdeel van de organisatiecultuur wordt. Met name dit laatste 

is een inhaalslag die zeker in het onderwijs nog gemaakt dient te worden (SBO, 2010). 
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