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In de afgelopen decennia zijn loopbaankeuzemogelijkheden voor jongeren 
uitgebreid, maar dat maakt het kiezen er niet gemakkelijker op. Jongeren 
moeten in hun keuzes leren balanceren tussen hun eigen kwaliteiten en 
motieven (waar ze vaak nog achter moeten komen) en de veranderende 
arbeidsmarkt (die ze nog moeten leren kennen). Loopbaanspecialisten geven 
vanuit onderzoek handvatten om studenten wegwijs te maken in de wereld 
van keuzes. Kennis over ontwikkelingen van het brein, helpt ons begrijpen 
hoe de veranderbaarheid van ons brein werkt. We presenteren twee denksys-
temen, waarbij langzaam denken helpt om betere onafhankelijke keuzes te 
maken, en geven handvatten voor hoe die keuzeprocessen kunnen worden 
begeleid. 

Loopbaankeuzes en de 
invloed van het brein

Hoe veranderbaar zijn wij?
Werk en loopbanen veranderen, maar hoe verander-
baar zijn wij? Neurowetenschappers lijken antwoord te 
geven op de veranderbaarheid van ons brein maar ook 
zij geven verschillende verklaringen. Er zijn stromingen 
die uitgaan van grotendeels vaststaande mogelijkheden 
tot verandering en beperkte invloed op keuzes. Maar 
er bestaat eveneens een stroming die ervan uitgaat 
dat de plasticiteit van ons brein inhoudt dat we juist 
heel flexibel zijn. Het zou gaan om het versterken van 
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen (Tough, 2014) 
en van het leren door oefenen en het werken aan een 
groeigerichte mindset (Dweck, 2011) om de kans op 
succes in de (leer)loopbaan te vergroten.

Hoe werkt het nu eigenlijk in het brein?
Vanuit het psychologisch perspectief onderscheidt 
Kahneman (2011), twee soorten denksystemen. Deze 
systemen hebben ook betrekking op het maken van 
keuzes. Systeem 1 (vaak het oude deel van ons brein) 
werkt snel en automatisch op basis van voorkeuren en 
ervaringen, en systeem 2 (meestal het nieuwe deel van 
ons brein/neo-cortex) werkt langzaam en vraagt de 
nodige inspanning om bewust in te zetten. Als we be-
denken wat we willen doen maar automatisch reageren 
voor we door hebben dat er iets te beredeneren is, ge-
bruiken we systeem 1. Systeem 2 gebruiken we om te 
reflecteren op ervaringen en bewuste keuzes te maken. 
Appelo (2014) geeft aan dat we bij voorkeur systeem 
1 gebruiken voor het maken van beslissingen. Mede 
daardoor gaat het soms mis met geplande keuzes. We 
plannen, maar worden door de waan van de dag en 
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de omgeving zo beïnvloed dat we afwijken van ons 
plan. Systeem 1, is dan ook het meest ‘geoefende’ 
deel van ons brein en met name daarom lastig te 
veranderen.
Hoewel het maken van keuzes vaak onbewust en 
automatisch gebeurt, is het mogelijk om keuzes 
meer bewust te maken. Reflectie zorgt ervoor dat je 
systeem-1-keuzes (vaste patronen) beter snapt en je 
systeem 2 (metacognitie) beter ontwikkelt.

Reflecteren stimuleert je systeem-2-denken
Reflecteren wordt ondanks de brede toepassing 
nog best ingewikkeld gevonden (Korthagen, 1996; 
Kuijpers, 2011). Echter, de theorie (Ericsson, 1996) 
laat zien dat we heel wat uren nodig hebben om 
ergens goed in te worden. Dweck (2011) stelt, op 
basis van haar onderzoek, dat ontwikkeling vooral 
plaatsvindt als er sprake is van een groeimindset. 
Uitgangspunt is de overtuiging dat je brein net als 
een spier kunt trainen door veel te oefenen. Het 
stelselmatig terugkijken naar ervaringen is nodig om 
reflectie aan te leren. Het is essentieel dat mensen 
een positief zelfbeeld ontwikkelen, omdat je dan een 
betere uitgangspositie hebt om complexe keuzes te 
maken. 

Reflectie oefenen
Door reflectie vindt een schakeling plaats tussen sys-
teem 1 en systeem 2. In plaats van onbewust steeds 
toe te geven aan de eerste impuls, zijn we gebaat 
bij vertraging in ons denken over waarom we 
iets willen en wat andere mogelijkheden zijn. 
We zetten vraagtekens bij onze patronen en onze 
eerste keuzes en geven betekenis aan ervaringen. 
Begeleiding helpt bij het onderzoeken van de eigen 
systeem-1-patronen en het oefenen van reflectie. 
Het gaat bij leren reflecteren over het verbinden van 
neuronen. Oefenen zorgt voor een sterkere verbin-
ding tussen neuronen waardoor het makkelijker is 
om iets wat je eerder hebt gedaan vaker te doen. 
Het leren reflecteren is niet eenvoudig. Het is het 
vergelijken met het rijden over een nieuwe zand-
weg: het voelt ongemakkelijk, niet prettig en niet 
vanzelf. De valkuil is dat je overstapt op de ‘snelweg’ 

in je hersenen als het te lastig wordt of als je onder 
tijdsdruk of emotionele druk komt te staan; dus weer 
gaat doen wat je al deed en kunt. Om nieuw gedrag 
te ontwikkelen is het nodig om verschillende keren 
‘de zandweg’ over te gaan zodat een ‘verharde 
weg’ ontstaat en op den duur zelfs ‘een snelweg’. 
Kortom: het vraagt oefening en doorzettingsvermo-
gen om te ontwikkelen.

Reflectie geeft richting
Als we kijken naar leren en hoe dit werkt in ons 
brein dan kunnen we alleen maar constateren dat 
we, zonder reflectiemomenten, in een voortdurend 
ervaren zitten waarin ons gedrag maar mondjesmaat 
wordt bijgestuurd en dan vaak ook nog onbewust. 
Als de hogere delen van ons brein niet betrok-
ken zijn bij de besluitvorming, zijn keuzes min of 
meer toevallig. Dat is een van de redenen waarom 
reflectie in het beroepsonderwijs zo belangrijk is. 
Maar ook in de werksetting wordt steeds vaker 
aan mensen gevraagd om nieuwe loopbaanstap-
pen te zetten. Wat geldt voor jongeren, geldt dus 
ook in toenemende mate voor werknemers en hun 
managers. Het gaat om bewustmaking van de eigen 
blinde vlekken, betekenis geven aan ervaringen en 
ook om de eigen unieke loopbaanmogelijkheden in 
kaart te brengen. Om invloed te hebben op loop-
baankeuzes, zijn loopbaancompetenties (Kuijpers, 
2013) belangrijk. In kwaliteiten- en motievenre-
flectie, worden systeem 1 en systeem 2 met elkaar 
verbonden. Emoties en gedachten met betrekking 
tot een ervaring die voortkomen uit automatische, 
onbewuste associaties worden gebruikt om beteke-
nis te geven aan de ervaring en zich bewust te wor-
den van patronen in emoties en gedrag (wat passie 
oproept, wat steeds goed gaat, maar ook disfuncti-
onele gedachten die je belemmeren om stappen te 
zetten). Reflectie geeft richting aan het formuleren 
van een vervolgstap om de loopbaan verder te 
ontwikkelen. Reflectie heeft altijd tot doel om tot 
een actie te komen; bijvoorbeeld in het onderzoeken 
of het beïnvloeden van leren en werk, met behulp 
van anderen. Deze actie kan weer ervaringen ‘die 
ertoe doen’ opleveren, waarop gereflecteerd kan 
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Figuur 1. Twee manieren om loopbaankeuzes te maken
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Systeem	1	

Twee	manieren	om	
loopbaankeuzes	te	

maken	

Langzaam	

Systeem2	

• Automatisch:	je	hoeft	er	niet	veel	voor	te	
doen	

• Werkt	vanuit	het	nu	
• Vormt	een	stereotypering	vanuit	een	

eerdere	ervaring	
• Zorg	voor	onnauwkeurigheid	bij	snelle	

beslissingen	
• Is	een	emotionele	reactie	
• Is	gevoelig	voor	vooroordelen	
• Werkt	vanuit	vaste	patronen	uit	het	

verleden	

• Vergt	mentale	inspanning		
• Vergt	aandacht	
• Verschillende	stappen	zijn	nodig	om	

tot	een	beslissing	te	komen	
• Is	door	het	zicht	op	de	hoeveelheid	

rationele	keuzes	lastig	om	je	
uitsluitend	op	te	baseren	voor	het	
maken	van	keuzes	

• Als	systeem	2	in	actie	is,	neemt	de	
zelfbeheersing	af.		

Gevolg:	

Kiezen	voor	het	beroep	van	je	
ouders/peers	of	op	basis	van	goede	cijfers	
of	uitsluitend	gevoel	

Of	op	basis	van	een	beroepsbeeld	dat	je	
niet	hebt	gecheckt	

Gevolg:	

Weten	wat	je	kiest	en	waarom	je	kiest	op	basis	
van	ervaringen	en	koppeling	aan	jouw	
kwaliteiten	en	motieven	

Zicht	krijgen	op	wat	je	moet	doen	om	verder	te	
ontwikkelen	
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worden. Het is dus van belang om deze cyclus van 
ervaren, reflectie, actie/ervaring enzovoort, steeds 
te ondersteunen, rekening houdend met een veilige 
omgeving. Reflectie kan ervaringen verbinden aan 
keuzes in leren en werk. Maar dat betekent nogal 
wat voor de leeromgeving. 

Hoe ziet begeleiding bij loopbaankeuzes eruit?
Het verbinden van ratio aan emoties is belangrijk om 
tot een goede keuze te komen. Er is een aantal belang-
rijke elementen die steeds terugkomen bij loopbaan-
reflectie, die vanuit de neurowetenschap verklaard kun-
nen worden. Dit blijken werkzame ingrediënten te zijn 
voor de ontwikkeling van ons denken en het maken 
van keuzes. We benoemen ze hier vanuit de loopbaan-
ontwikkeling (Kuijpers, 2012) en maken een link naar 
de ontwikkeling van ons brein. 
1. Wijs mensen op hun sterke kanten. Vanuit de 

kwaliteitenreflectie wordt de nadruk gelegd op 
kwaliteiten en hoe die verder te ontwikkelen 
zijn. Stimuleer de ‘growth mindset’. Vanuit de 
mindset-theorie van Carol Dweck leren we dat 
aandacht voor wat je kunt en het proces om 
kwaliteiten te ontwikkelen positief werkt bij men-
sen. Sterke kanten vinden en daar als begeleider 
bewust naar zoeken helpt bij de ontwikkeling. 
Gewezen worden op sterke kanten versterkt ook 
het zelfvertrouwen waardoor iemand het aandurft 
om nieuwe dingen uit te proberen. Daar komt 
voor jongeren nog bij dat hun breinen nog niet af 
zijn. Er kan dus nog van alles ontwikkeld worden. 
Geef jongeren de mogelijkheid om te experimen-
teren zodat ze erachter komen wat hun kwalitei-
ten nog (meer) zijn. Dus iets verder kijken dan het 
voor de hand liggende past bij de ontwikkeling 
van jongeren.

2. Onderzoek motieven, waarden en normen en 
koppel deze aan emoties. Iemand is niet blanco 
maar al gevormd door zijn omgeving. Keuzes zijn 
reeds (voor hem) gemaakt. Het is belangrijk om te 
onderzoeken wat onderliggende patronen zijn die 
keuzes bepalen zodat er nieuwe mogelijkheden 
ontdekt kunnen worden. Mensen, en vooral jon-
geren, hebben de neiging om emoties voorrang 

te geven bij alles wat ze ondernemen. Reflectie op 
de motieven die onder keuzes liggen maakt hen 
meer bewust van de eigenheid van hun keuzes 
en reflectie op ervaringen kan inzicht geven in 
motieven (wat belangrijk en aantrekkelijk is), die 
richting kunnen geven voor loopbaankeuzes. Be-
slissingen voor levenskeuzes zijn nooit alleen maar 
rationeel, emoties spelen daar een grote rol in. 
Het moet niet alleen een keuze zijn voor een be-
roep omdat je nu eenmaal bepaalde vakken hebt 
gekozen. Een keuze kan beter gemaakt worden 
op basis van de eigen kwaliteiten en motieven, en 
de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Die moet 
niet alleen verstandig zijn maar ook goed voelen. 

3. Betrek het ‘hier-en-nu’ en de actuele werksituatie 
bij keuzes. We leren ook onbewust veel over be-
roepskeuzes als we in staat zijn om dit te koppelen 
aan de ervaring in het werk zelf. Laat goede voor-
beelden zien, laat ervaren en oefenen. Reflecteer 
op ervaringen die ertoe doen. Verbind leren op 
school, in de praktijk en in de privésituatie.

4. Loopbaanreflectie moet leiden tot concrete acties. 
We leren door doen en hebben regelmaat nodig 
in het oefenen. Als loopbaanreflectie niet leidt 
tot actie dan beklijft het niet. Ons brein heeft 
regelmatig oefenen en verwerken nodig om tot 
inzichten te komen. Reflectie werkt als de bege-
leider in staat is om de verbinding te maken met 
de mens vanuit zijn vertrouwen in het talent en 
de mogelijkheden van de jongere. Kleine stapjes 
in het reflectieproces en kleine vervolgstapjes die 
haalbaar en uitdagend zijn, helpen studenten te 
leren reflecteren en zelf sturing te geven aan hun 
loopbaan. 

5. Gebruik bij loopbaanontwikkeling anderen en 
stimuleer de opbouw van netwerken die kunnen 
ondersteunen bij reflectie en een functie hebben 
als voorbeeld.

Tot slot
We kunnen er niet omheen, de wereld van beroepen 
is veranderd. En ons brein moet mee veranderen. In 
plaats van je hele leven één werkplek zijn er meerdere 
loopbanen mogelijk. Dit vraagt om het maken van 
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keuzes en het aanleren van flexibiliteit. Ons brein is een 
onbetrouwbare partner als het gaat om het maken van 
keuzes. We hanteren in dit artikel de theorieën over het 
oude brein (systeem 1) en het nieuwe brein (systeem 
2). Keuzes komen vaak onbewust en willekeurig tot 
stand op basis van patronen die we hebben aange-
legd. Veranderen doen we pas als we inzicht hebben in 
onze onbewuste keuzes. Dat gaat niet vanzelf. Reflectie 
kan als middel gebruikt worden om zicht te krijgen op 
onze patronen en de manier waarop we kiezen. Daar-
naast zorgt reflectie er ook voor dat we taal geven aan 
onze ervaringen en verbeeldingen waardoor we een 
nieuw patroon ontwikkelen en dus leren. We werken 
prettiger als ons werk aansluit bij onze kwaliteiten en 
motieven op basis van een keuze die zowel met ons 
systeem 1 (emoties) als systeem 2 (denken) genomen 
wordt. Hierin speelt reflectie ook een belangrijk rol. 
Ook de wijze waarop we begeleid worden, bepaalt 
onze ontwikkeling. Begeleiden vanuit een groeimind-
set, waarbij je leert om zelf op onderzoek uit te gaan 
en acties te ondernemen, biedt mogelijkheden om 
niet alleen een loopbaankeuze te maken op jonge 
leeftijd maar ook in de jaren die volgen. Met een zicht 
op onze kwaliteiten en motieven onderbouwd door 
kennis over ons brein, zijn we beter toegerust voor het 
werken in de 21ste eeuw. ■
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