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Coördinator van het project
• Landstede – Nederland
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Partners
• België: Dienst Beroepsopleiding
• Oostenrijk: Verein Schul- und Ausbildungsberatung SAB

Programma
• Levenslang Leren
• Actie: Multilaterale Projecten voor Ontwikkeling
en Innovatie
• Project contractnummer: 2010-3662/001-001

• Engeland: Adam Smith College
• Spanje: Instituto Tecnológico y Gráfico Tajamar
• Duitsland: Volkshochschule Mainburg e.V.
• Finland: Kokkolan kauppaopisto (Kokkola Business Institute)

Contact
Theo van Geffen – Project Coördinator
info@careerlearning.eu

• Polen: Spoleczna Akademia Nauk (Managementacademie)
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Loop
voor Levenslang Leren
Tegenwoordig verlangt de maatschappij van mensen dat ze
zelf hun professionele en privéleven sturen. Het levenslang
leren (LLL) beleid van de EU is een manier om burgers te
stimuleren en helpen bij het vergroten van hun bekwaamheid
om zelf hun carrière te sturen.
Dit beleid zal eﬀectiever zijn wanneer jonge mensen al vanaf
het begin hierin betrokken worden. De beste plek om dit
te leren is op school, als leerlingen/studenten keuzes moeten
maken over hun vervolgopleiding en carrière. Nederlands
onderzoek toont echter aan dat de huidige manier waarop
dit op scholen wordt georganiseerd niet erg eﬀectief is.

Een veelbelovende aanpak is om leerlingen op een dialogische
manier te begeleiden bij het ontwikkelen van een
werkidentiteit: het concept van loopbaanleren. Het project
ontwikkelde nieuwe werkmethoden, ondersteunende
instrumenten en materialen, specificaties en beleid voor
docententraining en ten slotte een strategie voor
de implementatie hiervan.
De samenwerkende partners uit acht Europese landen zijn zich
ten volle bewust van de verschillen in schoolsystemen en
beschouwen deze verschillen niet als belemmeringen, maar
als positieve dynamische factor voor echt leren tijdens het
project.

Dit project is gesubsidieerd met steun van de Europese Commissie, Contract nummer 2010-3662/001-001. Deze communicatie geeft alleen
de zienswijze weer van de auteur, en de Commissie is niet verantwoordelijk voor enig gebruik dat voorkomt uit de informatie hierin.

