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In het onderwijs wordt in de discussie over goede loopbaangesprekken meestal de na-
druk gelegd op cognitieve taakreflectie. Het gesprek gaat over de mate waarin een taak 
goed is uitgevoerd en is gericht op het behalen van een cijfer, diploma of vakmanschap. 
De begeleider is hierin de expert en beoordelaar. studenten noch loopbaanbegeleiders 
hebben de ervaring om reflectie te stoelen op – in de woorden van Norman E. Amundson 
– ‘embeddedness in being’. Voor persoonsreflectie, gericht op het ontwikkelen van een 
zelfbeeld, is het van belang dat de student het vermogen heeft om open te staan voor 
nieuwe inzichten en dat de begeleider helpt deze inzichten te verwoorden. Open staan 
voor nieuwe ervaring betekent eerst en vooral stil staan bij concrete ervaringen die ons 
raken en ruimte maken voor de ideeën en intuïties die daaruit kunnen groeien.

Paradoxaal genoeg zijn het vaak onzeker makende gebeurtenissen in het leven (zoge-
noemde grenservaringen), die ons kunnen verleiden tot openheid. Grenservaringen 
maken ons kwetsbaar. Het is een natuurlijke reactie om deze kwetsbaarheid zowel voor 
onszelf als voor anderen te verbergen, maar het is ook een potentiële bron van kracht. 
Kwetsbaarheid wordt kracht wanneer men de moed heeft om niet meteen te vluchten 
voor de onzekerheid dan wel deze te overschreeuwen. Deze moed wordt ontwikkeld in 
een dialoog met begeleiders die de veelal negatieve gevoelens kunnen accepteren die on-
zekerheid veroorzaakt, en die nieuwe en creatieve manieren kunnen aanbieden om de 
kwetsbaarheid te laten uitgroeien tot een nieuw inzicht, tot inspiratie en tot daadkracht.
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Om te zorgen dat reflectie niet slechts een activiteit is die met wilskracht moet worden 
uitgevoerd, is het belangrijk om ruimte en tijd te scheppen voor een meer contemplatieve 
(bespiegelende) vorm van reflectie. Daarvoor is openheid nodig, zowel aan de kant van 
de student of cliënt als aan de kant van de begeleider of coach. Er moet letterlijk en op 
een intentionele manier tijd en ruimte zijn voor onzekerheid en het ‘nog niet weten’. Dit 
is moeilijk te realiseren in het hedendaagse onderwijsklimaat dat vooral bepaald wordt 
door een gebrek aan visie, wantrouwen en een afrekencultuur.

Tijdens de conferentie ‘Het onzekere voor het zekere: kwetsbaarheid als kracht in loop-
baandialogen’ die op 28 november 2013 werd gehouden in De Haagse Hogeschool, zijn 
onder meer contemplatieve manieren van reflecteren verkend en is ingegaan op de vraag 
hoe creativiteit binnen loopbaangesprekken ruimte kan maken voor de ontwikkeling van 
een (zich steeds verder ontwikkelend) zelfbeeld. Verschillende vormen om tot loopbaan-
reflectie te verleiden, loopbaanreflectie van docenten zelf en de gewenste professiona-
lisering van docenten om dit vorm te geven zijn onderwerp van gesprek geweest. De 
neerslag van deze gesprekken staat in dit boek, waarin auteurs uit binnen- en buitenland 
in een twaalftal bijdragen verslag doen van hun pogingen het ‘onzekere voor het zekere’ 
te nemen.

Augustus 2014
Frans Meijers
Marinka Kuijpers
Kariene Mittendorff
Gerard Wijers

2014_Garant–Het onzekere voor het zekere.indd   8 6/10/14   11:26


