
Innovatieproject van Tom Luken en Albert de Folter krijgt landelijk draagvlak 

Het innovatieproject "Een ACT toolkit voor LOB" krijgt brede steun van landelijke 
ledenverenigingen op het vlak van studiekeuze en loopbaanontwikkeling. Naast het Noloc - 
de vereniging voor loopbaanprofessionals - wordt het project, ook ondersteund door de 
schooldecaanverenigingen NVS NVL en de VvSL, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren 
(LAKS), Fontys Hogescholen en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Een belangrijke 
financiële bijdrage levert de Nederlandse Vereniging voor Psychotechniek (NsvP).  

Luken Loopbaan Consult en Omega advies & coaching zien uit het komend jaar uit naar een 
vruchtbare samenwerking met deze partners. 

Doel van het project is aanvulling van het actuele LOB instrumentarium met een 
wetenschappelijk verantwoorde, praktische, innovatieve en effectieve toolkit. De inhoud 
bestaat uit een diagnostisch instrument, waarmee de keuzesituatie en -vragen van de 
leerling in kaart worden gebracht. Verder bevat de toolkit concrete oefeningen, 
gespreksmodellen, werkvormen en verwijzingen. De toolkit wordt gerealiseerd in nauwe 
samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, dat wil zeggen decanen, 
mentoren en andere keuzebegeleiders van leerlingen in de tweede fase van havo/vwo en 
aankomende studenten in het hoger onderwijs. 

Een belangrijke inspiratiebron voor dit project is de Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT, doorgaans uitgesproken als het Engelse werkwoord 'act'). Het gaat hierbij om een vrij 
recent ontwikkelde, theoretisch stevig gefundeerde en 'evidence based', 'derde-generatie' 
gedragstherapie. De onderliggende theorie en een aantal elementen van de behandeling 
zijn goed bruikbaar buiten de therapiesetting. Hoare, McIlveen, & Hamilton (2012) hebben 
onlangs een uitwerking voor loopbaanbegeleiding gepubliceerd. In Nederland is ACT, voor 
zover ons bekend, nog niet gebruikt bij loopbaanbegeleiding of LOB. Enkele van de 
belangrijkste innovatieve elementen, die het waard zijn om te beproeven in de context van 
het onderwijs, zijn: 

 uitgaan van een contextueel en non-verbaal zelf naast een conceptueel zelf (met als 
effect onder andere een grotere psychologische flexibiliteit) 

 mindfulness (met als effect onder andere beter kunnen observeren, ook van 
signalen van binnenuit) 

 acceptatie (onder andere van onzekerheid ten aanzien van de eigen persoon en de 
toekomst) 

 verheldering van waarden (waarvan verwacht kan worden dat ze een relatief 
stabiele richtlijn bieden voor keuzen ten aanzien van de toekomst) 

Ontwikkelperiode van het project: 1 januari 2014 – 31 december 2014. 
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