
 
 

 

 

De Career Planning module helpt studenten in hun oriëntatie op de 

arbeidsmarkt en het zoeken naar een passende baan 
 

De Career Planning module is ontwikkeld door de Career Services van de Universiteit Leiden om 

studenten te ondersteunen in hun oriëntatie op de arbeidsmarkt en het zoeken naar een passende 

baan. Niet alleen studenten, maar ook studiebegeleiders, alumni, docenten en tutoren kunnen 

gebruikmaken van de module in hun begeleiding of onderwijs.  

In de Career Planning module (NL/ENG) doorloopt een student het volledige loopbaanoriëntatie-

proces aan de hand van een aantal stappen, namelijk: (1) Ken jezelf, (2) Verken de arbeidsmarkt, (3) 

Ontwikkel je (sollicitatie)vaardigheden en (4) Vind een baan.  

Dit stappenplan van de Career Planning is zo opgezet dat het op veel manieren kan worden gebruikt, 

zowel in de bachelor- als masteropleiding. Studenten kunnen het zelfstandig doorlopen, maar het 

kan ook ingebed worden in een opleiding, bijvoorbeeld als tutoraat, mentoraat, of op andere wijze 

in of buiten het curriculum. De opleidingen bepalen zelf of ze de module volledig inzetten of gebruik 

maken van enkele submodules.  

In het stappenplan en het werkdocument van de Career Planning module staan praktische 

opdrachten voor de studenten. In een tutoraat/mentoraat/studieonderdeel kunnen studenten de 

uitkomsten met elkaar bespreken en elkaar feedback geven. De docenthandleiding geeft uitleg en 

suggesties voor een docent om dit aan de hand van opdrachten te modereren en in goede banen te 

leiden. 

Het is een algemene loopbaanoriëntatie-module, waar de docent ook eigen (opleidingsgerichte) 

aanvullingen aan kan geven, zoals het uitnodigen van sprekers uit het veld en alumni. De facultaire 

Career Services kunnen hier over meedenken en adviseren indien gewenst. 

De voordelen op een rij 

- Docenten kunnen met relatief weinig inspanning en inhoudelijke voorkennis met studenten 
werken aan hun voorbereiding op de arbeidsmarkt. 

- De opdrachten in de docenthandleiding bieden docenten handvatten om als moderator met 
studenten interactief in groepjes aan dit onderwerp te werken. 

- Studenten kunnen een groot deel van de module zelfstandig voorbereiden alvorens in 
groepsverband te bespreken. 

- De module kan ingezet worden in de bachelor- en in de masteropleiding. 
- Docenten leveren op deze manier een waardevolle bijdrage aan het studenten bewust 

maken van en voorbereiden op hun overstap naar de arbeidsmarkt 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Afsluitende tip van de ontwikkelaar/docent/quote van een tevreden student 

‘We merken dat studenten het vaak lastig vinden om de vertaalslag te maken van wie ze zijn, wat ze 

kunnen, wat ze willen en wat ze geleerd hebben naar passende functies op de arbeidsmarkt. Deze 

module helpt die vertaalslag te maken door de stapsgewijze benadering, met duidelijke informatie en 

opdrachten.” 

Meer weten? 

Zie voor het volledige stappenplan de LU Career Zone: 

NL: https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-planning 

ENG: https://careerzone.universiteitleiden.nl/en/career-planning/ 

Hier vindt u ook een werkdocument voor studenten om hun bevindingen en inzichten in bij te 

houden:  

NL: https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-planning/opzet-career-planning-module/career-

planning-documenten 

ENG: https://careerzone.universiteitleiden.nl/en/career-planning/career-planning-module-

setup/career-planning-documents/ 

Een docentenhandleiding is op te vragen bij de Career Services: careerservices@sea.leidenuniv.nl 

Bij uw eigen facultaire Career Service kunt u terecht voor inhoudelijke vragen, advies en 

ondersteuning bij het gebruik / inzetten van de Career planning module in het onderwijs. 

Contactgegevens: https://careerzone.universiteitleiden.nl/career-services 

Voor vragen m.b.t. de ontwikkeling van de module/tool kunt u terecht bij: 

Francien Bouhuijs - fw.bouhuijs@sea.leidenuniv.nl 

Dennis Fiorenza – d.r.fiorenza@sea.leidenuniv.nl 
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