
De Stichting 
In 1975 werd de Stichting tot Bevordering van Kennis op het gebied van Studie- en Beroepskeuze 
opgericht. De stichting is voortgekomen uit de school- en beroepskeuzebureau’ s in Zuid-Nederland. 
Deskundigen op het gebied van Studie- en beroepskeuze werden via deze stichting ondersteund in het 
op peil houden van hun snel verouderende kennis. Velen ontvingen stipendia om 
bijscholingscursussen te volgen. Door het instellen van de zogeheten ‘Ott Taborsky-prijs’ poogde de 
Stichting verder om HBO-studenten te stimuleren creatieve methodieken te ontwikkelen voor het 
werkgebied school- en beroepskeuze. Ook ondersteunde de stichting een experiment op het gebied 
van ondernemerschap voor docenten en andere (basisschool)projecten.  

 
Problematieken 
Dagelijks staan de kranten vol met artikelen over school, studie- en beroepskeuze. 
Basisschoolleerlingen in groep acht krijgen een advies van de leerkracht en daarna een CITO-toets. 
Daarbij wordt vaak de vraag gesteld of de leerkracht wel in de toekomst kan kijken. De CITO-toets, 
die als eindtoets is ontwikkeld, wordt daarbij als voorspeller gehanteerd. In de media komt daarbij 
vaak de vraag naar boven of leerlingen van twaalf jaar wel kunnen kiezen, en of het basisonderwijs 
niet ook de periode van twaalf tot zestien jaar zou moeten omvatten. 

Jaarlijks moeten duizenden leerlingen toekomstbepalende keuzes maken. Veel leerlingen en hun 
ouders hebben bij het maken van deze keuzes grote behoefte aan steun, op welke manier dan ook.  

De Stichting tot Bevordering wil samen met deskundigen nadenken en antwoorden vinden op de 
vraag hoe leerlingen en ouders bij het maken van deze keuzes geholpen kunnen worden.  

Jongeren 
Grote groepen jongeren volgen onderwijs dat niet bij ze past. Hierdoor ontstaan allerlei fricties, 
doublures, ongemotiveerd gedrag en schooluitval. 30% Van onze jongeren komt terecht in werk dat 
niet op hun opleiding aansluit. Ondanks alle goede bedoelingen lukt het niet om alle leerlingen bij 
hun keuzes afdoende te helpen. Veel informatie is weliswaar digitaal beschikbaar, maar lijkt het 
keuzegedrag niet altijd te vergemakkelijken.  

Ouderen 
Ondanks een ongekend tekort aan arbeidskrachten lukt het maar steeds niet om het ongebruikt 
potentieel, namelijk een groep van een miljoen mensen zonder werk, te verleiden om zich om te 
scholen of iets aan te pakken.  

Tot slot 
Na het steeds opnieuw steunen van een aantal individuele activiteiten besloten we als stichting een 
congres te organiseren om de problematiek van studie- en beroepskeuze en loopbaanontwikkeling 
integraal aan de orde te stellen. Ons doel is om samen een beeld te krijgen wat de knelpunten zijn bij 
de studie- en beroepskeuzebegeleiding.  

 


