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Eerste afstudeerder Master LoopbaanManagement: een interview met Renate
Folkersma

Vorige maand publiceerden we al een trotse diplomafoto van Renate Folkersma,
studiekeuzecoach bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In februari
behaalde zij als allereerste de titel Master in Loopbaanmanagement aan de
Open Universiteit. Een Master die de OU samen met Noloc ontwikkeld heeft. In
deze nieuwsbrief neemt Renate ons mee in hoe zij de Master heeft ervaren en
wat het haar allemaal heeft opgeleverd.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van de Master! Ben je een beetje
bijgekomen van de piek die het einde van zo’n opleiding altijd met zich
meebrengt?
Dank je wel! Jazeker, wat meer vrije tijd went héél snel!
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Wat was voor jou de aanleiding om de Master te gaan doen?
Eigenlijk heb ik zelf nooit het plan opgevat om een Master te beginnen. Ik ben
gewoon gestart met een module die aansloot bij mijn leerbehoefte. Ik had net
een loopbaanswitch gemaakt naar studiekeuzebegeleiding en ik wilde heel graag
meer theorie leren over het loopbaanvak. Verdiepen, maar ook verbreden. Het
aanbod van de OU in samenwerking met Noloc sloot hier perfect op aan. Stap
voor stap heb ik alle onderdelen behaald en pas toen ik aan mijn thesis begon,
besefte ik: “Ja, ik doe een Master”.
Hoe heb je de combinatie met je werk ervaren?
Het is niet alleen de combinatie met werk, het heeft nog meer invloed op je
privéleven. Goed afstemmen, plannen en ‘nee’ leren zeggen, daardoor is het
gelukt. Je moet er veel voor doen, maar ook dingen voor laten… Wat ik heel fijn
vond, was dat na het afronden van een programma van de OU het volgende pas
een paar maanden later startte. In die maanden kun je weer achterstanden
wegwerken en opladen voor een volgende start.
Welk onderwerp heb je gekozen voor je onderzoek? Kun je in een paar zinnen iets
over je bevindingen zeggen?
Ik heb toegepast onderzoek gedaan naar bevorderende factoren voor
loopbaanaanpassingsvermogen en employability van HBO-docenten. Deze
factoren hadden betrekking op drie niveaus, namelijk individu, werk en HR. De
rode draad uit de resultaten is het belang van docenten-zelfeffectiviteit (teacher
self-efficacy). Als een docent overtuigd is van zijn eigen capaciteiten om goed
onderwijs te geven, draagt dit positief bij aan loopbaanaanpassingsvermogen en
de eigen inschatting van kansen op de arbeidsmarkt. Volgens de theorie van
Bandura is teacher self-efficacy te trainen, dus door deze studie kan ik een goed
onderbouwd advies aan de organisatie geven.
Hoe ga je de Master inzetten in je werk?
Overall heeft de studie bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling wat
betreft kennis en onderzoeksvaardigheden. Beide heb ik direct kunnen inzetten
in mijn werk met studenten, maar ook ten gunste van de organisatie. Daarnaast
heb ik ontdekt dat ik kwalitatief onderzoek erg leuk vind en ben nu binnen de
HAN aan het verkennen of ik hier een rol in kan spelen. Verder ben ik nog wat
plannen aan het uitbroeden.
Waar moeten Noloc-leden die overwegen de Master te doen, rekening mee
houden?
Ik kan iedereen aanraden om de Master Loopbaanmanagement of onderdelen
hiervan te doen, omdat het je kennis en je blik verruimt. Het is wel een studie op
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afstand, dat heeft voor- en nadelen. Het heeft mij erg geholpen om
studiemaatjes te hebben. Samen sparren over de opdrachten en ervaringen
delen, zorgen ervoor dat je op koers blijft.
En wat gaat het hen brengen?
Nieuwe kennis en inzichten, het leren van onderzoeksvaardigheden, en het
geven van gefundeerd advies aan de organisatie. Naast dit, draagt het ook bij
aan nieuwe wegen in je eigen loopbaan, hoe leuk is dat!
Wil je meer weten over de Master? Of als Noloc-lid een of meer modules met
korting volgen? Kijk dan hier:
https://www.noloc.nl/masterloopbaanmanagement.

