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Opdracht: Jouw loopbaanlijn 
 
Doel 
Deze oefening is bedoeld om een globaal overzicht te krijgen van je loopbaan tot nu toe. Het is een 
hulpmiddel om patronen in je loopbaan te verhelderen. Je krijgt inzicht in de hoogte- en 
dieptepunten. Je staat stil bij de veranderingen en de rode draad in je loopbaan. En je kijkt naar de 
invloeden uit je persoonlijke leven op je loopbaan. Met deze kennis over jezelf en je loopbaan kun 
je de lijnen naar de toekomst uitzetten. 
 
Instructie 
De opdracht bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste onderdeel teken je jouw loopbaanlijn, zodat je 
het verloop van je loopbaan voor je ziet. Daarna beantwoord je een aantal vragen over je loopbaan 
als geheel. Vervolgens beantwoord je een aantal vragen over gebeurtenissen en mensen uit je 
persoonlijke leven die van invloed zijn geweest op je loopbaan. 

1. Teken een loopbaanlijn 

Neem een vel papier dat je in de breedte gebruikt. Links op het vel teken je een verticale lijn die 
jouw beleving van je loopbaan voorstelt. Je trekt een horizontale lijn die de dimensie 'tijd' 
voorstelt.  

Je begint de lijn bij je allereerste baan(tje). Dit kan zijn auto’s wassen, oppassen of kranten 
rondbrengen. Zet je leeftijd erbij. Rechts op het papier zet je jouw huidige leeftijd.  

Vanuit hier teken je de lijn zodanig dat deze naar beneden gaat als je deze periode als negatief 
hebt ervaren, en omhoog als je deze periode als positief hebt ervaren. Je hoeft daarbij niet te 
letten op de indeling qua tijd: sommige perioden zullen relatief gezien meer pieken en dalen 
kennen dan andere en daarom meer ruimte nodig hebben. Teken de lijn uit de losse pols. Op deze 
manier ontstaat een golvende lijn met verschillende pieken en dalen. 

2. Beantwoord de volgende vragen naar aanleiding van je loopbaanlijn: 

• Wat zijn voor jou belangrijke momenten in je loopbaan en waarom? 
• Wat zijn de hoogtepunten? En wat zijn de belangrijkste kenmerken daarvan? 
• Wat zijn de dieptepunten? En wat zijn de belangrijkste kenmerken daarvan? 
• Welke (lastige) situaties komen steeds terug? Hoe ga je daarmee om? 
• Hoe kwamen veranderingen in je loopbaan tot stand? 
• Waar heb je spijt van?  
• Wat zie je als de rode draad in je loopbaan? 

3. Vragen over gebeurtenissen en mensen uit je persoonlijke leven 

Je bent meer dan een mens met een arbeids- en opleidingsverleden. Ook je persoonlijke leven 
vormen jou en jouw loopbaan. Je persoonlijke geschiedenis heeft invloed op wie je bent, op je 
waarden en normen en op wat je belangrijk vindt. Met deze opdracht krijg je inzicht in factoren uit 
je persoonlijke leven die van invloed (kunnen) zijn op hoe je denkt over jouw loopbaan, welke 
keuzes je hebt gemaakt en hoe je jouw loopbaan beleeft. 

• Hoe werd er in jouw gezin gedacht over werk en opleiding? 
• Wat werd er impliciet of expliciet van jou verwacht op dit gebied? 
• Wat wilde je worden toen je een kind was en welke overeenkomsten zijn er met je huidige 

beroepskeuze ? 
• Wat waren kritieke of belangrijke gebeurtenissen in jouw leven en hoe hebben deze jou 

beïnvloed? 
• Welke personen in je leven hebben invloed gehad op keuzes die je hebt gemaakt in je 

loopbaan? 
• Wie zijn in jouw leven een voorbeeld voor je geweest? Wat bewonder je in deze mensen? 
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Jouw inzichten 

1. Welke positieve punten uit jouw loopbaan wil je behouden? 
2. Op welke punten wil je de lijn een andere wending geven? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


