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Het “Goede Begeleiding” LLP-project (Good Guidance) is gebaseerd op het Europese sterproject
“Partnerschap om jonge studenten in het beroepsonderwijs te begeleiden”. Het doel van het project is
vooral om hen meer idee te geven over wat ze na hun studie tegen zullen komen op de arbeidsmarkt.
De projectpartners hebben het belangrijkste probleem voor studenten tegenwoordig geanalyseerd, het
vinden van een geschikte baan na hun studie. Studenten hebben vaak geen enkel idee over wat ze
later kunnen gaan doen en ze zijn echt bang om de arbeidsmarkt te betreden. Veel van de
moeilijkheden zijn terug te voeren op de gebrekkige motivatie van de studenten. Vaak komen zij
tijdens hun studie tot de ontdekking dat de opleiding niet bij hen past en willen zij van opleiding
switchen of helemaal ophouden met studeren. De angst om later geen baan te kunnen vinden is
algemeen onder studenten en dat maakt hen onzeker en ongemotiveerd.
De projectpartners in Italië, Roemenië, Letland, Frankrijk en Nederland hebben instrumenten
ontwikkeld om er achter te komen wat de studenten van hun beroepsopleiding vinden en hoe zij
tijdens hun studie begeleid worden. Deze instrumenten zijn te vinden op de ADAM-website van het
project (link: www.goodguidanceplus.eu). Er zijn enquêtes voor studenten, docenten en ouders
ondermeer om te peilen hoe de keuze voor een beroepsopleiding tot stand komt. Deze enquêtes zijn
vrij beschikbaar in het Engels, Italiaans, Roemeens, Lets, Frans en Nederlands.
Het project biedt de studenten bovendien een leuke prijsvraag aan! Het is de bedoeling dat zij een
presentatie gaan maken over hun toekomstverwachtingen over de arbeidsmarkt. Dit kan in de vorm
van een film of met andere visueel medium met een lengte van maximaal 180 seconden. Type “good
guidance” in het You Tube kanaal in en u ziet alles wat studenten tot nu toe al hebben gemaakt over
hun toekomstverwachtingen.
Als u op een of andere manier betrokken bent bij de studenten,
hun ouders, docenten of het bedrijfsleven, klik dan op
www.goodguidance.eu . Bent u geïnspireerd geraakt om aan
de prijsvraag deel te nemen? Heel graag, maar u moet de
filmpjes uiterlijk voor 15 maart 2015 uploaden want daarna is
het te laat. Bestudeer wel de voorwaarden voor de prijsvraag
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goed want deze zijn belangrijk om mee te kunnen doen.
De vijf projectpartners hebben in hun landen op uitgebreide schaal enquêtes en interviews afgenomen
onder representatieve groepen studenten, hun ouders en docenten. De uitkomsten laten zien hoe de
studie- en beroepskeuzebegeleiding op de middelbare school functioneert, hoe studenten tot hun
studiekeuze komen en hoe zij begeleid worden tijdens hun beroepsopleiding. Deze uitkomsten vindt
u op de website in alle talen van de projectpartners en in het Engels.
De uitkomsten van de enquêtes en interviews worden nu al ingezet door de projectpartners om de
begeleiding van studenten aan hun behoeften aan te passen en te verbeteren.
Er zijn tot nu toe twee grote projectbijeenkomsten gehouden, een in Bristrita (Roemenië) in januari
2014 en een in Groningen in September 2014. De bijeenkomsten versterken de samenwerking en
geven de aanzet tot de disseminatie van het project. De doelstelling van het Goede Begeleiding
project is om zoveel mogelijk mensen van de doelgroepen bij het project te betrekken. Wij zijn er
namelijk van overtuigd dat onze methodes kunnen helpen om studenten en docenten van het
beroepsonderwijs te motiveren en om de ouders te betrekken bij de studie van hun kinderen.
Met onze volgende bijeenkomst in Januari 2015 in Frankrijk zullen we onze Facebook pagina openen
en iedereen informeren over de vorderingen van dit grote Europese project.

Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidance.eu
2013-1-IT1-LEO05-04029 - CUP: G83D13000590006
The project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

