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Co Building a Good Guidance

In januari 2015 hebben wij u al op de hoogte gebracht van het internationale
Erasmus+ project “Co Building a Good Guidance”. In deze nieuwsbrief zullen
we verder ingaan op hetgeen er de afgelopen tijd is bereikt.
Projectpartners uit Italië, Frankrijk, Roemenië, Letland
en Nederland ontwikkelen een model waardoor
studenten beter geactiveerd, gemotiveerd en betrokken
raken. Door een innovatieve manier van begeleiding,
het gebruiken van de creativiteit van de studenten en
de inzet van technische mogelijkheden worden hun
vaardigheden beter ontwikkeld en doen ze meer kennis
op over hun toekomstige beroep.
Allereerst zijn onder studenten, ouders en docenten
enquêtes en interviews afgenomen. Analyses wijzen o.a.
uit dat jongeren hun toekomst op de arbeidsmarkt niet
goed kunnen inschatten door bijvoorbeeld een slechte
motivatie. Door een andere methode van beroepskeuze
begeleiding toe te passen kunnen hier verbeteringen in
optreden.

aangewezen. (1 winnaar voor de doelgroep niveau1, 1
winnaar voor de doelgroep niveau 2,3,4). Tijdens de
bijeenkomst in Letland hebben de partners na rijp
beraad de Europese winnaars gekozen.
De uitslag met de Europese winnaars:
Niveau 2-3-4
1° Italië
- https://youtu.be/gC-Ng9O3dHc
2° Roemenië - https://youtu.be/-BlLObhZVqE
3° Nederland - https://youtu.be/div0mrdYC2M
Niveau 1:
1° Letland
2° Nederland
3° Roemenië

- https://youtu.be/uGCiuHzhSIk
- https://youtu.be/hlqVCso9X-s
- https://youtu.be/9RWighKk8SA

Een tweede onderdeel van het project was een wedstrijd
waarbij studenten werd gevraagd om hun toekomstige
beroep in beeld te brengen door middel van een filmpje
van maximaal 3 minuten.
Ondertussen hebben de projectpartners in 2015 al weer
2 grote meetings gehad. In januari was er een
bijeenkomst in Blois, Frankrijk. Hier werd de voortgang
van het project besproken en werden er nieuwe
afspraken gemaakt over een toekomstige samenwerking
en vormgeving van de wedstrijd. De partners legden de
disseminatie activiteiten voor de komende tijd vast: de
succesvolle methodiek onder zoveel mogelijk
stakeholders verspreiden.
Eind april kwamen de partners weer bijeen, ditmaal in
Pelci, Letland. In de tussenliggende tijd was er veel werk
verricht. In totaal zijn er met veel enthousiasme 200
filmpjes gemaakt door de studenten die allemaal op het
eigen YouTubekanaal van Good Guidance zijn geplaatst.
Iedere partner heeft door een jury een winnaar
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidanceplus.eu
2013-1-IT1-LEO05-04029 - CUP: G83D13000590006
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling)
ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informative die erin is
vervat.

Via Facebook ( “goodguidanceproject”), Twitter,
persberichten en andere Social Media hebben de
partners ondertussen de uitslag van de wedstrijd
wereldkundig gemaakt en zijn de prijswinnaars beloond
met een presentje. Alle ingezonden filmpjes zijn
ondertussen ook te zien op de website van het project:
www.goodguidanceplus.eu
Toekomstplannen
De gevolgde methodiek om leerlingen filmpjes te laten
maken waarin ze hun toekomstige beroep uitbeelden, is
ondertussen uitgebreid geëvalueerd. Zowel studenten
als ook docenten waren enthousiast over de gekozen
werkwijze en alle partners hebben aangegeven om
hiermee verder te willen.
Tijdens het werken aan de wedstrijd kwam naar voren
dat er grote behoefte is aan voornamelijk
technische/digitale ondersteuning van de docenten. De
partners gaan dan ook op korte termijn bezig met de
ontwikkeling van “train de trainer”-programma’s .
De wedstrijd ( het maken van beroepenfilmpjes) is
uitstekend in te zetten als onderdeel van het curriculum
en kan voor vele anderen een bron van informatie zijn
(gebruik van YouTube).
Alle partners organiseren in augustus/september 2015 in
hun eigen land een slotmanifestatie, waar zoveel
mogelijk stakeholders een uitnodiging krijgen en waar de
methodiek zoveel mogelijk zal worden verspreid

 De methodiek zorgt voor enthousiaste scholen en
docenten.
Enkele quotes van leerlingen en docenten:
“Ik vond het een hele leuke ervaring. Het is zeker een
aanrader voor de volgende klassen”
“Ik vond het een leuke ervaring om mee te doen aan de
filmwedstrijd. We hebben veel laten zien, wat we
allemaal maken en allemaal doen. En ik raad de nieuwe
klas aan om het ook te doen, om de band,
samenwerking en gezelligheid in de klas te krijgen”
“Ik vond het een super leuke ervaring om mee te doen
met de internationale filmwedstrijd. Ik raad het de
andere klassen ook aan om een keer mee te doen,
omdat je klas dichter bij elkaar komt en leert te
communiceren”
“Ik vond het leuk om te doen. Je doet iets klassikaals. Je
leert samen te werken en met elkaar te overleggen. Het
is ook leuk om iets van je vak te laten zien”
“Als docent vond ik het een uitdaging om de jongens
met iets aan de slag te laten gaan, waar ze anders in de
les niet mee bezig zijn. Ondanks enige weerstand in het
begin , werd het uiteindelijk een klassikaal project. Met
enorm veel enthousiasme en inzet is er gewerkt aan de
film. Goed overleg, samenwerking, creativiteit en een
hoop gezelligheid. En het resultaat mag er zijn”.

Toegevoegde waarde / sterkte/zwakte analyse
 De methodiek doet een beroep op/ en vergroot
vaardigheden op het gebied van samenwerken,
argumenteren, communiceren, delegeren, plannen.
 De methodiek sluit aan bij de huidige
belevingswereld van de studenten, het omgaan met
(social) media.
 De methodiek is een innovatieve wijze van
benaderen van de beroepenwereld, de arbeidsmarkt
en het onderwijs.
 De methodiek versterkt/vergroot de
ouderbetrokkenheid.
 De methodiek vergroot de motivatie van de
studenten.

Zet alvast in uw agenda: 15 september 2015

Slotconferentie Good Guidance

Zet alvast in uw agenda: 13 oktober 2015

Good Guidance op de
onderwijsconferentie

