Definitieve resultaten van de analyse
INLEIDING
Het partnerschap project waarop de overdracht van innovatie is gebaseerd is ontwikkeld als een
eindresultaat de "analyse over problemen en moeilijkheden voor guidance in beroepsonderwijs en‐
opleiding" (beschikbaar in de www.goodguidance.eu internetsite).
De werkelijke situatie van de begunstigden op het gebied van problemen en moeilijkheden van begeleiding
zijn geverifieerd met een analyse in elke school/sector vóór overdracht van de innovatieve methode van
begeleiding op sectorale en geografische niveau in de deelnemende landen.
De analyse werd gemaakt met vragenlijsten en interviews. De deelnemende partners verstuurden de
vragenlijsten in hun eigen land aan trainers/docenten, studenten en ouders. De partners interviewden een
steekproef van studenten, opleiders/leerkrachten en ouders om zich te verdiepen in de analyse van de
verzamelde problemen en moeilijkheden van studenten in beroepsonderwijs en‐opleiding.

Belangrijkste punten uit de analyse
De analyse is verdeeld in twee secties: vragenlijsten en interviews. Het eerste deel wijzen op de belangrijkste
verschillen tussen de vragenlijsten antwoorden van leraren/opleiders, studenten en ouders met betrekking
tot specifieke onderwerpen die relevant zijn voor de ontwikkeling van het project (keuze, verwachting, drop‐
out, problemen, enz.). De uitgewerkte gegevens verwijst naar de Europese dimensie van het partnerschap (5
landen).
Het tweede deel op de belangrijkste oorzaken van de studenten en hun problemen en moeilijkheden in de
begeleiding zoals ze worden waargenomen door trainers/docenten, studenten en ouders in elk land: Italië,
Roemenië, Frankrijk, Letland, Nederland.
VRAGENLIJSTEN
Algemene aspecten
Q 9 + 10 studenten keuze VS verwachting
81% van de studenten vindt de huidige opleiding in overeenstemming met zijn/haar eigen verwachtingen.
19% is niet tevreden over de opleiding omdat: 30% verwacht een verschillende opleiding, de 18% had niet
een andere keuze, 15% een verkeerde oriëntatie informatie ontvangen en 14% verwacht een gemakkelijker
training.
De antwoorden van de docenten/Trainers en ouders zijn in overeenstemming met die van de studenten
maar terwijl trainers/ docenten denken dat ontevreden studenten een onwerkelijke verwachting hadden
over zichzelf en hun mogelijkheden (28%), verwachten dat ze een andere opleiding (27%) zouden krijgen, zij
geen een andere keuze (14%) hadden en ze ontvingen de verkeerde oriëntatie informatie (13%); Ouders
denken dat hun zonen/dochters geen andere keuze (33%) hadden, hadden onrealistische verwachtingen
over de cursus of hun mogelijkheden (18%) en hebben verkeerde informatie (21%) ontvangen.
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Gezinnen wijzen op de min of meer gedwongen keuze van de opleiding van hun zonen/dochters, op het
verminderen van de invloed van de verwachtingen en op de gevolgen van een verkeerde oriëntatie en/of
informatie in de keuze van hun zonen/dochters opleiding.
Q 11 + 12 + 16 studenten moeilijkheden VS begeleiding efficiëntie
De 87% van leraren/opleiders denk dat dat studenten problemen met hun beroeps oriëntatie hebbenen de
overige 13% vermeldt geen enkel probleem. Het dezelfde gemiddelde geldt ook voor speciale behoeften van
de studenten. Deze gegevens verschillen veel van de waarneming van de studneten, slechts 50% van hen zag
problemen hun oriëntatie. 79% Van leraren/opleiders denkt dat studenten zich genoeg begeleid voelen
tijdens de cursus, terwijl voor de 21% van hen studenten de begeleiding niet genoeg was. De 67% van
leraren/opleiders evalueren de begeleiding activiteiten op school positief, terwijl slechts 4% ze niet nuttig
genoeg vinden (tegen 13% van de studenten); de 28% van leraren/opleiders wijst op het ontbreken van een
begeleider/ counselor op school.
39% van de ouders denkt dat studenten problemen in begeleiding hebben en dat de overige 61% vindt dat
niet. 78% van de ouders denkt dat hun zonen/dochters genoeg begeleid zijn tijdens de cursus maar 22% van
hen niet. 59% van de ouders evalueren de begeleiding activiteiten op school positief, terwijl 13% ze niet
nuttig genoeg vindt. 27 procent van de ouders wijst daartoe op de afwezigheid van een begeleider/
counselor op school.
Q 17 + 22 persoonlijke betekenis van begeleiding
32% van de studenten denkt dat werken aan begeleiding helpt om hun professionele keuze te bevestigen;
22% om voldoende te weten van de professionele gebied waarvoor wordt opgeleid, de 14%om zichzelf
beter te leren kennen, 12% om meer af te weten van de arbeidsmarkt, 10% om betere relatie met de
anderen te bewerkstelligen en 5% denkt dat het hen niet helpt. Deze 5% van de studenten denkt dat
begeleiding hen helemaal niet voor hun professionele, persoonlijke en sociale leven voorbereidt.
De 63 procent van hen denkt dat begeleiding genoeg is , en de 30 procent denkt dat begeleiding niet goed
genoeg is om hen voor hun toekomst te bereiden. Trainers/docenten en ouders komen overeen met de
antwoorden van de studenten. Maar 40 procent van hen denkt dat begeleiding om zich voor te bereiden
genoeg is, en 55 procent denkt dat begeleiding is niet goed genoeg om hen voor hun toekomst te bereiden.
Q 18 + 19 drop‐out
60% van leraren/opleiders denk dat sommige van hun studenten gaan veranderen hun opleiding (ten
opzichte van de 13% van de studenten echt willen van opleiding willen veranderen) . Deze gegevens geven
een kloof van communicatie en begrip tussen studenten en leerkrachten/opleiders aan. Docenten denken
dat studenten willen wijzigen naar een hoger niveau opleiding (11%) – tegen de 30% antwoorden van
studenten op deze mogelijkheid, voor een lagere (16%)‐kiezen betreft het 10%; voor een curricula van de
hetzelfde niveau (29%) en 24% van hen zijn van plan om de school verlaten.
Aan de andere kant, de 10 procent van de ouders denken dat hun zonen/dochters gaan veranderen hun
opleiding. Deze gegevens duiden op een goede communicatie en voldoende begrip tussen studenten en
ouders.
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Genderaspecten
Q 7 + 13 stereotypen VS gender
De meerderheid van de studenten denkt niet dat er opleidingen zijn die meer geschikt zijn voor jongens of
meisjes (68%). De andere 32 procent van hen denkt dat sommige opleiding meer geschikt voor jongens isof
voor meisjes. De meerderheid van de docenten/trainers en ouders denkt niet dat er zijn trainingen meer
geschikt voor jongens of meisjes (68%). De andere 22 procent van hen denkt dat sommige opleiding meer
geschikt voor jongens en voor meisjes is. De 80 procent van de ouders denken dat de opleiding van hun
zonen/dochters geschikt is voor zowel jongens als meisjes.
Q 14 moeilijkheden VS gender
8% van de studenten denkt dat ze problemen hebben in de beroepsoriëntatie vanwege hun geslacht.
Docenten/trainers en ouders komen overeen met de studenten over het ontbreken van moeilijkheden in
richtsnoeren in verband met gender.
"Special needs" aspecten
Q 21 moeilijkheden VS speciale behoeften
De 70% van de docenten/trainers denk dat rekening wordt gehouden met studenten met speciale
behoeften door hen, terwijl 28% dat niet denkt; 12% van de studenten met speciale behoeften vindt dat ze
te weinig aandacht daarvoor krijgen. De verzamelde gegevens tonen de urgentie van meer aandachtvoor de
studneten met “special needs”. 50% van de studenten denkt dat door trainers/docenten rekening worden
gehouden met hun (specifieke) behoeften.
Q 11 + 15 speciale moet VS leerkrachten/opleiders
60% van de studenten met speciale behoeften ontmoet moeilijkheden met“guidance” in de opleiding
volgens studenten en ouders (voor reguliere studenten daalt het percentage tot 40%). Bovendien, 31% van
de speciale behoeften studenten denk dat ze bijzondere problemen in de beroepsoriëntatie hebben
vanwege hun behoeften, terwijl de 69% van hen geen aan hun behoeften gerelateerde problemen vermeldt.
De 43% van trainers/docenten en ouders denkt dat "special needs" studenten bijzondere moeilijkheden
hebben met de begeleiding vanwege hun behoeften.
INTERVIEWS
De interviews zijn geanalyseerd a.d.h.v. de volgende aspecten met een steekproef van trainers/docenten,
studenten en ouders vóór en tijdens de werkelijke opleiding, wijzend op oplossingen voor geanalyseerde
problemen: de verkrijgbaarheid van de banen, de richtsnoeren voor de professionele en persoonlijke
opleidingstrajecten, stereotypen benoemen, motivatie van studenten, gender, en studenten met speciale
behoeften.

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.

Italië
Voor de opleiding
Studenten hebben niet een echte perceptie van de beroepen waarvoor de opleidingen dienen. De keuzes
worden vaak bepaald door ouders en door de peer group op basis van argumenten die verband houden met
gender, economische en carrière voorwaarden in verband met het beroep in plaats van de werkelijke
belangen en wat ze zijn geneigd om te doen. Bovendien, de keuzes zijn beperkt tot het aanbod van de
opleiding van het grondgebied; het komt niet altijd overeen met de wensen van de studenten. Ze vinden
moeilijk te beseffen het belang van opleiding van aspecten die niet rechtstreeks verband houden met
beroepspraktijk (b.v., wiskunde, informatica, economie, Engels, enz.). Speciale behoeften studenten worden
gedwongen om te kiezen van cursussen waar er specifieke paden of ondersteuning voor speciale behoeften.
Tijdens de opleiding
Sommige studenten begrijpen het beroep alleen wanneer de poging het (tijdens de opleiding en de praktijk
in ondernemingen) omdat ze niet gewend zijn te abstract redeneren en te verzamelen van informatie die
relevant is voor het begrijpen van het echte werk gekozen (werkomgeving, uur, etc.). Professionalisme is
bereikt alleen via stages en laboratoriumactiviteiten. Zij begrijpen niet het belang van sleutel en transversale
competenties, vooral als niet tastbare en in de dagelijkse praktijk gebruikt.
Oplossingen voor geanalyseerde problemen zou kunnen zijn:
Voor de opleiding: interviews met professionals; meer begeleiding informatie over time aspecten, werken
milieu, verenigbaarheid van het beroep met specifieke kenmerken/grenzen, beroep eisen, enz.;
Vormingsbijeenkomsten voor ouders en leerlingen met professionele getuigenissen; meer duidelijkheid in de
uitleg van de cursussen met bijzondere nadruk op het belang van de theoretische vakken; experiment
laboratoriumactiviteiten ter ondersteuning van de keuze experiment laboratoriumactiviteiten ter
ondersteuning van de keuze
Tijdens het trainen: overzicht van veroordelingen door interview en vullen in het dagboek van de stage
experience; begeleiding interviews en empowerment activiteiten; begeleiding interviews en ondersteunende
diensten bij het vinden van werk na het bepalen van de specifieke behoeften en het potentieel van de
student met moeilijkheden.
Letland
Voordat de opleiding
Studenten met speciale onderwijsbehoeften zijn niet goed voorbereid voor professionele studies zoals ze
nieuwe sociale vaardigheden en passende basiskennis vereisen. Soms besluiten ouders te sturen hun
kinderen naar school te krijgen beroep dat hun kinderen niet geïnteresseerd zijn in. In andere gevallen
hebben SEN studenten geen andere keuze en voldoende financiën lange afstand naar school waar hij wil
studeren.
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Tijdens de training
Moet van SEN studenten invoeren van professioneel onderwijs zijn steeds meer complexe en unieke. Tijdens
de opleiding die sommige studenten niet in slagen om hun behoeften en mogelijkheden met succes
beoordeeld en dit soms resulteert in drop‐out en verdere ernstige gevolgen voor hun emotionele en
professionele ontwikkeling.
Oplossingen voor geanalyseerde problemen zou kunnen zijn:
Voordat de opleiding: Verbetering van de samenwerking met gezinnen al op de basisschool, voordat
invoeren beroepsopleiding/professionele klassen, verhoging van communautaire aanvaarding van mensen
met een handicap, gelijke educatieve verplichtingen voor alle SEN studenten in speciale basisscholen
overslaan uiteenlopende niveau van kennis en vaardigheden, bieden voldoende aandacht aan kwesties van
student' s toekomst en aanmoediging die ze nodig hebben.
Tijdens het trainen:Verplichting tot evenwichtige en brede dekking van ervaring geschikt is voor elke student
voor zijn professionele leven geven, sluit voor evaluatie en controle van elke student' s leren vooruitgang,
steun van carrière consultant, psycholoog, medisch personeel en andere ondersteunend personeel, nauwe
samenwerking met ouders.
Frankrijk
Voordat de opleiding
Jonge mensen en volwassenen erachter te komen het gebrek aan werk op begeleiding, alsmede op de vorige
school en met de externe begeleiding adviseurs die niet heel goed de paden en de werkgelegenheid in de
landbouwsector weet. De volwassenen zeggen dat de begeleiding bestaat vaak gezien de studenten
schoolresultaten meer dan gezien de keuzes van de studenten... De studenten zeggen dat ze vechten tegen
hun familie en/of leraren wensen die rijden ze moest willen verblijven in de algemene paden en niet aan
beroepsopleiding degenen. Sommigen van hen zeggen dat de leerling manier van leren is afgeschreven.
Tijdens de training
De leerlingen wijzen op het gebrek aan beschikbaarheid van hun leraren, verouderd documenten van de
school, en het niet nemen in rekening wordt gehouden met hun leerproblemen. De moeilijkheden gewezen
door meisjes zijn gekoppeld aan het gebrek aan begeleiding en aan de relatie tussen jongens en meisjes (om
te bewijzen meer hun bevoegdheden). Volwassenen wijzen op het gebrek aan de geografische mobiliteit van
de studenten, de grote heterogeniteit van de schoolniveaus van de studenten die rijden naar niet motivatie
en drop‐out. Vrouwen wijzen op meer het gebrek aan tijd voor begeleiding, de realiteit van afzonderlijke
zwakte (sociale en gezinsleven) en de vertegenwoordigingen van de sectoren gestereotypeerd sexed en
activiteit.
Oplossingen voor geanalyseerde problemen zou kunnen zijn:
Voor de opleiding: Thij ouders ondersteunt, het feit dat de agrarische wortels, de korte stages georganiseerd
door de school, de open dagen, werkt op boerderijen in de zomer de persoonlijke netwerken, de menselijke
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grootte van de school en de banen kansen aan de studies gerelateerde. De relatie tussen collega's van
scholen voor beroepsonderwijs en van de nationale onderwijs.
Tijdens het trainen: leerlingen bepaling, specifieke scholen uur op begeleiding, vergaderingen met vorige
studenten, banen salons, professionele dagen, opleiding periodes in het buitenland, de kostschool, de
gender diversiteit, de week van de integratie, de modulatie van de paden van de opleiding, de stages, het
werk op zelfvertrouwen, de diversiteit in de klas om te diskrediet stereotypen van alle soorten en het gevoel
gegeven aan de onderwerpen geleerd gekoppeld aan de toekomstige banen... Het belang van de extra 1/3
tijd ter ondersteuning van speciale moet studenten.
Nederland
Voordat de opleiding
Studenten niet voldoende inzicht hebben in hun vaardigheden en competenties, dus het is moeilijk om te
kiezen een opleiding of beroep waarin ze succesvol kunnen zijn. Ze weet niet wat hen uitkomt, en er is
gebrek aan professionele begeleiding. Bovendien studenten hoeft niet een goede perceptie over
inzetbaarheid en als er genoeg werk in het gebied is waar de live of willen leven. Ze moeten meer praktische
informatie van professionals van werkgelegenheid‐agentschappen, werkgevers, baan raadgevers enz. Het
netwerk in scholen ter ondersteuning van hun studenten is nog niet goed genoeg.
Speciale moeten studenten vinden problemen bij het starten van een (geschikte) opleiding, omdat de
evaluaties alvorens de trainingen moeten worden verbeterd.
Tijdens de training
Studenten leren meer over hun competenties en de trainingen (vooral) in stages en stages. De meeste van
hen groeien in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Sommige studenten hebben motivatie
problemen, omdat zij niet zich bewust van de theoretische informatie die ze nodig hebben om te leren voor
een beroep zijn. Ze willen werken 'hands on' maar niet genoeg aandacht besteden aan hun schoolwerk.
Studenten moeten extra steun te krijgen meer gemotiveerd.
In de scholen is er begeleiding voor de studenten en er zijn professionele raadgevers. Nog, soms de
problemen van de studenten worden niet herkend. Dit leidt tot het voortijdig schoolverlaten.
Oplossingen voor geanalyseerde problemen zou kunnen zijn:
Voor de opleiding: Professionele begeleiding voor de student te leren kennen hun vaardigheden en
competenties om te maken de juiste keuze voor een opleiding of beroep. Ondersteuning voor studenten en
hun ouders die meer aandacht nodig hebben. Met behulp van goede instrumenten zoals tests, interviews en
assessments om de juiste informatie. Meer informatie voor studenten en hun ouders over trainingen en
werkgelegenheid door een professioneel netwerk van docenten, mentoren, baan‐raadgevers en werkgevers.
Wanneer studenten beter bewust zijn van hun bevoegdheden zijn, de opleidingen en de arbeidsmarkt dat ze
hebben een betere kans om hun school met een diploma afmaken en vinden van een baan.
Tijdens het trainen: Procedure goede begeleiding van professionals en herziening op de verwachtingen van
de studenten en hoe ze zich ontwikkelen in hun praktische trainingen en schoolwerk. Ondersteuning bieden
voor studenten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Omvatten de ouders door hen informatie
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over de school en trainingen, met inbegrip van hen in de ontwikkeling van hun kind en hen vragen om te
ondersteunen. Studenten kunnen verzamelen informatie over hun toekomstige baan door het interviewen
van werkgevers, werknemers, andere studenten. Ze kunnen ook websites en social media gebruiken om
meer informatie over hun toekomstige banen en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vinden. Voor de
aankomst hun opleiding die zij moeten worden opgeleid in hoe om te zoeken en solliciteren naar een baan.
Roemenië‐Arad
Voordat de opleiding
De studenten hebben niet een realistische representatie van de baan, omdat de meeste van hen in hun
opleidingen na computer verdeling belandde of omdat ze vrienden in die school hadden, ze niet echt
gemotiveerd zijn omdat de opleiding niet hun keuze was. Dat gebeurt ook omdat ze niet genoeg informatie
over hun toekomstige opleiding hebben. De meeste van hen werden beïnvloed door collega's of familie,
weinigen van hen ontvangen professionele begeleiding op dit terrein en staat dat hun huidige opleiding
geschikt zowel voor jongens en meisjes is, zij niet denken dat hun huidige opleiding is geschikt alleen voor
één geslacht, meeste van hen hebben geen genderstereotypen.
Tijdens de training
Sommige van de studenten het gevoel dat hun huidige opleiding is niet geschikt voor hen en zie de
richtsnoeren klassen als nuttig, wordt zij gezien als een goed punt. De meeste van hen bewijzen ontbreken
motivatie omdat ze zeggen dat ze in de verkeerde opleiding belandde. De studenten worden geleidelijk aan
zich bewust van de eisen van hun gekozen beroep. Ze staat dat er een zeer weinig praktijk, teveel theorie.
Het geslacht is soms een probleem te wijten aan hun type van opleiding (bijvoorbeeld Mechanic), anderen
geslacht niet zien als een probleem.
Oplossingen voor geanalyseerde problemen zou kunnen zijn:
Voordat de opleiding:
Meer begeleiding van alle leraren, niet alleen vanuit de school counselor. Zij moeten worden aangemoedigd
te nemen deel aan open dagen georganiseerd door opleidingsinstituten, bezoek aan scholen en workshops
alvorens hun gedachten over wat beroep te kiezen. Zij moeten ook meer betrokkenheid en begeleiding van
de adviseurs van de carrière.
Tijdens het trainen:
Meer begeleiding van alle leraren, niet alleen vanuit de school counselor. De leerkrachten en opleiders
moeten nauw evalueren en elke student leren voortgang; de studenten moeten ook steun van carrière
adviseurs, psychologen en een nauwe samenwerking met hun ouders.
Roemenië‐Bistrita
Voordat de opleiding
Studenten zijn niet over het algemeen bewust van wat praktische opleiding werkelijk betekent en van de
gevolgen die het beroep dat zij gekozen hebben zou kunnen hebben. Ze hebben net een algemeen idee,
misschien door hun familie, vrienden of voormalige leerkrachten gemaakte. Ze hebben wat begeleiding van
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voormalige leerkrachten of uit andere bronnen, maar ze weten niet wat dat beroep is echt zoals. Sommige
van de studenten staat dat ze hun beroep zelf hebben gekozen, maar ze zijn niet in staat om te vertellen veel
over. Slechts een paar van hen zijn echt geïnteresseerd in het domein dat hun gekozen beroep tot behoort.
Er zijn echter enkele studenten die net hun familieadvies hebben gevolgd bij het kiezen van het beroep.
Tijdens de training
De studenten worden geleidelijk aan zich bewust van de eisen van hun gekozen beroep. Bijgevolg,
kennismaken ze met het door het volgen van de theoretische lessen, evenals de opleiding praktijk in speciale
labs, workshops of ondernemingen, dus omgaan met hun beroep in een min of meer realistische omgeving.
Dit leidt tot de meeste van hen komen love it, sommige gewoon om bevalt terwijl anderen beslissen te
wijzigen of te stoppen. Zij beweren dat de schaarste van informatie die zij hebben verworven of blootgesteld
aan voorafgaand aan hun opleiding.
Oplossingen voor geanalyseerde problemen zou kunnen zijn:
Voordat de opleiding:
Meer informatie beschikbaar voor de studenten en hun families en meer begeleiding van leerkrachten,
docenten en carrière raadgevers. Zij moeten worden aangemoedigd te nemen deel aan open dagen
georganiseerd door opleidingsinstituten, bezoek aan scholen en workshops alvorens hun gedachten over wat
beroep te kiezen. Zij moeten ook meer betrokkenheid en begeleiding van de adviseurs van de carrière.
Tijdens het trainen:
De leerkrachten en opleiders moeten nauw evalueren en elke student leren voortgang; de studenten moeten
ook steun van carrière adviseurs, psychologen en een nauwe samenwerking met hun ouders.
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