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Inleiding

een kwalificatie te behalen. Zij lopen in het bijzonder een risico

In heel Europa, en met name in landen als Duitsland en

op uitsluiting, al wordt dit fenomeen in werkloosheidsstatistieken

Zwitserland (waar beroepsonderwijscertificaten door de

doorgaans onderschat. Deze jongeren komen namelijk vaak

arbeidsmarkt zeer worden gewaardeerd), is het risico’s

in een NEET-toestand terecht, en in andere gevallen wisselen

op werkloosheid en uitsluiting van de arbeidsmarkt sterk

ze riskant en tijdelijk werk af met periodes waarin ze leven

gecorreleerd met lage kwalificatieniveaus; vroegtijdige

van werkloosheidsuitkeringen. Door hun marginalisatie op de

schoolverlaters, jongeren of volwassenen, hebben steeds meer

arbeidsmarkt hebben ze amper toegang tot opleidingen waarmee

moeite bij het vinden van stabiele en vaste banen met meer dan

ze hun inzetbaarheid kunnen verbeteren. Het project heeft als

een tijdelijk of korte-termijnperspectief. Deze moeilijkheden en

doel om deze risicogroep adequate kansen te bieden en zo

de bijbehorende risico’s op sociale uitsluiting worden in het EU-

langdurige sociale en professionele uitsluiting te voorkomen.

beleid onderkend; in de tussentijdse herziening van Onderwijs
en Opleiding 2020 worden het herstellen van basisvaardigheden

Doel van de richtlijn

en het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten aangeduid als

Deze richtlijn heeft als doel om het Second Chance-model

hoofdprioriteit voor de komende vijf jaar. De Europese Agenda

te introduceren als een geïntegreerd geheel aan procedures

voor Vaardigheden wordt naar verwachting in 2016 door de

en middelen, dat bruikbaar is in verschillende institutionele

Raad goedgekeurd en richt zich op het bieden van tweede

contexten. Met het model wordt getracht de re-integratie van

kansen. Hiermee wordt getracht sociale uitsluiting tegen te gaan,

vroegtijdige schoolverlaters en uitvallers door middel van een

de kwaliteit van de beroepsbevolking te verhogen, en actief

opleidingstraject te bevorderen.

burgerschap en cohesie te waarborgen.

De richtlijn focust op de uitdagingen die men tegenkomt en op

Het Second Chance-project is bedoeld als coherente ervaring

de acties die moeten worden ondernomen om mensen zonder

en anticipeert op de prioriteiten op deze Europese Agenda.

formele kwalificatie een “tweede kans” te geven.

Het project richt zich op het waarderen en overdragen van een

Daarnaast wordt er in de richtlijn een aantal suggesties gedaan

uitgebreid model – Jobstarter Connect, zoals geïmplementeerd in

over de competenties en de vaardigheden die de trainers nodig

het specifieke EPRO-proefproject – om de toegang tot een leven

hebben, en over hoe trainers die met laaggeschoolden werken

lang leren en de kwalificatie van jongeren en jongvolwassenen

dienen te worden opgeleid.

uit de groep vroegtijdige schoolverlaters te faciliteren. Op deze
manier worden nieuwe kansen geboden.
Jongvolwassenen zonder kwalificatie verdienen bijzondere
aandacht, omdat zij meestal niet veel mogelijkheden hebben om
hun situatie te verbeteren, en met overheidssteun en -financiering
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Uitdagingen

1.1 Uitvallers, vroegtijdige schoolverlaters,
NEET’s: toenemend risico op uitsluiting

keer zoveel kans om NEET te worden dan mensen met een

Multidimensionale uitsluitingspatronen

van kwalificaties op hoger secundair niveau een minimumvereiste

Termen als “uitval”, “vroegtijdige schoolverlaters” en “NEET”

om de risico’s op uitsluiting van de arbeidsmarkt te verminderen.

hebben, als indicatoren voor de staat van de arbeidsmarkt en de

Tegelijkertijd vormen kwalificaties op dit niveau de basis om een

sociale situatie van jongeren, de aandacht getrokken van Europese

leven lang te kunnen leren. Jongeren die het onderwijs vroegtijdig

beleidmakers.

verlaten, hetzij door slechte schoolprestaties, hetzij door een

Hoewel er nog steeds een aantal discussies over dit type

gebrek aan motivatie, vormen een groep met potentiële risico’s

concepten gaande is en het ontbreekt aan internationaal

op langdurige werkloosheid en afhankelijkheid van sociale

erkende definities, worden deze termen op Europees niveau

uitkeringen.

hogere opleiding
In de huidige kennis- en informatiemaatschappij is het behalen

veelvuldig gebruikt voor de identificatie van multidimensionale
uitsluitingspatronen. Lage opleidingsniveaus effenen de weg naar

“NEET zijn heeft ernstige nadelige gevolgen voor het individu,

marginalisering, werkloosheid, het verlaten van de arbeidsmarkt en

de samenleving en de economie. Tijd doorbrengen als NEET

langdurige afhankelijkheid van sociale uitkeringen.

kan leiden tot een breed scala aan negatieve maatschappelijke
gevolgen, zoals onvrede, een onzekere en slechte toekomst op

Volgens recente onderzoeken hebben vroegtijdige

de arbeidsmarkt, jeugdcriminaliteit, en geestelijke en lichamelijke

schoolverlaters en uitvallers een groter risico om NEET te

gezondheidsproblemen [...] NEET’s lopen meer risico op politieke

worden ; mensen met een laag opleidingsniveau hebben drie

en sociale vervreemding. Vergeleken met niet-NEET’s hebben

1

2

3

NEET’s aanzienlijk minder politieke interesse, minder politieke
1

Eurofound (2012), NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publicatiebureau van de Europese Unie,
Luxemburg.

2

Uitvallen verwijst naar het stoppen met onderwijs of een opleidingsprogramma, voor de
afronding hiervan. Deze term duidt zowel het proces aan (vroegtijdig schoolverlaten) als de
mensen die hun opleiding niet voltooien (vroegtijdige schoolverlaters). Naast vroegtijdige
schoolverlaters kunnen onder drop-outs ook leerlingen worden verstaan die onderwijs of
opleidingen hebben gevolgd maar de afrondende examens niet hebben gehaald (definitie uit:
“Terminology of European education and training policy”, Luxemburg: Publicatiebureau van de
Europese Unie, 2014).

3

NEET: zijn jongeren die “Niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen”. De definitie van
NEET omvat werkloze mensen (definitie van de ILO- International Labour Organisation) die
geen onderwijs of opleiding volgen, en inactieve mensen (definitie ILO) die geen onderwijs of
opleiding volgen. NEET’s zijn vaak jongeren die het formele onderwijs zonder hoger middelbaar kwalificatieniveau hebben verlaten, en die niet langer enig onderwijs of enige opleiding
volgen (vroegtijdige schoolverlaters).

en sociale betrokkenheid, en een lager vertrouwensniveau.”
(Eurofound, 2012)
Sommige bevolkingscategorieën worden met name geraakt
door het risico op marginalisatie en uitsluiting. Uit gegevens over
NEET’s, en in het bijzonder vroegtijdige schoolverlaters, blijkt dat
jongeren met een migratieachtergrond uit de “tweede generatie”,
oververtegenwoordigd zijn in dit deel van de bevolking.
Allochtone jongeren zijn vaak “uitvallers” uit het IVET-systeem;
daarom zijn zij duidelijk oververtegenwoordigd in groepen met
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uitsluitingsrisico’s. Hierbij komt een aantal factoren samen:

beleid om jongvolwassenen (terug) te krijgen in het onderwijs of een

-

Moeilijkheden bij het vinden van een stageplaats en het

opleiding. Het idee is om hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt te

behalen van een startkwalificatie (diploma hoger onderwijs)

vergroten.

Weinig erkenning van eerdere opleidingsresultaten en op de

Het Europese beleid om jongeren meer te laten deelnemen aan

werkvloer behaalde resultaten

het onderwijs en de arbeidsmarkt omvat een breed scala aan

Complexiteit en stugheid van opleidingstrajecten waarmee

verschillende initiatieven. Dit beleid grijpt vaak in op verschillende

volwassenen zich kunnen herstellen en een eerste VET-

punten langs het traject naar werk, en beschrijft de weg die jongeren

kwalificatie kunnen behalen.

afleggen van formeel onderwijs tot de arbeidsmarkt en een baan

-

Het bieden van tweede kansen op kwalificaties aan deze mensen
is in heel Europa duidelijk een urgent probleem, zeker onder druk

Afbeelding 1.2.a

van nieuwe immigratiestromen, demografische veranderingen, en
het waarderen van al het beschikbare menselijke kapitaal.
Het behalen van een diploma is een belangrijke troef voor
jongeren met een groot risico op uitsluiting, zoals vroegtijdige
schoolverlaters, NEET’s, of laagopgeleiden. Het deelnemen aan
onderwijs en het behalen van een diploma is vaak de eerste stap
op weg naar een succesvolle re-integratie op de arbeidsmarkt.

Bron: Eurofound, 2012b

Het behalen van een diploma vergroot het zelfvertrouwen, de
deelname aan het sociale leven, en de inzetbaarheid. Hiermee

Zoals weergegeven in afb. 1.2.a, zijn er in de afgelopen decennia

wordt ook gezorgd voor sociale cohesie en een concurrerend

in verschillende landen verschillende maatregelen genomen voor

economisch systeem.

het omgaan met de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten.

1.2 Strategieën en beleid om integratie in
Europa te bevorderen

Meestal anticiperen deze maatregelen op de risico’s op uitsluiting,
en wordt er ondersteuning en begeleiding geboden aan jongeren
(14/16 jaar oud) in de overgangsfase tussen verplichte scholing
en werk. Meestal zijn dit soort interventies er op gericht om

Europese landen begrijpen dat er risico’s kleven aan de sociale

een snelle re-integratie van vroegtijdige schoolverlaters in een

uitsluiting van jongeren en jongvolwassenen. De bewustzijn over dit

kwalificatietraject te faciliteren.

fenomeen lijkt de afgelopen jaren ook te zijn gegroeid. Er bestaat een

Aan de andere kant wordt er minder aandacht besteed aan de

hernieuwde urgentie voor het ontwikkelen en implementeren van

situatie van jongvolwassenen - vooral tussen de 18 tot 25/27,
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maar soms ook boven de 30, die afhankelijk zijn van sociale
vangnetten. Deze jongvolwassenen hebben hun initiële opleiding

ontwikkelingsstappen.
-

de erkenning van delen van een complete kwalificatie mogelijk

om verschillende redenen zonder diploma verlaten. Vaak is dit te

te maken (credits die kunnen worden besteed aan verdere

herleiden tot moeilijk voorspelbare en aan te pakken problemen

ontwikkelingen of inzetbaarheid).

rondom hun opvoeding, een gebrek aan begeleiding, of
gebeurtenissen in hun leven.
De holistische visie op diploma’s dient te worden “getemperd”
met een realistisch idee van hoe competenties zijn opgebouwd
en in de werkpraktijk worden toegepast. Om de gevolgen van het
uitvallen uit het initiële beroepsonderwijs en beroepsopleidingen
(IVET) aan te pakken moeten strategieën worden bedacht om
vroegtijdige schoolverlaters na hun mislukte eerste opleiding
een aantrekkelijke “tweede kans” te bieden. Voor deze tweede
kans dienen flexibele en gepersonaliseerde kwalificatietrajecten
te worden gebruikt. In plaats van te proberen deze mensen
“terug naar school” te krijgen, zouden deze trajecten zich moeten
richten op het integreren van leren op de werkplek, informele
ervaringen, en het herstel van basiskennis, -vaardigheden
en competenties in een formele leeromgeving. Werkervaring
speelt een fundamentele rol, maar leidt doorgaans slechts tot
gedeeltelijke kwalificaties; hier dient bij het toelaten van leerlingen
tot een opleidingstraject rekening mee te worden gehouden.

Annexes:

“Tweede kans” kwalificatietrajecten - vaak te veeleisend (en

(click to open)

frustrerend) voor laagopgeleide en buitenlandse werknemers zouden meer bemoedigend moeten zijn. Ze dienen bijvoorbeeld:

Annexes:

-

flexibel te zijn, bestaande vaardigheden te waarderen, en

A01

State of the art in the partner countries

voor te bereiden op volledige kwalificaties, maar ook op

A02

Eurofound (2012), NEETs – Young people not in

-

tussenstappen. Daarnaast dient er te worden gezorgd voor

employment, education or training: Characteristics, costs

een goede combinatie tussen formeel / informeel leren.

and policy responses in Europe, Publications Office of the

te worden gebaseerd op leermodules en

European Union, Luxembourg.
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01
02

Acties

2.1 Voorkomen van sociale uitsluiting middels alternatieve kwalificatietrajecten en
het herstellen van basisvaardigheden en
zachte en transversale vaardigheden ter
voorbereiding op nieuwe VET-kansen

2.2 Het Second Chance-model

Voor veel jongeren vormen de trajecten die van onderwijs

Het Second Chance-model is bedoeld om

naar werk leiden geen rechte lijn; degenen die NEET worden

beroepsopleidingsmogelijkheden te bieden aan jongeren die hun

zijn vaak onderweg ergens afgedwaald. Beleid dat het NEET-

VET-programma niet hebben voltooid.

probleem aanpakt bestaat daarom ofwel uit preventieve

Het is ontworpen om aan te sluiten op de praktijk in de retailsector,

interventies die jongeren op het juiste pad houden, of uit

waarbij met name is gekeken naar de Zwitserse context. Het

interventies die jongeren ‘terug op het juiste pad’ brengen om

model is gebaseerd op aannames die makkelijk kunnen worden

hun weg te vervolgen, vaardigheden te ontwikkelen, en actief

vertaald naar andere contexten en economische sectoren.

kwalificaties wordt verbeterd en de waardering van leren op de
werkplek en de erkenning / validatie van informele leerresultaten
worden geïntegreerd.

deel te nemen aan de samenleving.
Het Second Chance-model behoort tot de set actieve

Annexes:

maatregelen in een later stadium op weg naar werk. Er

A03

Second Chance Modular structure

zullen altijd jongeren zijn die hun kans op een kwalificatie via

A04

Second Chance Learning units

“traditionele” VET-trajecten mislopen, ondanks de verschillende
beleidslijnen en maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten

Doelgroep

te voorkomen of een vroege re-integratie in het VET-

TDe voornaamste doelgroep van het Second Chance-model

opleidingstraject te bevorderen.

bestaat uit jongeren tot ongeveer 26 jaar. Hierbij worden

In die zin draagt het model bij aan de uitvoering van het

langdurig achterstelde volwassenen die afhankelijk zijn van

Europese strategische kader ET2020 en richt het zich in de

sociale zekerheidsstelsels echter niet uitgesloten. Het gaat hier

Europese leerruimte op de Europese prioriteiten rondom sociale

bijvoorbeeld om volwassenen zonder afgeronde beroepsopleiding

integratie en het bevorderen van een bredere deelname aan een

en/of mensen die momenteel werkloos zijn.

leven lang leren. Op dit gebied worden vooral maatschappelijke

Met uitzondering van jonge mensen met een hoger

veranderingen en de mobiliteit van arbeidskrachten versterkt

vaardigheidsniveau (bijv. bachelorstudenten die hun studie

door het creëren van een EU-brede aanpak van vroegtijdig

hebben onderbroken maar normaliter goede resultaten halen) - is

schoolverlaten. Hierbij worden multidimensionale benaderingen

het redelijk om te focussen op jongeren met problemen tijdens de

gebruikt waarmee de toegang tot het verbeteren van

overgang van lager middelbaar onderwijs naar een hoger VET-
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Annexes:
(click to open)

03
04

programma. Deze doelgroep kan als volgt worden onderverdeeld:

Didactische doelen

-

Jongeren die die - ondanks het volgen van een

Het specifieke didactische traject dat tijdens het project werd

voorbereidingsjaar voor een VET-programma (zie

ontwikkeld richtte zich op leerresultaten die uitgaan van de

overgangsmogelijkheden in Afb 1.2.a) en een hierop volgend

professionele rol van verkoopassistenten. Na afronding van de

motivatiesemester - er niet in zijn geslaagd om een geschikte

opleiding wordt van de jongeren verwacht dat ze:

stageplaats te vinden. Dit is mogelijk een doelgroep die meestal

•

Zich adequaat presenteren aan potentiële werkgevers

(maar niet uitsluitend) slechte schoolresultaten behaalt en

•

Handelswaar aannemen, uitpakken en plaatsen op de manier die

onderontwikkelde “zachte vaardigheden” heeft;
-

past bij elk type product

Jongeren die hebben deelgenomen aan een duaal of

•

Producten etaleren op een manier die de verkoop stimuleert

schoolgebaseerd VET-programma maar vervolgens zijn

•

Klanten simpele verkoopadviezen geven en naast, of als

uitgevallen. De redenen voor het onderbreken van hun

aanvulling op bestaande verkooptaken, simpele aanbiedingen

beroepsopleiding kunnen variëren van een gebrek aan motivatie

kunnen organiseren

voor het beroep, ontgoocheling over de gekozen school, of het

•

niet geschikt zijn voor de opleiding, tot andere problemen die bij
de hierboven beschreven doelgroep vaak voorkomen.

De kassa kunnen gebruiken, betalingen kunnen ontvangen en
wisselgeld kunnen teruggeven

•

Een opleidingsprogramma kunnen kiezen en volgen dat aansluit
bij hun talenten

Omdat de doelgroep heterogeen is, wordt in het Second
Chance-model eerst gekeken naar de competenties die
deze jongeren al hebben, alvorens er wordt gestart met een
opleidingsproject. Dit maakt het mogelijk om te bepalen welk
traject geschikt is voor elke individuele situatie, en welke
aanvullende of corrigerende modules raadzaam zouden zijn.
Doelstellingen van de opleiding
Hoofddoelstellingen van het Second Chance-opleidingsmodel
zijn:
-

Kansarme jongeren en jongvolwassenen uit de
bovengenoemde doelgroep helpen bij de overgang naar werk

-

Hen in staat te stellen hun basisvaardigheden te verbeteren en
zelfredzaam te worden
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-

Het voor jonge mensen mogelijk maken om professionele

hiaten in basale vaardigheden op te vullen

vaardigheden in een specifiek vakgebied te ontwikkelen, met
als startpunt een duurzaam competentieniveau (in ons project
richtten we ons op de retailsector, en gingen we uit van
basisvaardigheden van verkoopassistenten)
-

2.2.1 Modularisatie en flexibiliteit van het
opleidingstraject

De modularisatie van opleidingstrajecten is een fundamenteel

Het faciliteren van toegang tot opleidingen die leiden tot een

element waarmee kwalificatieprocedures flexibeler worden

nationaal VET-certificaat of nationaal VET-diploma

gemaakt. Hierdoor sluiten de trajecten beter aan op
leerprocessen waarin ervaring en niet-formele en formele

Elementen van innovatie-overdracht

opleidingen strikt worden gekoppeld.

Het opleidingsprogramma is ontwikkeld met de specifieke

Afgaande op de ervaring die tijdens de ontwikkeling van de

kenmerken van het Duitse model “Abschlussorientierte modulare

modulaire Second Chance-opleiding is opgedaan, dient de

Nachqualifikation” in het achterhoofd  Het is doorontwikkeld aan de

modularisatie een aantal belangrijke functies en concepten te

hand van de volgende innovatieve aspecten:

bevatten:

-

-

-

-

Modularisatie van het formele opleidingsprogramma
en verdeling in leereenheden (complementair aan de

vertegenwoordigt: als basiselement van een modulair systeem

werkervaring) met deelcertificering van elke module;

zijn modules een onderdeel van een opleidingstraject dat

Flexibiliteit en personalisatie van het opleidingsplan op basis

altijd leidt tot brede vaardigheden. Dit stelt een persoon in

van de opleidingseisen die tijdens de initiële beoordeling zijn

staat om met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid

vastgesteld.

en zelfstandigheid specifieke beroeps-matige of niet-

Verbetering van de rol van leren op werkplek tijdens de hele

beroepsmatige taken en functies uit te voeren.

opleiding.
-

-

Een consistente en homogene visie op wat een module

-

Het principe van de accumulatie van leerresultaten: in een

Initiële beoordelingsfase om zachte vaardigheden

modulair systeem staat elke module in verbinding met andere

en basisvaardigheden te beoordelen en om eerder

modules, waarbij rekening wordt gehouden met gedeeltelijke

beroepsonderwijs en werkervaring te identificeren (indien van

of volledige kwalificaties; modules kunnen zich richten op een

toepassing). In deze fase worden ook worden het gebrek

fundamentele vaardigheid (in die zin een verplicht onderdeel

aan en de bestaande competenties vastgesteld, alsmede de

van een opleidingstraject) of op een aanvullend onderdeel

behoeften en opleidingseisen van de stagiair;

(keuzemodules). Modules maken meestal deel uit van een of

Basistrainingsfase voor het versterken en herplaatsen van

meerdere combinaties. Gezamenlijk omvatten deze modules

stagiairs in onderwijs- en beroepsomgevingen. Hierdoor

een set competenties die minimaal equivalent is aan een

krijgen ze de kans om basale beroepskennis op te doen en

deelkwalificatie.
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-

-

Het principe van de certificering van leerresultaten: in een

beheerd door een kwaliteitscommissie – waaronder

modulair systeem worden ook kleinere onderdelen van een

belanghebbenden, beroepsverenigingen en relevante actoren.

kwalificatietraject gecertificeerd op basis van een beoordeling

Deze commissie is verantwoordelijk voor de accreditatie

van de leerresultaten. Dit gebeurt onafhankelijk van de

van het opleidingsaanbod, het nemen van besluiten over de

manier waarop deze resultaten zijn behaald. Modules leiden

toekenning van gedeeltelijke en volledige eindkwalificaties, en

doorgaans tot het uitgeven van een certificaat.

de certificering van informele / niet-formele leerresultaten.

Een op vaardigheden gebaseerde aanpak van de beschrijving
van gedeeltelijke en volledige kwalificaties: beschrijvingen zijn

Het Second Chance-model richt zich ook op één van de

gebaseerd op de werkpraktijk, en competenties beschrijven

doorgaans grootste obstakels voor de ontwikkeling van flexibele

succesvol gedrag in een concrete situatie (werkprestaties);

(gepersonaliseerde) kwalificatietrajecten met leereenheden voor

competenties worden daarom omschreven als “in staat om...”,

niet-gekwalificeerde volwassenen: het ontbreken van een kritieke

ongeacht of het gaat om professionele of niet-professionele

deelnemersmassa bij flexibele trajecten, waardoor modulaire

vaardigheden. Op vaardigheden gebaseerde beschrijvingen

opleidingen vaak worden omgezet in traditionele, uitgebreide en

kunnen worden aangevuld met leerresultaten op het gebied

stugge voorbereidingstrajecten waar wel voldoende leerlingen

van de kennis, vaardigheden en houding die mensen in een

-

-

werksituatie gebruiken om de van hen verwachte taak uit te

Voorbeeld van een modulaire opleidingsstructuur voor de

voeren.

retailsector in de Ticino-regio (Zwitserland)

De waardering van elk type leerprestaties: modules worden

De modularisatie van de opleidingstrajecten in de retailsector

op zodanige wijze beschreven en aangevuld met criteria

in Ticino (Zwitserland) is ontwikkeld op basis van de bestaande

en indicatoren voor de beoordeling van leerresultaten, dat

beroepsregelgeving. Deze modularisatie richt zich op het flexibiliseren

volledig rekening kan worden gehouden met niet-formele en

van de Zwitserse duale aanpak en op het beter integreren van

informele leerprestaties.

werkervaringen en formele opleidingen. In Zwitserland is de

Het betrekken van belanghebbenden en betrokkenen in

modularisatie van leertrajecten strikt gekoppeld aan de manier

het ontwerp, beheer en updaten van kwalificaties: ieder

waarop leerresultaten, afhankelijk van verschillende methodes en

modulair systeem impliceert het opzetten van een carrière-

doelen, worden gevalideerd.

georiënteerde coördi¬natiesite of bestuurscommissie die

-

verantwoordelijk is voor het opzetten van modules, de

Meer informatie over het opleidingsplan en de leereenheden vindt u in

accreditatie hiervan, en de coördinatie van het modulaire

de bijlage.

opleidingsaanbod.

A05:

Second Chance training plan

Een gestructureerd systeem voor kwaliteitsborging: meestal
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Annexes:
(click to open)

05

voor zijn.

vaak een vicieuze cirkel waarbij vroege mislukkingen leiden tot

Eigenlijk verbetert het ontwikkelde model ervaringsgericht

het afwijzen van leren en een gebrek aan toewijding. Dit leidt

leren en het leren op de werkplek. Ook wordt de rol van

weer leidt tot voortdurende mislukkingen en de ‘bevestiging’

leeromgevingen en -ruimtes waarbij men niet in een klaslokaal

van het eerder opgebouwde negatieve beeld. Veel van de

aanwezig hoeft te zijn bevorderd. De duurzaamheid van dit

laaggeschoolde volwassenen had de school al verlaten

innovatieve kenmerk van het Second Chance-model is alleen

voor het afronden van de opleiding of het nastreven van

houdbaar als ondernemersverenigingen en bedrijven zich hier

kwalificaties1.

actief voor inzetten. Deze partijen spelen een fundamentele rol bij
het aanbieden van ervaringsgerichte leeromgevingen.

Persoonlijke belemmeringen kunnen een belangrijke reden
zijn dat jongvolwassenen niet opnieuw beginnen met een

2.2.2 Initiële beoordeling en erkenning van verworven
competenties

opleidingstraject. Het kan bijvoorbeeld gaan om belemmeringen

Laaggeschoolde jongvolwassenen hebben vaak een slecht

van (recente) werkervaring, of het hebben van verouderde

zelfbeeld, wat gevolgen kan hebben voor hun kansen om deel

vaardigheden, slecht lees-, schrijf-/communicatievaardigheden,

te nemen aan een opleidingsprogramma, het behalen van een

IT- en rekenvaardigheden, een gebrek aan zelfvertrouwen,

kwalificatie, en uiteindelijk het vinden van een stabiele baan.

etcetera). Ook kan er sprake zijn van een gebrek aan formele

De voornaamste hindernissen zijn bijvoorbeeld:

kwalificaties; problemen bij het vinden van een geschikte

-

Gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Laaggeschoolde

baan (gebrek aan koppelingen met de arbeidsmarkt en

volwassenen, en in het bijzonder langdurig werklozen, hebben

werkgeversnetwerken of een gebrek aan werkervaring, etcetera),

een gebrek aan vertrouwen en ondervinden vaak grote

Ook geldgebrek (bijvoorbeeld om met een opleiding te kunnen

moeilijkheden bij het beginnen met nieuwe opleidingstrajecten

beginnen); gezondheidsproblemen, en andere persoonlijke

of de re-integratie in een werkomgeving.

barrières, kunnen hierbij een rol spelen.

Weinig motivatie. Een gebrek aan vertrouwen betekent vaak

Het Second Chance-model probeert dit type problemen door

dat laaggeschoolde mensen niet de drive hebben om met

middel van een initiële beoordelingsfase aan te pakken. Hierbij

nieuwe opleidingen te beginnen en kwalificaties te behalen. Dit

wordt rekening gehouden met de gebreken, behoeften, en eisen

is vaak een gevolg van eerdere slechte ervaringen met werk

van de stagiair, om mogelijke uitval tijdens het opleidingstraject te

en scholing.

voorkomen of in ieder geval te minimaliseren.

-

-

als: ontoereikend menselijk kapitaal (zoals het ontbreken

Een negatief beeld over leren. Laaggeschoolde mensen
waren op school vaak niet succesvol, waardoor ze afkeer –
en angst – hebben ontwikkeld voor leren. Hierdoor ontstaat

1

CEDEFOP (2013), Return to work. Work-based learning and the reintegration of unemployed
adults into the labour market, Luxemburg: Publicatiebureau van de Europese Unie.
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Initiële beoordeling binnen het opleidingsmodel van de

De Career Circle, waarmee in de Ticino-regio (Zwitserland) al

schoolwinkel

succesvol is geëxperimenteerd, is een methode op basis van

De initiële beoordeling die in het opleidingsplan wordt gebruikt,

groepscoaching, mentorschap, en collegiale ondersteuning. De

heeft een aantal belangrijke functies.

methode is bedoeld om deelnemende jongeren zelfstandiger

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat dit niet

te laten worden en zelfvertrouwen te laten opbouwen. Hierbij

een beoordeling is in de strikte zin van het woord, noch is

wordt gebruik gemaakt van een ervaringsgerichte en actieve

de beoordeling selectief (het vaststellen van het nut en de

benadering die verschilt van traditionele klassikale methoden.

duurzaamheid van de opleiding voor elke jongere wordt steeds bij

Deze benadering is bedoeld voor jongeren die mogelijk negatieve

de aanvang bepaald). Het is meer een voorlopige analyse van de

ervaringen hebben gehad met school.

potentie van de persoon, bedoeld om de persoon te helpen meer

Dankzij een combinatie van gestructureerde activiteiten

zelfbewust te worden.

slagen de deelnemers er binnen afzienbare tijd in om hun

De initiële beoordeling is bedoeld voor een doelgroep die

zelfbewustzijnsniveau te verbeteren. Dit is belangrijk voor hun

bestaat uit jongeren die in het verplichte onderwijs niet goed

interpersoonlijke en professionele interactie. Hierdoor krijgen

presteerden, niet gemotiveerd zijn of persoonlijke zwakheden

deelnemers hun eigen doelstellingen duidelijker voor ogen en

hebben, en vermoedelijk al langere tijd inactief zijn. De eerste stap

stellen ze een korte- tot middellange-termijnstrategie vast om hun

in het proces is om de jongeren een praktische basis te bieden

situatie met meer optimisme aan te pakken.

waarmee ze verplichtingen nakomen, zich aan schema’s houden,

Aan het einde van het proces hebben de deelnemers zorgvuldig

in de klas blijven, een groot deel van de dag aan gestructureerde

nagedacht over hun persoonlijke en sociale kapitaal, zijn ze zich

activiteiten besteden, een fysieke ruimte delen met een groep,

bewuster van hun eigen beperkingen, en weten wat ze tijdens

en interesse tonen in het opbouwen van nieuwe relaties. Dit alles

een opleiding moeten doen om deze beperkingen te overwinnen.

mag niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, en is belangrijk

Afhankelijk van hun persoonlijke opleidingsplan worden er

voor het heractiveren van deze groep.

activiteiten geselecteerd om reeds bestaande professionele

De methodologie die wordt gebruikt voor de initiële beoordeling

vaardigheden en/of basisvaardigheden verder te ontwikkelen

in het Second Chance-model is grotendeels gebaseerd op de

(lezen en schrijven, rekenen, Italiaans L2).

“career circle”-methode, die is ontwikkeld in het kader van twee

Deelnemers delen hun moeilijkheden en aspiraties in een

eerdere Europese projecten; in het bijzonder het Youth2Work-

beschermde en geruststellende setting ook met de werkgroep:

project (2012-1-CH1-LEO05-00391).

de samenstelling van de klas waar deelnemers tijdens de zes

2

maanden Second Chance-opleiding in zitten, is een ander
belangrijk aspect waar vanaf het begin van het proces rekening
2

http://www.youth2work.eu (laatste bezoek op 12-11-2015)

mee dient te worden gehouden. Dit aspect wordt door de
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voorgestelde methode gefaciliteerd.

men bij de praktische implementatie vaak verschillende problemen

De resultaten van de initiële beoordeling bieden ook een solide

tegen, zoals: een gebrek aan bewustzijn, lage verwachtingen over

basis voor het werk dat in de komende maanden tijdens

de procedure, de complexiteit van het proces, en problemen bij het

individuele coachingsbijeenkomsten wordt gedaan. Deze

verzamelen van bewijzen.

bijeenkomsten worden gehouden om leerlingen te helpen, zowel
tijdens de vervolgopleiding en professionele ontwikkeling, als na

Toch kan RVPL een belangrijke mogelijkheid bieden aan

het voltooien van de opleiding.

laagopgeleide mensen die op zoek zijn naar een Second Chance
voor het behalen van een kwalificatie.

Erkenning en validatie van verworven competenties

In het bijzonder zorgt RVPL voor:

Erkenning en validatie van verworven competenties (RVPL) – het

-

Een manier om degenen die zich van het onderwijs

erkennen en valideren van vaardigheden en kennis die personen

buitengesloten voelen terug te brengen naar leertrajecten

buiten de formele leerprocessen hebben opgedaan, is de afgelopen

en betere banen, en om hun motivatie en zelfvertrouwen te

jaren steeds belangrijker geworden in het Europese beleid rondom

vergroten;

volwassenenonderwijs.

-

Meer flexibiliteit en een aangepast traject in opleidings- en

Erkenning van verworven competenties (RPL) is bedoeld als

onderwijssystemen, waarbij stagiairs worden geholpen bij

hulpmiddel voor een rechtvaardiger, flexibeler en meer alomvattend

het samenstellen van een gepersonaliseerd opleidingsplan

systeem voor de beoordeling en erkenning van de vaardigheden van

waarmee ze een eindcertificaat kunnen behalen.

individuen. Het RVPL-proces biedt de mogelijkheid om persoonlijke

-

leerprestaties te beoordelen, erkennen, en valideren - ongeacht

Het bevorderen van een positieve leercultuur waarin leren door
elk individu als een haalbaar en positief doel wordt gezien.

waar en hoe dit onderwijs heeft plaatsgevonden (zoals: formeel,
niet-formeel en informeel leren). Het RVPL-proces kan plaatsvinden

Behalve de belangrijkste vereiste - het hebben van goed

voorafgaand of als onderdeel van een formeel leerproces, en leidt

vastgestelde kaderkwalificaties om RVPL succesvol in het

idealiter tot een kwalificatie.

Second Chance-model te integreren - raden wij aan:

RVPL kan alleen plaatsvinden als er een studiepuntenkader bestaat,

-

waarmee kwalificaties en/of beroepsnormen worden gekoppeld
aan erkende vaardigheden en kennis. In dit opzicht is RVPL strikt

creëren bij belanghebbenden, werkgevers en stagiairs.
-

gekoppeld aan de wettelijke kaders in elk land, en dient het te
worden geïmplementeerd met inachtneming van lokale wet- en

een grondig beoordelingsproces te gebruiken om de kwaliteit
te waarborgen.

-

regelgeving. Hoewel RVPL binnen de wettelijke kaders van veel
Centraal-Europese landen uitdrukkelijk wordt toegestaan, komt

om de bewustwording te vergroten en een draagvlak te

om de bureaucratie te beperken en om stagiairs bij het proces
te begeleiden.

-

om voldoende middelen te wijden aan deskundige RVPL-
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beoordelaars.
-

om betaalbare toegang tot het RVPL-proces te

op dit gebied te vervangen door meer positieve ervaringen;
-

garanderen (met name belangrijk als er wordt gewerkt met
laaggeschoolde kandidaten of met mensen met gebrekkige
-

Om leerlingen te laten begrijpen hoe theoretische concepten
en lessen in echte werksituaties kunnen worden toegepast;

-

Om adequate methodes te gebruiken waardoor leerlingen de

basisvaardigheden).

abstracte concepten uit de klassikale lessen kunnen koppelen

om, indien nodig, te voorzien in aparte opleidingen voor de

aan echte werksituaties.

verbetering van basisvaardigheden en zachte vaardigheden.

Naast theorie-praktijkmodules over professionele kennis en

om de aanbieders de zelfstandigheid te garanderen die

vaardigheden hebben leerlingen de mogelijkheid om deel

nodig is voor het ontwikkelen van op maat gemaakte RVPL-

te nemen aan modules ter verbetering van basale taal- en

procedures die passen bij de behoeften en middelen van de

rekenvaardigheden. Deze modules zijn ontworpen voor leerlingen

doelgroep.

waarbij de normaliter verwachte basisvaardigheden ontbreken,
of waarbij deze vaardigheden moeten worden versterkt. De

2.2.3 Het verbeteren van de basisvaardigheden
en zachte vaardigheden door middel van
praktische ervaringen

beslissing om aan deze modules deel te nemen wordt genomen

Basisopleiding op de werkplek

jongeren die volgens de initiële beoordeling hun zachte

Na het afronden van de initiële beoordeling volgen de

vaardigheden aanzienlijk dienen te verbeteren. Individuele

leerlingen een initiële omscholing van zes maanden in een leer-

coaching kan ook worden vervolgd op het volgende

werkomgeving (in ons project - gericht op de retailsector - in

opleidingsniveau.

op basis van de initiële beoordeling.
Daarnaast wordt er individuele coaching aangeboden aan

de vorm van een “schoolwinkel”). Deze structuur is bedoeld om
leerlingen een eerste kennismaking te bieden met hun specifieke
professionele rol. Hiervoor wordt een kort traject gevolgd
waarin modulaire klassikale lessen worden gecombineerd met

2.2.4 Personalisatie van het opleidingstraject en
individuele coaching
Het Second Chance-model benadrukt de noodzaak om

praktijkoefeningen. Deze effectieve combinatie tussen theorie en

kwalificatietrajecten flexibeler en transparanter te maken. Om

praktijk streeft drie doelen na:

die reden is het model gebaseerd op flexibele en persoonlijke

-

Het afwisselen van klassikale lessen en praktijkoefeningen op

scholingstrajecten, gericht op het integreren van leren op de

de werkplek is vergelijkbaar met typische opleidingssituaties in

werkplek, informele ervaringen, en het herstel van basale kennis,

duale VET-programma’s. Het doel is om jongeren de kans te

vaardigheden en competenties in een formele leeromgeving.

geven om eerdere slechte ervaringen met onderwijs/opleiding
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Gepersonaliseerde scholing vereist dat er rekening wordt

te worden gehouden. Second Chance-scholingstrajecten zijn vaak

gehouden met een aantal aanbevelingen

te stug en veeleisend voor laaggeschoolde werknemers en zouden

1. In de intake-fase dient rekening te worden gehouden met

meer aanmoediging moeten bieden. In het bijzonder:

3

beschikbare competenties, alsmede met de verwachtingen

-

Dienen ze flexibel te zijn en op basis van de erkenning en

en behoeften van leerlingen; de initiële beoordeling speelt

validatie van reeds bestaande vaardigheden zowel gehele

een zeer belangrijke rol bij het vergroten van de motivatie

kwalificaties als tussenstappen moeten voorbereiden. Ook

en het zelfvertrouwen en voor het opstellen van een goed

dient een goede combinatie tussen formeel en informeel leren

opleidingsplan.

te worden gestimuleerd.

2. Ontwerp gepersonaliseerde leerovereenkomsten, waardoor

-

vrijstellingen en versterking van de opleidingen waar
nodig worden gewaarborgd. Houd hierbij rekening met

Dienen ze uit te gaan van leereenheden en
ontwikkelingsstappen.

-

Zouden ze idealiter de erkenning en acceptatie van

de verworven competenties en de verwachtingen van de

deelkwalificaties mogelijk moeten maken (studiepunten

leerlingen.

die kunnen worden besteed aan verdere ontwikkeling of

3. Schep de voorwaarden die nodig zijn voor leren als

inzetbaarheid).

ontwikkelingsproces; zorg voor het ontwikkelen van
competenties voor voortdurende begeleiding en de

De aanpak van het Second Chance-model benadrukt het belang

mogelijkheid om werk en praktijkervaring te waarderen.

van gepersonaliseerde scholing op basis van de middelen,

4. Integreer ervarings- en theoriegericht leren waarmee leerlingen

verwachtingen en ambities van leerlingen. Het faciliteren

degelijke kennis kunnen opdoen. Houd hierbij rekening met

van gepersonaliseerde opleidingen impliceert dat er flexibele

zowel werkspecifieke kwesties als basisvaardigheden (taal,

regelingen beschikbaar zijn, dat het mogelijk is om stap voor

rekenen, etc.).

stap een kwalificatietraject te ontwikkelen, en dat deelresultaten

5. Waardeer formatieve en opgebouwde beoordelingen als

worden erkend voor persoonlijk gebruik en in het kader van

manier om het leren te versterken, en bereid een integrale

vooruitstrevende loopbaantrajecten.

competentiebeoordeling in een kwalificatieperspectief voor.

Officieel erkende diploma’s moeten in een continuüm worden
aangevuld door de erkenning van deelopleidingen. Hierbij kunnen

Personalisatie en flexibiliteit van opleidingstrajecten betekenen

bijvoorbeeld collectieve onderhandelingen plaatsvinden om een

tevens dat werkervaringen een fundamentele rol spelen. Hier dient

flexibel beroepstraject vast te stellen en om werknemers uit

bij de toelating van leerlingen tot een opleidingstraject rekening mee

bepaalde sectoren te stimuleren om zich in hun carrière verder te
ontwikkelen.

3

Valbuk project (2014), Valbuk – Guidelines, Handbook and toolkit, Lamone: Ecap R&D.
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2.2.5 Competentiegericht scholingontwerp en
onderwijs

De nadruk op competenties betekent dat er rekening moet

een van de belangrijkste vragen die bij het vaststellen van
competentiebeschrijvingen moet worden beantwoord.
-

worden gehouden met kennis en vaardigheden, maar ook met

Competenties dienen te worden beschreven voor
gedetailleerde werksituaties.

persoonlijke methoden die worden gebruikt voor het mobiliseren

-

Het competentieniveau moet worden gedefinieerd.

van middelen, waaronder de houding, het gedrag, en de

-

Het competentieniveau: doelen dienen bij het formuleren te

motivatie. Een competentie is een vermogen dat verder reikt

verwijzen naar een bepaald niveau. De gekozen formuleringen

dan het bezitten van kennis en vaardigheden.

moeten hierbij een coherent geheel vormen.

Het Second Chance-opleidingsmodel is ontworpen met in

-

De functie van een module binnen een kwalificatie of

het achterhoofd een competentiegerichte aanpak. In het

opleidingstraject dient vooral te worden verduidelijkt voor de

bijzonder is gekeken naar werkgerelateerde competenties in de

basismodules waar andere modules verder op bouwen.

retailsector, zoals gedefinieerd door het Zwitserse VET-kader.

-

Er dient rekening te worden gehouden met het uitgebreide

Toch kunnen de structuur van het model en de leermodules

karakter van de competenties en de correlatie met

eenvoudig worden aangepast voor gebruik in andere landen.

waarneembare / meetbare prestaties: modules en eenheden

Verder kunnen de voorgestelde structuur - die bestaat uit twee

moeten betrekking hebben op operationele taken en complete

verschillende fases (basale en aanvullende opleiding) - en de

prestaties, zoals blijkend uit de resultaten.

initiële beoordeling aan het begin van het opleidingstraject
worden gegeneraliseerd en aangepast voor andere
economische sectoren.

2.3 Train-de-trainers
Omgaan met jongeren en jongvolwassenen zonder eerste

Op basis van de ervaringen van andere nationale en Europese

beroepsopleiding en zonder kwalificaties, betekent vaak

projecten tijdens de ontwikkeling van het Second Chance-

dat men te maken krijgt met mensen met een moeilijke

model, kan een aantal belangrijke uitspraken worden gedaan

sociale achtergrond, een laag opleidingsniveau, en een

over het formuleren van competenties in de modules en

gebrek aan enkele basale en sociale vaardigheden. Deze

leereenheden.

doelgroep heeft zelden toegang tot langdurige scholings- en
opleidingsmogelijkheden, en het gebrek aan basale, sociale en

-

De werkomstandigheden waarin competenties worden

persoonlijke competenties is vaak een van de obstakels voor

toegepast spelen in de beschrijvingen een fundamentele

toegang tot opleidingstrajecten zoals ontwikkeld tijdens het

rol. Wat zijn de daadwerkelijke vereisten voor het

Second Chance-project. Basale vaardigheden (zoals lezen,

uitvoeren van een taak in een bepaalde context? Dit is

schrijven, ICT-kennis en andere persoonlijke vaardigheden) zijn
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feitelijk kerncompetenties, en vormen belangrijke voorwaarden

rekening houden met de behoeften, eigenschappen, voorkennis

voor toegang tot langdurige opleidingstrajecten (formeel en

en opleiding van de doelgroep. Daarom is het belangrijk dat

niet-formeel). Daarnaast zijn basale en sociale vaardigheden

trainers een gedegen achtergrondkennis hebben over de sociale

erg belangrijk voor de ontwikkeling en versterking van de

situatie van de doelgroep. Gevoeligheid voor culturele en sociale

sociale en culturele identiteit van jongeren en volwassenen.

achtergronden is een extra eigenschap die trainers moeten

Deze vaardigheden worden gezien als cruciaal element voor het

aanleren om met een bepaalde doelgroep om te gaan.

voorkomen van schadelijk gedrag dat kan leiden tot langdurige
sociale uitsluiting. In ieder geval wordt een goede beheersing van

Naast de didactische en methodologische competenties die

basisvaardigheden gezien als belangrijke voorwaarde voor een

normaliter in het volwassenenonderwijs worden gebruikt, en

goede kwaliteit van leven.

naast de sectorcompetenties en -kwalificaties voor het kunnen

Gegevens uit de partnerlanden laten zien dat er in VET-

onderwijzen over specifieke onderwerpen, zijn voor trainers in het

leertrajecten voor volwassenen zelden rekening wordt gehouden

Second Chance-model ook de volgende vaardigheden en kennis

met basale vaardigheden. Ook zijn deze zelden onderdeel van

van groot belang:

opleidingsprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van de

-

VET-kwalificatie.

het vermogen om deelnemers te prikkelen en ze gemotiveerd
te houden

Om deze redenen besteedt het Second Chance-model speciale

-

communicatie- en samenwerkingsvaardigheden;

aandacht aan een redelijke opleiding in basisvaardigheden.

-

gevoeligheid voor culturele aspecten en het begrijpen van de

Hiervoor wordt het werken aan dit type competenties

sociale achtergrond van de doelgroep;

geïntegreerd in een beschermende leeromgeving.

-

het vermogen om volwassenen te activeren en te animeren;

Om geschikte onderwijs- en coachingsmethodes te gebruiken

-

uitgebreide kennis over het lokale VET-kwalificatiesysteem en

en om te kunnen omgaan met deze doelgroep dienen de trainers
natuurlijk specifieke competenties en kennis te bezitten.

de mogelijkheden om een leven lang te leren;
-

coachings- en begeleidingscompetenties;

-

kennis van de arbeidsmarkt;

Benodigde competenties en vaardigheden van de trainers

-

organisatorische vaardigheden en bemiddelingsvaardigheden;

Normaal gesproken kunnen moderne didactische principes ook

-

achtergrondkennis van groepsdynamiek (observeren van

worden toegepast bij de opleiding van laaggeschoolden. Deze

groepsdynamiek en -processen, conflictmanagement

doelgroep kent vaak echter een breed scala aan behoeften en

etcetera);

kenmerken waar bij het samenstellen van de inhoud van de

-

opleiding rekening mee moet worden gehouden. Trainers moeten
de waarden en moeilijkheden van de deelnemers respecteren, en

flexibiliteit om de opleiding aan te passen aan behoeften en
verwachtingen van stagiairs;

-

kennis van methodes voor het plannen van leerprocessen;
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-

praktijkervaring met het implementeren en beheren van

De training dient te bestaan uit een blok met zes hoofdeenheden

opleidingstrajecten.

van elk vier uur, voor een totaal van ongeveer 24 opleidingsuren.
Om toegang te krijgen tot de training dienen de trainers een

Van de hierboven genoemde kennis en vaardigheden krijgen

basisopleiding in volwassenenonderwijs te hebben voltooid.

motivatie, groepsdynamiek, communicatie, culturele aspecten

We raden aan om het Second-Chance-opleidingsblok te

en coachingscompetenties in het Second Chance-model meer

integreren in al bestaande train-de-trainers-trajecten, bijvoorbeeld

aandacht.  

als aanvullende of specialistische opleiding voor geïnteresseerde
trainers, docenten, coaches, etcetera.

Train-de-trainer-concept
Het train-de-trainer concept dient gericht te zijn op de

De zes hoofdeenheden dienen de volgende onderwerpen te

sensibilisering en kwalificatie van personeel rondom “second

behandelen:

chance”-opleidingen. In het algemeen dienen de trainers bewust

-

Leereenheid 1 (LU1) - Second Chance-methode en filosofie;

te worden gemaakt van het belang om gelijke toegang tot VET-

-

LU2 - Didactische vaardigheden-, methodes en instrumenten
voor het omgaan met laaggeschoolde leerlingen;

kwalificaties en een leven lang leren te garanderen. Tijdens de
training worden professionals die werken met projectdoelgroep

-

LU3 - Coachingstechnieken;

uitgenodigd om de Second Chance-aanpak te leren kennen. Zo

-

LU4 - Persoonlijke vaardigheden en empowerment;

kunnen deze professionals wennen aan de doelen, filosofie, en

-

LU5 - Sociale vaardigheden en leren door samenwerking;

instrumenten van deze methode.

-

LU6 - Vaardigheden voor zelfmanagement, het stellen van
doelen en planning.

Het train-de-trainers-concept houdt rekening met de behoeften
van trainers en professionals die te maken hebben met
laaggeschoolden, en in het bijzonder met laaggeschoolden

Na de Second-Chance-opleiding moeten trainers in staat zijn om:

met ontbrekende basisvaardigheden. Het concept wordt

-

te leggen;

gestructureerd in modules, of beter gezegd leereenheden (zoals
voorgesteld in de opleidingsrichtlijnen die voortkwamen uit het

-

lang leren ).

hun rol en in het bijzonder hun grenzen in de trainingscontext
te begrijpen;

Europese Pro-skills-project - Basisvaardigheden voor een leven
4

de Second-Chance-methode en -filosofie te gebruiken en uit

-

het kader en de doelstellingen van de opleiding duidelijk te
definiëren en op deelnemers over te brengen;

4

Het Pro-Skills-project is ontwikkeld als onderdeel van het voormalige EU LLP- Grundtvig
programma, door een partnerschap met o.a. SFAL - de Zwitserse Federatie voor volwassenenonderwijs (partner nr. 2 in het Second Chance-project). Voor meer informatie en voor
het downloaden van documenten en richtlijnen met betrekking tot het project bezoekt u de
internetsite: www.pro-skills.eu (laatste bezoek op 10-11-2015).

-

geschikte opleidingsstrategieën en -instrumenten te gebruiken
en te implementeren, afhankelijk van de behoeften en
verwachtingen van de leerlingen;
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-

de leerlingen tijdens hun opleidingstraject te coachen en
begeleiden, in het bijzonder bij het proces om basale en
sociale vaardigheden te herstellen;

-

het opleidingstraject te personaliseren en te flexibiliseren,
afhankelijk van de behoeften van de leerlingen;

-

te werken met de eigenschappen van de deelnemers, en de
opleiding af te stemmen op hun eerdere ervaringen, kennis en
opleiding;

-

het opleidingsproces te observeren en te evalueren en aan te
passen aan de behoeften van de deelnemers;

-

samen te werken met andere organisaties en, indien nodig,
contact te leggen met organisaties en experts die in staat zijn
om deelnemers te helpen bij specifieke behoeften;

-

voor elke leerling geschikte VET-kwalificatietrajecten te
identificeren;

-

relaties en netwerken op te bouwen met de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over het trainen van trainers op het gebied
van basale vaardigheden verwijzen wij u naar de richtlijnen en de
trainingsconcepten die zijn ontwikkeld door het Pro-skills project
(http://www.pro-skills.eu).

Toolbox

3.

The Second Chance toolbox

The Second Chance toolbox gathers the main tools used during the
project, to collect and analyse information and to develop the Second
Chance training model.
The toolbox also collects a set of possible tools and teaching aids, which
can be used for the implementation of the training modules particularly
during the assessment phase.
The toolbox includes: documents produced during the project, teaching
aids produced by the EPRO model in Germany and other means
produced by the partners in previous projects.
Furthermore the toolbox also incorporates different resources that have
been used to develop the Second Chance model and that can be a
useful source of inspiration for the transfer of the model in other national
system or to other economic sectors.
The tools and documents contained in the toolbox come from different
partners and countries and are presented in their original language.
The tools and the resources listed in the toolbox are available on the
Second Chance Internet site: http://secondchanceproject.net
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SECOND CHANCE TOOLBOX
Tools
• Analysis grid: to collect and analyse VET and early school leavers
situation in a specific country or region (E).
• Case study Hans: virtual case studies to analyse the training
opportunities for improve career chances of low qualified people (E).
• Second Chance Modular structure for the retail sector (different
languages).
• Second Chance Learning units for the retail sector (different
languages).
• Second Chance training programme Switzerland (different
languages).
• Second Chance concept and tools for the initial assessment
- Concept for the initial assessment based on Career Circle
method (I)
- Manual for the use of the Career Circle method (I, other
languages available on www.youth2work.eu)
• Second Chance concept and tools for guidance and coaching
during the training pathway
- Concept for the coaching during Second Chance training
pathway
- Grid for progress monitoring and assessment of the participant
to the Second Chance training pathway.
• Second Chance project Brochure: to briefly present the Second
Chance project (different languages).
• Second Chance training model Flyer: to briefly present the training
model to stakeholders, young adults and companies (E, I).
• Second Chance exploitation of the model: form to collect, report
and analyse exploitation opportunities and difficulties (E).
• Second Chance stakeholders meeting report form: form to report
meeting and discussion with local stakeholders (E).
• Modulare Nachqualifizierung Kaufmann /-frau im Einzelhandel:
examples of training modules for sales assistants developed by
ABU in Germany (DE).
• Pro-Skills Manual: the training concept developed during the
European project Pro-Skills (www.pro-skills.eu) is specifically
thought for the promotion of social and personal skills of
disadvantaged young adults. The manual presents concepts and

•

•

training schemes that can be easily adapted and used to the
Second Chance training pathway (different languages).
Pro-Skills train the trainers concept: the guidelines developed
during the European project Pro-Skills define the basis of a possible
concept to train the trainers dealing with low qualified and low
skilled people (different languages).
CEDEFOP European terminology: definition of 130 key terms of the
European education and training policy (E).

Resources
• Studies and articles describing how to shift to a “learning
outcomes” based approach (E).
- CEDEFOP (2008), The shift to learning outcomes Conceptual,
political and practical developments in Europe. Luxembourg:
Office for Official Publications of the European Communities.
- CEDEFOP (2010), Learning outcomes approaches in VET
curricula - A comparative analysis of nine European countries.
Luxembourg: Publications Office of the European Union.
• Article about developing flexible training pathways to reduce access
barriers and increase opportunity (E). [R4]
• Study about work-based learning and the reintegration of
unemployed adults into the labour market (E). [R5]
• Valbuk (www.valbuk.ch). Internet Site of the European project
Valbuk with information, guidelines and tools about the recognition
of prior learning outcomes and the modularization of learning
pathways (different languages).
• TrainCom Information and Learning Platform (http://train-com.de).
Learning platform dedicated to VET actors who want to develop or
redesign training programmes with a competence based approach
(different languages).
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