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Begeleiding van school naar
werk
Professionalisering in het werken met jongeren
die sociale uitsluiting riskeren
Het Leonardo project Begeleiding" is een pilot project van 10 organisaties uit 8
verschillenende Europese landen. Het project wil voorzien in de behoefte aan een
opleiding en training die gericht is op professionals die bij beroepsopleidingen en
trainingen betrokken zijn. Het project beantwoordt aan een specifieke behoefte waar
het professionele e begeleiding en counselingvaardigheden beoogt.
Door heel Europa hebben begeleidingssystemen zich ontwikkeld evenals de
kwaliteitsstandaarden waaraan counselors moeten beantwoorden. Professionals op
het gebied van begeleiding en counseling hebben behoefte aan professionele
vaardigheden om aan kwaliteitseisen tegemoet te komen. Het betreft traditionele
rollen van professionals in beroepsopleidingen ongeacht hun individuele functie
binnen hun eigen nationale ondersteuningssystemen – leraar, trainer,
maatschappelijk werker en tutor.
De trainingssector in het beroepsonderwijs vereist uiteenlopende
begeleidingsvaardigheden. Dit is vooral het geval als het gaat om jongeren die zich
bevinden in de overgang van school naar werk en die het risico lopen van sociale
uitsluiting. Hun eerste contactpersoon blijft de leraar van trainer. De basale en
voortdurende opleiding van staven in beroepsopleidingen geeft onvoldoende
aandacht aan de behoeften van leraren, trainers en ondersteunende stafleden die
begeleidingsvaardigheden behoeven om aan de individuele behoeften van jongeren
tegemoet te komen.
Het project begon in oktober 2005 en liep af in september 2007.
Het project “Begeleiding” levert de volgende resultaten op:
1. Een vergelijkend overzicht van counseling, begeleiding en oriëntatie systemen in
de partner lenen die in het project vertegenwoordigd zijn.
2. Een compilatie van voorbeelden van „good practices‟ op het gebied van
begeleiding en training.
3. De definitie van competenties die nodig zijn voor een goede praktijk in
begeleiding en training van begeleiding van jongeren op hun weg van school naar
werk.om een effectieve transfer van praktijken van het ene naar het ene naar het
andere land te bewerkstelligen.
Leonardo Guiding

August 2007

page 2 van 31

This project has been funded met support from the
European Commission. This publication [communication]
reflects the views only van the author, en the Commission
cannot be held verantwoordelijk voor any use which may be
made van the invoormation contained therein

Leonardo Guiding

August 2007

page 3 van 31

Partner Organisaties:
 Bildungsmarkt vulkan gGmbH – Berlin / D
Non-profit training company

 Fachhochschule Potsdam (FHP), Fachbereich Sozialwesen – Potsdam / D
University van Applied Sciences, Department van Social Work

 Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen (GFBM) e.V. – Berlin / D
Non-prvanit training company

 Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan
koulutusohjelma

Jyväskylä University van Applied Sciences, School van Health en Social Studies

 École Supérieure de Travail Sociale (ETSUP) – Paris / F
Superior School van Social Work

 Ass For Seo srl. – Roma / I
Non-prvanit training company

 Hogeschool van Amsterdam (HvA), Instituut Hoger Juridisch Onderwijs / NL
Universiteit t van Amsterdam, Instituut Maatschappij en Recht

 Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu sp. z.o o. (ECEO) – Opole / PL
European Centre voor Education; Non-prvanit training company

 Farkom Ltd. – Istanbul / TR
Training company

 University van London, Institute van Education (IoE) – London / GB

Leonardo Guiding

August 2007

page 4 van 31

Inleiding
In 2000 kwamen de EU lidstaten kwamen overeen om de Europese Unie in een
leidende politieke en sociale eenheid om te vormen op het gebied van economie en
kennis. Als gevolg van de intentie om het aantal jonge werklozen te reduceren
scoorde het thema hoog op de politieke agenda‟s ín de daaropvolgende jaren.
Binnen deze politieke context groeide de bereidheid te investeren in projecten die de
positie van jongeren beogen te verbeteren – jongeren in het algemeen en
risicojongeren in het bijzonder – in society en on the arbeidsmarkt.
De voorgenomen verbetering van begeleidingspraktijken, zoals dit is geformuleerd in
het Leonardo research project Begeleiding van jongeren van school naar werk,
bouwt voort op deze intenties. Partners in acht EU lidstaten namen deel aan dit
project tussen November 2005 en September 2007. Alle partners waren betrokken
bij opleiding en van begeleiding.
Het was het doel van het project kwaliteitscriteria te ontwerpen voor een
opleidingsaanbod in the field van begeleiding van jongeren. Jongeren zijn de
doelgroep van de begeleider .1
 in hun overgang van school naar werk
 in de leeftijd tussen 15 en 25 jaar
 die laaggeschoold van ongeschoold waren door voortijdig schoolverlaten
 die geen start kwalificatie hebben
 die – vrijwillig van gedwongen – naar werk zoeken
 die uiteenlopende problemen hebben, in kwantiteit en kwaliteit, waardoor zij
belemmerd worden school af te maken, en een baan te vinden en te behouden.
 die tot doelgroepen behoren die bekend staan als „kwetsbaar‟ van als jongeren
met het risico van sociale uitsluiting‟.2

Competenties als kwaliteit criteria
Om een instrument te vinden om kwaliteitsstandaarden mee te ontwerpen gebruikten
de Leonardo partners het begrip competentie. Dit begrip wordt in de EU gebruikt om
de kwaliteit van opleidingspraktijken aan te geven. Competenties worden begrepen
als de combinatie van kennis, vaardigheden en houding, die professionals toepassen
in elke professionele praktijk. De competenties dienden als uitgangspunt voor de
Competentie Set – een set van zeven competenties – die het beroep van begeleider
een profiel geven. Door het begrip competenties komen de volgende voordelen in
beeld:
 Competenties lenen zich voor transfer
Professionals kunnen de gedefinieerde competenties toepassen in uiteenlopende
professionele e praktijken in uiteenlopende nationale contexten. Competenties
bieden opleidingen voor hoger en voortgezet onderwijs en beroepsverenigingen
de mogelijkheid het niveau en de kwaliteit van hun opleidingen en professionele e
praktijken te ijken.
 Competenties lenen zich voor standaardisering
Competenties bieden opleidingsinstitutie de gelegenheid de procedures te
standaardiseren voor het ontwerpen van curricula, het aantal credit points voor
1

De term „begeleider‟ is een afkorting van de professionele rol die gedefinieerd kan worden als :
„loopbaan begeleider en counsellor‟.
2
Het gaat hier om jongeren van wie de ouders een immigratie achtergrond hebben.
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opleidingsprogramma‟s en het vaststellen van onderwerpen. Het kan ook de
uitwisseling van curricula, professionals en studenten vergemakkelijken tussen
EU universiteiten en hogescholen. .
Competenties lenen zich voor carrière planning
Competenties bieden professionele e begeleider de mogelijkheid inzicht te krijgen
in hun carrière planning. Door middelen als portfolio en persoonlijke carrière
plannen kunnen zij hun vooruitgang bijhouden.
Competenties lenen zich voor het afbakenen van relevant onderwerpen in
opleidingen. Waar competenties gedefinieerd worden is het mogelijk het
probleem op te lossen om onderwerpen in curricula af te bakenen..
Competenties definiëren de professionele standaard van een begeleider
Met competenties en een competentie profiel wordt de professionalisering van
een begeleider verbeterd. Het vermindert de kans dat het beroep van begeleider
voor mensen openstaat die onvoldoende gekwalificeerd zijn. Waar opleidingen op
competenties zijn gebaseerd, worden de verrichtingen van toekomstige
professionals getest door het vertonen van de capaciteit kennis, vaardigheden en
houding te integreren.
Alle competenties zijn opgebouwd volgens een aantal sleutelelementen.
De kwaliteit van de competenties wordt gedefinieerd en gestructureerd door een
aantal sleutelelementen die de zin van iedere competentie aantonen. De
sleutelelementen zijn: doelen, professionele e rollen, product, methodische
vaardigheden, communicatieve vaardigheden, houdingvaardigheden en kennis.
Specifieke bijdragen voor de gegeven
competentie
Doel
Professionele rol
Product
Kennis
Methodische
vaardigheden
Communicatieve
vaardigheden
Houdingvaardigheden



Competenties kunnen gevaloriseerd worden
Om consensus tot stand te brengen over het aantal en de kwaliteit van de
competenties hebben de Leonardo partners hun netwerken benaderd met de
vraag hen feedback te geven en zo bij te dragen aan de valorisatie van de
competenties zoals gedefinieerd in deze notitie. Vanwege de diversiteit van de
netwerken – op het gebied van (beroeps) opleidingen, arbeidsbemiddeling en
coaching – werd de externe validiteit van de valorisatie uitkomsten was versterkt.
Het resulteerde in deze definitieve versie van de Competentie Set.

Het begrip van begeleiding
Het centrale begrip van het Leonardo project is begeleiding. Het is een begrip met
uiteenlopende betekenissen, in theorieën van social work en in coachingstheorieën.
Dit feit werd weerspiegeld in de onderwerpen waarover de Leonardo partners
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discussieerden en die de internationale verschillen in gezichtspunten
weerspiegelden. De onderwerpen waren:
 Motivatie
De belangrijkste principes van begeleiding, autonomie en
zelfverantwoordelijkheid, vereisen een houding waarmee cliënten hun bereidheid
tonen om begeleid te worden en acties te ondernemen. Onderzoek dat door
partners van dit project3 is gedaan toont aan, dat het jongeren om een aantal
redenen aan motivatie ontbreekt. Dat betekent dat een begeleider van motivatie
creëert en voortbouwt op een al bestaande motivatie. De Leonardo partners
vonden consensus door de rollen van zowel professionals als cliënten 4 in het
begeleidingsproces te benadrukken. Een begeleider vergezelt zijn cliënten
gedurende een proces waarin cliënten hun doelen onder woorden brengen en
deze zelfstandig behalen.
 Begeleiding van individuen van groepen
In a aantal van EU landen begeleiden professionals zowel individuen als Het is
niet een uitsluitende één op één relatie.
 Onafhankelijkheid
In social work theorieën staat de kwestie van de onafhankelijkheid van een
begeleider niet ter discussie. Het wordt beschouwd als een noodzakelijke
voorwaarde om een vertrouwensrelatie tussen begeleider en cliënt te kunnen
opbouwen. In verschillende nationale praktijken echter geven overheidsinstituties
en ondernemingen professionals opdrachten om cliënten en werknemers te
begeleiden. Naast de conclusie dat ideeën en praktijken in nationale contexten
verschillen, kan consensus bereikt worden door de mogelijkheid te erkennen dat
begeleidingstechnieken gebruikt kunnen worden in uiteenlopende contexten.
 Opleidingsniveau van een begeleider
Het beroep „begeleider‟ en dan specifiek de begeleider van jongeren van school
naar werk, heeft niet alle aandacht van de social work scholen en gerelateerde
opleidingen5. Daar het één van de doelen van het Leonardo project was te komen
tot toepassing van de Competentie Set in de curricula van opleidingsinstituties de
vraag werd opgeworpen op welk niveau de competenties te definiëren.
Er is consensus over het feit dat het niveau van de Competentie Set niet
beschreven kan worden in termen van formele kwalificaties op een Europees
niveau omdat verschillende nationale praktijken fundamentele verschillen aan het
licht brachten qua vereiste competentie niveaus voor professionals. Er zijn
praktijken waar een begeleider op een post-bachelor niveau werkt (bij voorbeeld
de Duitse Lerncoach6) en praktijken waar professionals met een bachelor graad
op het gebied van arbeidsbemiddeling, reïntegratie of opbouwwerk werk doet.
Veel van deze professionals specialiseren zich later in hun carrière.
De Leonardo partners accepteren de nationale verschillen en komen overeen dat
3

R. van der Weijden, L. Witte, Guiding from school to work, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam,
2005; Philip Potter, Gerhard Buck, The paths of young people into work: a review of guidance needs
in Europe, KNI PAPERS 01/07
4
Het begrip van cliënt is een afkorting voor jongeren in hunovergangsfase van school naar werk
5 Voor voorbeeld the opleiding van Sociaal Juridische Dienstverlening Hogeschool van Amsterdam
6

De vereisten om deel te nemen aan de trainingscursus voor Lerncoach waren;
- Werkervaring in jongerenwerk
- een beroep hebben in het pedagogisch werk
- persoonlijke vaardigheden: bij voorbeeld communicatieve vaardigheden, charisma, empathie
met jongeren
- in staat zijn theorie en praktijk met elkaar te verbinden
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de Competentie Set geldt voor een niveau van professionalisering dat verkregen
zou moeten worden. Echter, de route om deze competenties te bereiken kan per
land verschillen.

Overzicht van de gekozen competenties
Om de Competentie Set samen te stellen en de keus van de zeven competenties te
verantwoorden zijn de Leonardo partners overeengekomen drie criteria aan te
houden.
1. Doel
Het doel van het Leonardo project: de verbetering van de begeleiding van
jongeren die het risico van sociale uitsluiting lopen.
2. Definitie
de definitie van competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en
houding
3. Betrouwbaarheid en validiteit
Het uiteindelijke product diende gevaloriseerd te worden op bruikbaarheid en
toepasbaarheid door partners op het gebied van opleiding, begeleiding en
arbeidsbemiddeling.
De Competentie Set zoals ontwikkeld in het Leonardo project, ontleent haar identiteit
aan de volgende elementen7:
 Context
Het Leonardo project is gericht op de begeleiding van jongeren met risico van
sociale uitsluiting die zich in hun overgangsfase bevinden van school naar
werk. Dat betekent dat professionals hun competenties in een specifieke en
niet in een algemene context gebruiken. De implicatie van een specifieke
context is ook dat professionals meer dan algemene
begeleidingscompetenties nodig hebben. Zij hebben specifieke competenties
nodig die in verband staan met de specifieke situatie van the jongeren.
 Valorisatie
De identiteit van de Competentie Set is het resultaat van een valorisatie
proces. De competenties warden bevestigd door internationale netwerken. We
willen het belang van dit feit benadrukken omdat het één van de sterkste
punten in onze procedure is. Het is de basis voor de betrouwbaarheid en
validiteit van onze competenties.
 Benadering
Vanwege de valorisatie methode kunnen we spreken van een voortdurend
proces, met een onderbouwde ondersteuning door de relevante netwerken. In
dit proces bepalen alledaagse praktijken de rangorde en bewoording van de
competenties.
 Onderbouwing
De Leonardo competenties worden onderbouwd door een reeks
7

De competenties zoals deze zijn ontwikkeld in het Leonardo project verschillen van de competenties
zoals die gepubliceerd zijn door de Internationale Associatie voor Opleidingen en Beroeps
Begeleiding (IAEVG) in September 2003. Het IAEVG framework is het resultaat van een theoretische
benadering. De competenties zijn veralgemeniseerd en hebben geen specifieke aandacht voor
doelgroepen. De ethische standaarden zoals de IAEVG deze beschrijft, verschillen van de
competenties van het Leonardo project. Een aangepaste versie van die standaarden staat in het
hoofdstuk “Ethische Verantwoordelijkheden”
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sleutelelementen (methodische vaardigheden, communicatieve vaardigheden,
kennis, producten, professionele rollen en houdingvaardigheden).
De volgende zeven begeleidingscompetenties vormen de identiteit van de Leonardo
Competentie Set:
Competentie 1:

Profilering
Een begeleider kan zijn cliënten een assessment afnemen om
een cliëntprofiel samen te stellen als de basis voor een
begeleidingsplan, te ontwerpen door zowel begeleider als cliënt.

Competentie 2:

„Empoweren‟
Een begeleider kan zijn cliënt in staat stellen de doelen van zijn
begeleidingsplan zelf op te stellen.

Competentie 3:

Cliënten vergezellen
Een begeleider kan zijn cliënten systematisch vergezellen
gedurende het begeleiding proces en aanpassingen maken
gedurende het begeleidingsproces (indien noodzakelijk).

Competentie 4:

Sociale Interventie
In het geval een begeleider problemen opmerkt van welke aard
dan ook die het begeleidingsproces belemmeren, kan hij acties
ondernemen.

Competentie 5:

Als een intermediair werken
Beroepsopleiding en begeleiding counselors kunnen werken met
en binnen netwerken zoals werknemers, opleidingsinstituties,
jongerenhulpverlening.

Competentie 6:

Kennis delen
Een begeleider kan zijn kennis en ervaring met andere
begeleiders, tutoren en vrijwilligers delen om hen te steunen en
op te leiden in hun professionele praktijk.

Competentie 7:

Professionalisering
Een begeleider ontwikkelt een professionele houding, dat een
proces is van voortdurende opleiding en zelfreflectie op zijn
professionele ervaring, gedrag en praktijken. Hij ontwikkelt
voortdurend zijn professionele en persoonlijke competenties en
verbetert zijn professionele praktijken
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Competentie profiel voor een begeleider begeleiding jongeren met het risico
van sociale uitsluiting van school naar werk
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Competenties
Competentie 1:

Profilering

Een begeleider kan zijn cliënten een assessment afnemen om een cliëntprofiel
op te stellen die als de basis voor een begeleidingsplan dient, te
ontwerpendoor zowel begeleider als cliënt.

Doelen
Algemene doelen:
Een begeleider ontwerpt een cliëntprofiel om
 een beeld te krijgen van de sociale, intellectuele en fysieke
competenties (sterktes / zwaktes, mogelijkheden en
onmogelijkheden) van hun cliënten om hun kansen op de
arbeidsmarkt vast te stellen
 de behoefte aan ondersteunende en aanvullende hulp en
diensten te bepalen
 een idee te krijgen van de kwaliteit en kwantiteit van het
begeleidingsproces. Een begeleider benadrukt dat begeleiding
een proces is waarin variabelen als persoonlijke groei,
inzichten en allerlei problemen hun stempel plaatsen op de
noodzakelijke tijd, doelen en resultaten
 een idee te krijgen van wanneer en hoe hun cliënten in staat te
stellen hun doelen, wensen en behoeften te formuleren.
 een indruk te krijgen van wanneer en hoe de talenten, bronnen
en motivatie van hun cliënten te activeren
 werkgevers een realistisch beeld te geven van de
(on)mogelijkheden van hun cliënten
Doelen gerelateerd aan sociale vaardigheden
Een cliëntprofiel stelt een begeleider in staat
 De verborgen sociale vaardigheden van zijn cliënten te
ontdekken
 zijn cliënten bewust te maken van hun ontbrekende sociale
vaardigheden
 cliënten bewust te maken van de benodigde werk vaardigheden
(houding, samenwerken, acceptatie van autoriteit)
 cliënten bewust te maken hun bestaande sociale vaardigheden
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Doelen
Doelen die gerelateerd zijn aan loopbaan of beroeps
training / opleiding
Een cliëntprofiel stelt de begeleider in staat om
 zijn cliënten te empoweren een realistisch beeld van
zichzelf te vormen
 zijn cliënten te helpen realistische loopbaan keuzes te
maken
 jongeren te bewegen terug te gaan naar school of een
aangepaste opleidingsroute of (duale) route te kiezen
 ouders de onmogelijkheden van hun kinderen te laten
inzien
Doelen gerelateerd aan sociale, juridische en
psychologische problemen
Een cliëntprofiel stelt een begeleider in staat
 een proces te beginnen waarin zowel begeleider en
cliënten een beeld krijgen van de kwaliteit en kwantiteit
van de bestaande problemen
 hun cliënten te betrekken bij hun begeleidingsplan om
- schoolprestaties te verbeteren
- een realistische loopbaan te kiezen
- relaties op te bouwen en te onderhouden
- werk te vinden en te behouden
- om de problemen van zijn cliënten te onderscheiden
van de problemen van ouders, vrienden en anderen.
Professionele Een begeleider speelt de rol van
rol
 assessor
 coordinator van assessments
 vertaler van assessments.
Product

Leonardo Guiding

Een cliëntprofiel leidt tot
 een competentieprofiel van cliënten
 een begeleidingsplan dat – stap voor stap – het resultaat is
van het overleg tussen begeleider en cliënt
 een begeleidingsplan waarin begeleider en cliënten hun
afspraken noteren over
- doelen
- rechten van een begeleider en cliënten
- de opdrachtgever
- het aantal bijeenkomsten
- verantwoordelijkheden van begeleider en cliënten
- lengte van de bijeenkomsten
- documentatie van het begeleidingsproces
- de betrokkenheid van ieder bij het begeleidingsplan
- (mogelijk) advies voor aanvullende hulp en bijstand
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Kennis

Een begeleider is bekend met
 Theorieën van (interculturele) communicatie
 Pedagogische theorieën
 Assessment theorieën en diagnose methoden
 Problemen van jongeren

Methodische Een begeleider is in staat
vaardigheden
 de behoeften van jongeren te ontdekken en methoden te
gebruiken zoals een SWOT8, voor dit doel
 een levensgeschiedenis van cliënten te maken als
onderdeel van het assessment
 loopbaan en vaardigheden tests af te nemen
 feiten, meningen en indrukken te vertalen in een (smart)
plan
 de begeleidingsplannen te communiceren met partners
en klanten (met respect voor de privacy van hun cliënten)
 assessments te coördineren
Om zijn cliënten in staat te stellen hun eigen begeleidingsplan te
ontwerpen is een begeleider in staat
 aan te sluiten bij de „werelden‟ van zijn cliënten en hen te
volgen hun ideologie,denken, waarden en ideeën
 de persoonlijke van jongeren te zien en deze aan te
boren om hiermee een buitensporige probleem oriëntatie
te voorkomen
 zijn cliënten te motiveren en hen te richten op hun
toekomst
 zijn cliënten te stimuleren te reflecteren op hun motieven,
op hun kwaliteiten en vaardigheden en deze te vertalen in
een gewenste loopbaan
 zijn cliënten te stimuleren de vereiste waarden te
onderzoeken die nodig zijn voor eht vinden en behouden
van een baan
 vragen en opties van zijn cliënten verhelderen
 te werken vanuit principes als: wederzijdse
overeenkomsten, leren door zelfreflectie, afwezigheid van
dwang
 Op motivatie gebaseerde interviews
Communica- Een begeleider is in staat
tieve
 verschillende typen interviews te gebruiken die op
vaardigheden
motivatie gebaseerd zijn
 de interviews te gebruiken als een start voor het
begeleiding proces
 een keuze te maken uit geschikte communicatie
stijlen

8

SWOT: strengths, weaknesses, opportunities, threats
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Houding

Een begeleider
 handelt als een coördinator en vertaler van assessments
 is echt geïnteresseerd in zijn cliënten
 is empathisch en kent de achtergronden van hun
cliënten, en hebben kennis van hun motieven
 kan een balans vinden tussen professionele afstand en
professionele betrokkenheid
 is zich bewust van de methoden en communicatie stijlen
die hij gebruikt

Competentie 2:

Cliënten ‘empoweren’

Een begeleider kan zijn cliënten in staat stellen de doelen van hun begeleiding
te plannen.
Doelen

Een begeleider beoogt
- zijn cliënten als „actief subject‟ te betrekken in hun
begeleidingsplan
- zijn cliënten in staat te stellen hun doelen te
formuleren
- hun cliënten in stat te stellen hun problemen zelf op
te lossen
- zijn cliënten in staat stellen hun doelen te ontdekken
en deze te formuleren
- om samen met zijn cliënten plannen te maken
- zijn cliënten in staat te stellen hun eigen bronnen te
gebruiken
- zijn cliënten in staat te stellen hun eigen succes te
behalen
- zijn cliënten in staat te stellen tegemoet te komen
aan de vereisten van de „werkende wereld‟
- zijn cliënten in staat te stellen inzicht in hun rechten
te krijgen
- zijn cliënten in staat te stellen zelf beslissingen te
nemen
- zijn cliënten te helpen om te bewegen van een
statische naar een dynamische oriëntatie

Professionele rol

Een begeleider speelt rollen als inspirator, motivator,
spiegel en sparringpartner.

Product

De producten die een begeleider en zijn cliënten beogen te
bereiken zijn:
 een afspraak te maken over het begeleidingsplan.
Het plan is het resultaat van de overeenstemming
tussen cliënten en begeleider.
 een contract waarin begeleider en cliënten hun
afspraken noteren, de wederzijdse rechten, de
inhouden van het begeleidingsproces, de doelen
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Kennis

van de cliënten, de steppen naar de doelen en de
procedure
een documentatie van the begeleiding proces

Een begeleider heeft kennis van theorieën over
 planning
 mentoring
 time management

Methodische
Vaardigheden

Op basis van observaties, interviews en onderzoek is
een begeleider in staat
 zijn bevindingen te vertalen in een begeleidingsplan
 de steppen van het begeleidingsplan te evalueren
- zijn cliënten bewust te maken van nieuwe
opleidingsmogelijkheden
- verschillende begeleidingsstijlen te gebruiken
- te beoordelen welke begeleidingsstijl voorlopig de
meest geschikte is voor zijn cliënten
- een contract als methodisch instrument te gebruiken
- het begeleidingsproces te sturen en te structureren

Communicatieve
vaardigheden

Een begeleider kan zijn cliënten empoweren om hun
belangen te formuleren; om faalangst en examenangst te
overwinnen; te zoeken naar nieuwe perspectieven; een
realistisch zelfbeeld en zelfinzicht te ontwikkelen door de
eigen competenties en grenzen te verkennen; om
zelfvertrouwen te verkrijgen door competenties toe te
passen; door sociale vaardigheden te trainen door
interviews met werkgevers, opleidingsinstituties
arbeidsbureaus te oefenen.

Houdingvaardigheden Een begeleider staat te
- reflecteren op zijn begeleidingsactiviteiten
- reflecteren op zijn eigen doelen, ideeën en waarden

Competentie 3:

Cliënten terzijde staan

Een begeleider kan zijn cliënten systematisch terzijde staan gedurende het
begeleidingsproces en aanpassingen maken gedurende het
begeleidingsproces als dat noodzakelijk is.
Doelen

Leonardo Guiding

In het geval van een route naar werk of keuze van een
opleiding
Probeert de begeleider zijn cliënten te empoweren zodat zij in
staat zijn
- een realistisch zelfbeeld te krijgen dat gebaseerd is op
hun bronnen en plannen
- een loopbaan te kiezen die overeenkomt met hun
capaciteiten
August 2007
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-

een beroepstraining te kiezen die overeenkomt met zijn
vaardigheden
naar hun voormalige opleiding en (beroeps) training terug
te gaan
dat hun cliënten stages vinden en behouden, duale
routes en a baan
formele kwalificaties verwerven

In het geval van sociale vaardigheden
Een begeleider tracht zijn cliënten bewust te maken van de
noodzaak van sociale vaardigheden en werkvaardigheden
(houding, de capaciteit samen te werken, autoriteit te
accepteren) om teen baan of stage te vinden en te behouden.
In het van sociale, juridische en psychologische
problemen
Een begeleider moedigt zijn cliënten aan hulp te zoeken voor
hun problemen om de negatieve invloeden weg te nemen op
 School prestaties (spijbelen, crimineel gedrag, schooluitval)
 Loopbaan keuze
 Relates
 Werk
In het geval van discriminatie tracht een begeleider waar
nodig zijn cliënten te helpen ermee om te gaan.
Professionele Een begeleider is rol model, informant, adviseur, klankbord9,
rol
ondersteuner, vertrouwenspersoon en bemiddelaar.
Product

Een begeleider is de vertrouwenspersoon voor cliënten. Ze
ondersteunen en adviseren hun cliënten bij alle soorten sociale,
juridische en psychologische problemen. Dat betekent dat zij de
cliënten helpen hun vragen en problemen te verhelderen, in
conflicten te bemiddelen en hun cliënten verwijzen naar
instituties indien nodig.

Kennis

Een begeleider heeft kennis van relevante rechtsgebieden:
 arbeidsrecht, strafrecht,
 juridische diensten en instrumenten: bij voorbeeld
belastingsinstrumenten, reïntegratie beleid en
reïntegratie instrumenten in het belang van hun cliënten
 wet maatschappelijke ondersteuning
 juridische consequenties van keuzes en beslissingen
Een begeleider heeft relevante kennis van de arbeidsmarkt
voor de doelen die gerelateerd zijn aan de begeleiding van
jongeren van school naar werk. Dit met inbegrip van kennis van
 werkgelegenheidsbeleid

9

Een klankbord is een vertrouwenspersoon omdat hij/zij onbevooroordeeld, objectief en integer kan
luisteren. .
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Lokale en regionale arbeidsmarkt s (met het doel cliënten
in werk te integreren)
Relevante diensten op het gebied van
arbeidsbemiddeling (arbeidsbureaus, uitzendbureaus)
Relevante diensten op het gebied van opleidingen (duale
routes van beroeps training /opleiding)
Professionele netwerken van instituties
Netwerken van immigranten organisaties

Een begeleider heeft kennis van methododiek
 Methoden van of gerelateerd aan social work (coaching,
begeleiding, groepsdynamica, counseling,
arbeidsbemiddeling)
 Communicatieve modellen (motivatie interviews,
appreciative interview)
 Theorie en methoden van groepsdynamica in gevallen
waar begeleiding ook groepen betreft
 Onderliggende veronderstellingen en begrippen van
begeleiding (bij voorbeeld: acceptatie, empatie
congruentie).
Een begeleider heeft kennis van sociale wetenschappen
 Disciplines van sociale wetenschappen (sociologie,
pedagogie, psychologie) voor zover toepasbaar voor de
begeleiding van jongeren in hun overgangsfase van
school naar werk
 Theorieën van employability
 Doelgroepen en hun problemen
 Diversiteit
 Sociale omgeving van jongeren
Methodische
vaardigheden

Leonardo Guiding

Een begeleider heft een grondige kennis van de volgende
methodische vaardigheden:


hij kan een positieve relatie opbouwen en onderhouden
met jongeren en hun sociale omgeving. Hij betrekt en
mobiliseert sociale netwerken om een stimulerende
omgeving op te bouwen. Hij is bereid te werken
gedurende en buiten kantooruren en tijd te investeren in
netwerken (school, werkgevers, anders). Hij is bekend
met de methoden van outreachend werken.



Hij kan een vertrouwensrelatie opbouwen met jongeren,
hun families, met „vertrouwenspersonen in the omgeving
van jongeren. Hij kan aansluiten bij de wereld van
cliënten.
Intensieve begeleiding en de vereisten van een
vertrouwensrelatie impliceren dat de caseload van een
begeleider beperkt is van 4 tot 12 jongeren.



Hij kan empowerment methoden toepassen
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Hij is in staat cliënten te begeleiden in situatie van
dwang, waarin cliënten geen of beperkte mogelijkheden
hebben hun eigen keuzes te maken



Om verschillende doelgroepen te begeleiden kan een
begeleider uiteenlopende methoden van begeleiding en
social work toepassen..



Hij kan de methoden van groep dynamica toepassen om
ervaringen en bronnen van groepen te delen. Hij weet
hoe profijt te trekken van het werken met peer groepen.



Om verschillende doelgroepen te begeleiden kan een
begeleider uiteenlopende begeleidingsmethoden
toepassen.



Hij kan de motivatie van zijnn cliënten opbouwen als
vorowaarde voor blijvende betrokkenheid. Onder
jongeren kan hij enthousiasme opwekken voor de „droom
van hun toekomst‟.



Hij heft de visie en methoden om jongeren in staat te
stellen bewuste keuzes te maken over hun toekomst. Hij
besteedt aandacht aan onderwerpen als identiteit (wie
ben ik), vaardigheden (Welke vaardigheden heb ik),
school (wat interesseert mij en beroep (wat past bij me,
wat is realistische).



Hij weet hoe jongeren te introduceren bij de
jeugdhulpverlening, werkgevers en scholen.



De zorg van de begeleider kan voortduren gedurende
werk en opleiding. De frequentie van begeleiding hangt
af van behoefte en urgentie.



Gedurende het begeleidingsproces besteedt een
begeleider aandacht aan de problemen van jongeren
(problemen met volwassenen, ouders, relaties, geld,
huisvesting, school). Hij stimuleert zijn cliënten inzicht te
krijgen in deze problemen, verantwoordelijkheid te
nemen voor oplossingen, een structuur te bereiken in het
omgaan met problemen en zich bewust te worden van
wat hun problemen en die van anderen zijn (bij
voorbeeld ouders). .
Hij kan uiteenlopende methoden gebruiken om zijn
cliënten te empoweren.



Een begeleider kan zijn procedures. uitleggen en
legitimeren zijn procedures.
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Een begeleider kan het begeleidingsplan monitoren. Hij
beschrijft de resultaten van de bijeenkomsten, de
afspraken met zijn cliënten, de gegeven informatie over
de training, opleiding, baanbemiddeling en coaching.



Een begeleider heeft kennis van theorieën van planning,
mentoring, monitoring, evaluatie en documentatie.

Communicatieve
vaardigheden

Een begeleider is in staat
 jongeren te counsellen
 Te communiceren met jongeren om netwerken met
jongeren op te bouwen met mensen in hun sociale
omgeving.
 hun problemen te structureren
 zijn intuitie te gebruiken
 zijn communicatie aan zijn doelgroep aan te passen
 zijn cliënten met zijn observaties en conclusies te
confronteren
 strategieën en mogelijke keuzes met jongeren te
bespreken. Hij kan hen informeren en hen adviseren over
wat te doen. Hij kan hen motiveren en empoweren (voor
hulp, een duale route, een training, werk).
 De mogelijkheden van cliënten verhelderen op het
gebied van leren en werken door hen inzicht te geven in
hun prestaties en vaardigheden.
 te onderhandelen met werkgevers, scholen en bureaus
 Te onderhandelen met ouders
 Te bemiddelen tussen jongeren en anderen
 Nuttige partners aan te spreken
 om te gaan met emotioneel beladen situaties

Houdingvaar
digheden

Een begeleider leert
 cliënten te resprecteren.
 een balans te vinden tussen een professionele interesse
in zijn cliënten en een professionele afstand. Hij is zacht
in de relaties met zijn cliënten, maar hard op inhouden.
Hij neemt zijn cliënten serieus, bespreekt hun keuzes en
legt de consequenties van zijn keuzes uit.
 Betrouwbaarheid
Hij is betrouwbaar in zijn afspraken , hij kan uitleggen
wat hij van plan is te doen.
 Empathie en autoriteit:
Hij sluit aan bij de cultuur van de doelgroep, mogelijk
doorm leeftijd, etniciteit, geslacht of sociale omgeving.
Als rolmodel heeft hij gezag onder jongeren. Hij kan
dezelfde achtergrond hebben , hij kan aantonen in staat
te zijn een regelmatig leven op te bouwen en goed te
presteren. .
 Een focus op resultaten:
Hij onderneemt acties om zijn doelen te realiseren. Hij
toont uithoudingsvermogen en geduld om te voorkomen
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dat zijn cliënten uitvallen. Hij doet een beroep op de
verantwoordelijkheid van de cliënten. Hij gebruikt ook zijn
geduld en uithoudingsvermogen om jongeren te
motiveren en te stimuleren.

Competentie 4:

Sociale Interventie

In het geval een begeleider problemen van welke aard dan ook opmerkt die het
begeleidingsproces, belemmeren kan hij interveniëren.
Doel

Een begeleider tracht de oorzaken die het
begeleidingsproces belemmeren weg te nemen of de
baan ervan te veranderen. Hij tracht voorzieningen te
ontwikkelen voor zijn cliënten in het geval problemen
zich buiten het bereik van zijn cliënten voordoen.

Professionele e role

Een begeleider is
 onderzoeker
 waarnemer
 professional die betrokken is bij de belangen
van zijn cliënten‟
 beleidsadviseur
 promoter van sociale rechtvaardigheid
 Deelnemer aan het publieke debat.

Product

De mogelijke producten van zijn inspanningen zijn
 Practische handelingen
 Publicaties van data die in de begeleidingspraktijk
zijn verzameld
 Lobbys voor cliënten
 Registratie van bevindingen
 Verbetering van diensten

Kennis

Een begeleider heft kennis van
 onderzoeksmethoden
 (lokaal) sociaal beleid
 beroepsverenigingen
 netwerken

Leonardo Guiding
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Methodische
Vaardigheden

Een begeleider weet
- hoe uiteenlopende onderzoeksmethoden te
gebruiken
- hoe strategisch te opereren (bij voorbeeld om
systematisch te lobbyen
- hoe onderscheid te maken tussen de
verantwoordelijkheden van hemzelf en zijn
cliënten
- hoe zijn cliënten te empoweren
- hoe te opereren als deel van netwerken
- hoe proactief te handelen tegen discriminatie
- hoe lokale autoriteiten te informeren in het
geval van zichtbare onrechtvaardigheid

Communicatieve
vaardigheden

Begeleider kan observeren, interviewen en strategisch
opereren met emotioneel beladen of politieke gevoelige
informatie.

Houdingvaardigheden Een begeleider is kritisch en moedig.
Hij heeft ook de capaciteit regels, wetten en
instrumenten op een creatieve manier te hanteren.
Hij kan druk uitoefenen om wetten effectief toe te
passen. Hij is zich bewust van ongelijkheid, armoede
en sociale onrechtvaardigheid.

Competentie 5:

Als een intermediair werken

Een begeleider kan werken met en binnen netwerken om zijn betrokkenheid op
te bouwen bij de begeleiding van jongeren.
Doel

Een begeleider is in staat
 steun te creëren voor een begeleidingsplan
 cliënten banen, stages en duale routes toe te wijzen
 een coöperatieve relatie op te bouwen met
maatschappelijke partners
 een interculturele bemiddelaar te zijn in een complexe
en diverse multiculturele omgeving
 samen te werken met ouders, opleidingen en
trainingen.
 de betrokkenheid van de omgeving te verwerven voor
de begeleiding en counselling van jongeren.

Role

Een begeleider have roles as sociale broker, case manager
en intermediary om to facilitate the community‟s involvement
in the proceses van begeleiding en counselling van jongeren.

Leonardo Guiding
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Product

Een begeleider vestigt professionele netwerken met families,
partners als werkgevers, opleidingsinstituten,
jeugdhulpverlening en anderen om toegang te krijgen tot
nieuw kennis en begrip van werk, industrie en banen, duale
routes en stages voor zijn cliënten.

Kennis

Een begeleider heeft kennis van en kan deze effectief
doorgeven aan cliënten over:
- juridische instrumenten
- belastingmaatregelen
- reïntegratie instrumenten
- lokale arbeidsmarkt
- werkgevers belangen
- lokale / regionale / nationale sociale instituties, hun
belangen en procedures.
- de rechten van werknemers
- vakbondspolitiek
- de missie en doelen van institutie.

Leonardo Guiding
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Methodische
vaardighede-n

In het algemeen is een begeleider zich bewust van het
feit dat hij zowel deel is van een ondersteuningssysteem
van instituties en is bekend met de actoren van de
gemeenschap die betrokken is bij opleiding, training en
werk.
Met betrekking tot netwerken en maatschappelijke
partners
Een begeleider is in staat
 de methode van case management te gebruiken in
uiteenlopende gevallen
 netwerken op te bouwen en te mobiliseren
 met partners samen te werken in netwerken
 win – win relaties op te bouwen met een scala van
maatschappelijke partners en met werkgevers in het
bijzonder
 te onderhandelen voor werkervaringsplaatsen, bnen
en stages
 realistische verwachtingen voor cliënten te schetsen en
maatschappelijke partners door actieve experimentele
benaderingen en met de betrokkenheid van volwassen
vrijwilligers en andere mentors in de maatschappij
 de gezichtspunten van verschillende partners
accepteren
Met betrekking tot het lokaal bestuur
Een begeleider is in staat
 subsidiebronnen aan te spreken
 zijn visie naar voren te brengen en de methoden die hij
gebruikt om zijn doelen voor cliënten te behalen
 bij te dragen aan beleid en wetgeving
 nieuwe ideeën en projecten voor te stellen

Communicatiev
e vaardigheden

Een begeleider is in staat
 te lobbyen
 partners te motiveren
 te bemiddelen in conflicten
 de dialoog van diverse groepen te entameren

Houdingvaardig Een begeleider kan zijn netwerken op een effectieve,
heden
zakelijke, beleefde en diplomatieke manier aanspreken.
Hij weet hoe van verschillende gezichtspunten te leren en
deze te waarderen. Dat geldt ook voor verschillende
belangen en procedures van de betrokken partners.

Competentie 6:

Kennis delen

Een begeleider kan zijn kennis en ervaring delen met andere begeleiders,
Leonardo Guiding
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tutoren, en vrijwilligers om hen te leren en te steunen bij hun professionele
praktijk.
Doel

Een begeleider beoogt het leerproces te stimuleren van
toekomstige professionals, tutoren en vrijwilligers om hen
beroepen te leren als begeleider, coach, mentor en tutor. Hij
geeft zijn kennis en ervaring door onderzoeksresultaten te
publiceren en door cursussen en trainingen te geven aan
andere professionals.

Role

Een begeleider speelt de rol van stimulator,
procesbegeleider, klankbord en expert.

Product

Een begeleider heeft kennis van
- cursussen, trainingen
- counselling, intervisie, supervisie

Kennis

Een begeleider heeft kennis van
- coaching en begeleidingsmethoden
- didactische methoden (competentieleren, „leren
leren‟)
- de doelgroep waarmee een begeleider werkt
- methoden van supervisie en intervisie
- organisaties die professionele kennis op een breder
niveau met elkaar delen
Een begeleider kan
 kennis delen
 zich richten op zijn houdingsmethoden en een
permanente dialoog met zijn studenten en
collega‟s
 zijn belangstelling tonen in zijn studenten en hen
uitnodigen hun gedachten te verwoorden
 hun behoeften en wensen onderzoeken om deze
te vertalen in een cursus
 studenten te stimuleren te reflecteren op hun
ervaringen, inzichten, opinies, en de verzamelde
kennis. .
 een opleidingsaanbod te faseren volgens het
niveau van de deelnemers
 nieuwe manieren van denken te stimuleren om
toekomstige begeleiders de mogelijkheid te laten
zien buiten hun institutionele grenzen te kijken

Methodische en
communicatieve
vaardigheden
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methoden te onderwijzen die een begeleider
nodig heeft om cliënten een assessment af te
nemen, maatwerk te leveren aan cliënten, om
hen te begeleiden volgens een begeleiding plan
communicatieve vaardigheden te onderwijzen
(motiverend interview, appreciatief interview,
assessment interview, STARR)
(toekomstige) begeleiders te onderwijzen hoe een
balans te vinden in zijn eigen waarden en
professionele standaarden.

Houdingvaardigheden Een begeleider
 heeft een lerende houding.
Hij is geïnteresseerd in anderen (studenten,
collega‟s), in hun inzichten, ervaringen en
motieven en hij is geïnteresseerd in jongeren
(wat beweegt jongeren? Wat houdt hen bezig?)
 is flexibel.
Hij staat open voor de behoeften van de
deelnemers en is bereid zich aan te passen aan
hun wensen en behoeften.
 hij staat open voor een dialoog.
Dialoog is een voorwaarde voor het ontwerpen
van een begeleidingsprogramma.
 heeft de geschiktheid oude denkpatronen los te
laten

Competentie 7

Professionalisering

Een begeleider ontwikkelt een professionele houding, welke een proces is van
voortdurende opleiding en zelfreflectie op professionele ervaringen, gedrag en
praktijken. Hij ontwikkelt voortdurend zijn professionele en persoonlijke
competenties en verbetert zijn professionele praktijken

Doel

Een begeleider stelt zich ten doel zijn eigen professionele rol en
beroep te ontwikkelen door te reflecteren op theorieën, methoden
en praktijken van begeleiding.

Professionele
rol

Als reflectieve beroepsbeoefenaar heeft een begeleider een
functionele onderzoekende houding.
Hij reflecteert op zijn professionele rol en op zijn beroep als
zodanig.
In zijn interactie met cliënten kan hij zijn professionele rol zuiver
houden. .

Leonardo Guiding

August 2007

page 25 van 31

Product

Een begeleider neemt deel aan de ontwikkeling van nieuw
theorieën, methoden en vaardigheden. In dit proces dragen zij bij
aan de vorming van een onderscheidende professioneel
beroepsprofiel voor henzelf en andere professionele begeleiders.

Kennis

Om op zijn professionele rollen te reflecteren heeft een begeleider
kennis en vaardigheden waarmee hij op een meta niveau over zijn
beroep denkt.
Zij hebben ook de kennis om interculturele dimensies te
identificeren en daarnaar te handelen.
Ze identificeren en maken gebruik van relevant kennis in sociale
wetenschappen, filosofie en theorieën over ethiek, diversiteit en
interculturele relaties.

Methodische
vaardigheden

Een begeleider is in staat
 methoden te gebruiken waarmee hij zijn eigen werk kan
ontwikkelen. Bij voorbeeld: (zelf) reflectieve vaardigheden:
intervisie, supervisie en counselling.
 uiteenlopende begeleidingstheorieën te gebruiken (bij
voorbeeld: een humanistische filosofie, systeem theorie,
constructivisme)
 uiteenlopende instrumenten, modellen en protocollen te
gebruiken
 methoden van andere wetenschappelijke disciplines te
gebruiken in zijn werk
 aandacht te vragen voor onderliggende veronderstellingen
en deze te legitimeren in zijn praktijk
 theorieën, methoden, procedures en keuzes te legitimeren
naar cliënten, collega‟s, en klanten
 te handelen volgens zijn professionele en (ethische) codes
 congruentie te vertonen in zijn praktijk en begeleiding
 ICT vaardigheden te gebruiken in verschillende momenten
van het begeleiding proces
 diversiteit te hanteren

Communicatie Een begeleider is
ve
 communicatief
vaardigheden
 benaderbaar
 bereid samen te werken
 staat zijn handelingen en strategische keuzes e legitimeren
naar cliënten, collega‟s en organisaties
 bekend met sociale en interactie vaardigheden met
verschillenen soorten van volwassenen ontwikkeling
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Houdingsvaar
digheden

Leonardo Guiding

Een begeleider is
 prudent
 gevoelig voor algemene en vooral voor culturele diversiteit
 respectful
 clientgericht
 creatief in het vinden van oplossingen voor cliënten
 gebruikt diversiteit als een bron
 „learning professional‟
 flexibel in het uitoefenen van zijn beroep
 staat, bereid en moedig om zijn discretionaire bevoegdheid
te onderzoeken en te benutten
 in staat en bereid te reflecteren op zijn eigen doelen, normen
en waarden
 staat de normatieve en ethische inhouden van zijn
professionele praktijk te herkennen
 bereid om te handelen volgens de relevante professionele
code
 onafhankelijk in het organiseren van zijn werk
 zich ervan bewust dat hij deel is van een professioneel
netwerk
 staat en bereid de belangen van de betrokken partiien te
erkennen
 in staat een aantal van (conflicterende) loyaliteiten te
hanteren (naar cliënten, klanten, organisaties, zijn eigen
waarden en professionele kwaliteitsstandaarden)
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Ethische Standaarden10
De betrokkenheid van de Leonardo partners die betrokken zijn bij het aanbod van de
kwaliteit van diensten op het gebied van opleidingen en beroepskeuzes vereist een
ethische code die de handelingen van beroepsbeoefenaren leidt met betrekking tot
de kwaliteit van de rol van de beroepsbeoefenaar en het publiek informeert over te
verwachten standaarden van professionele praktijken en gedrag. De ethische
standaarden zijn gewijd aan de omarming van de waarde, waardigheid, potentie en
uniciteit van iedere persoon.
Ethische Verantwoordelijkheden naar Cliënten
11. Een begeleider respecteert de waardigheid van iedere persoon die betrokken is
bij opleidingen en beroepsbegeleiding. Deze verplichting omvat de acceptatie
van de rechten van het individu om onafhankelijke keuzes te maken,
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn beslissingen en zijn ontwikkeling in een
eigen gekozen richting vorm te geven. Het omvat ook de begeleider‟s
verantwoordelijkheid zich bezig te houden met wetten en beleid om de rechten
van de cliënt te garanderen.
12. Een begeleider herkent de verplichting gelijke kansen te bieden aan opleidingen
en beroepsbegeleiding zonder vooroordeel naar personen van verschillende
sociale status of opleidingsachtergrond geslacht, ras, etniciteit, religie, seksuele
geaardheid, of handicap en vermijdt alle vormen van gerelateerde discriminatie.
13. Een begeleider is gevoelig voor de totale behoeften van cliënten (opleidingen,
beroepen, persoonlijk en sociaal) omdat hij tussenbeide komt om de planning te
beïnvloeden voor of de aanpassing aan opleiding en training, beroepen en
loopbaan en moet verwijzen naar relevante deskundigen als hun eigen
competentie niet voldoende is om tegemoet te komen aan de behoefte van de
cliënt.
14. Een begeleider informeert cliënten schriftelijk of mondeling over de doelen,
technieken, beleid en ethische standaarden waaronder opleidingen en
beroepsbegeleiding wordt aangeboden en over voorwaarden waarin overleg met
andere professionals kan plaatsvinden en juridische of beleidsbeperkingen die
met het aanbod samenhangen. Elke grens over vertrouwelijkheid zal met de
client bespoken worden en met zijn toestemming gebeuren.
15. Een begeleider versterkt de onafhankelijke acties van de cliënt en weerhoudt zich
ervan de cliënt keuzes, waarden, leefstijlen, plannen, of waarden (c.q., algemene
views over de economie) op te dringen.Echter, in situaties waar cliënten
antisociale waarden omarmen die gevaarlijk zijn voor henzelf of anderen, kan het
noodzakelijk zijn voor de counsellor om aan te geven wat zijn professionele
waarden zijn en in welke mate hij sociale conventies steunt.
16. Een begeleider biedt uitleg over de inhoud, doelen, en resultaten van tests in een
begrijpelijke taal aan cliënten. Beroepsbeoefenaren gebruiken relevante
standaarden om assessment technieken te selecteren, administreren en interpret
eren. Zij herkennen dat opkomende technieken i.c. computer gebaseerde tests of
10

The ethische standaarden as used in the Leonardo Competence prvanile, are an adapted version
van the Ethische Standaarden, published by the International Association voor Opleidingal en Beroeps
Begeleiding (IAEVG), September 2003
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loopbaan begeleiding programma‟s, periodieke training en voortdurende
bekendheid vereisen met de professionele literatuur in bestuur en interpretatie.
17. Een begeleider bevordert de voordelen voor cliënten, van nieuw technieken en
geschikte computer toepassingen wanneer research of evaluatie zulk gebruik
vereist. De counsellor/beroepsbeoefenaar verzekert dat het gebruik van computer
toepassingen of andere technieken geschikt zijn voor de individuele behoeften
van de cliënt, dat de client begrijpt de techniek of het betrokken proces te
gebruiken en dat follow-up counselling bijstand is aangeboden. Om verder te
verzekeren dat leden van ondervertegenwoordigde groepen gelijke toegang
hebben tot de beste beschikbare technieken voor computer technologie, en tot
huidige en accurate informatie binnen welke techniek dan ook.
18. Als vertegenwoordiger van professionele competenties, training en ervaring naar
individuele cliënten en organisaties waarvoor overleg is vereist biedt de
begeleider informatie die duidelijk, accuraat en relevant is en die geen
misleidende of bedrieglijke materialen bevat.
19. Een begeleider vermijdt belangenconflicten die de belangen van zijn cliënten
aangaan wanneer hij betrokken raakt bij de loopbaan counselling van cliënten,
dient als vertegenwoordiger van hulp of als intermediair voor training facilititeiten.
Waar potentiële belangenconflicten plaatsvinden moeten ze kenbaar gemaakt
worden aan de cliënt.
20. Een begeleider maakt geschikte verwijzingen wanneer zijn professionele bijstand
niet vervolgd of geboden kan worden.
Houding naar collega’s en professionals
21. Een begeleider is verantwoordelijk voor het informeren van collega‟s en
bestuurders over aspecten van de opleidingen en beroepsbegeleiding zoals
vertrouwelijkheid en privacy reglementen.
22. Een begeleider biedt professionals en collega‟s accurate, objectieve, precieze en
relevante informatie over de behoeften en uitkomsten van opleidingen en
beroepsbegeleiding voor evaluatieve of andere doelen. De begeleider werkt
samen met zijn collega‟s bij het toepassen van de Ethische Standaarden in de
procedures en praktijken van hun werk . Wanneer informatie twijfels oproept over
ethisch gedrag van professionele collega‟s dient de bezorgdheid hierover kenbaar
te worden gemaakt aan andere collega‟s of binnen de beschikbare institutionele
kanalen.
23. In het geval van conflict tussen professionele ethische standaarden en richtlijnen
of niet-samenwerking van een werknemer, raadpleegt een begeleider zijn et
verantwoordelijk administrators over de implicaties van deze conflicten en zoekt
hij manieren waardoor hij deze kan elimineren.
Houding naar andere instellingen
24. Als het nodig is bepleit en ondersteunt een begeleider advocate de ontwikkeling
van opleidingen en beroepsbegeleidende diensten die ethisch relevant zijn voor
de behoeften van de cliënt in samenwerking met beleidsmakers, politici en
administratief personeel.
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25. Een begeleider is zich bewust van de geaccepteerde kwalificaties en training
verwachtingen van competente beroepsbeoefenaren, van opleidingen en
diensten op het gebied van beroepsbegeleiding en counselling.
26. Een begeleider werkt actief samen met bureaus, organisaties en individuen in
andere instituties of in de gemeenschap om zo tegemoet te komen aan de
behoeften en diensten te leveren aan cliënten.
Verantwoordelijkheden op het gebied van research en gerlateerde processen
27. Een begeleider heeft de geschikte training en vaardigheden om zijn
verantwoordelijkheid nemen om onderzoek te doen en zijn bevindingen te
rapporteren door procedures te gebruiken die consistent zijn met de
geaccepteerde ethische en wetenschappelijke standaarden van opleidingen en
psychologische research praktijken. Wanneer cliëntgegevens worden gebruikt
voor statistisch evaluatief onderzoek, of programdoelen, moet de
vertrouwelijkheid en de identiteit van individuele cliënten gewaarborgd zijn.
28. Een begeleider erkent zijn verantwoordelijkheid in de verbetering van opleidingen
en beroepsbegeleiding door vaardigheden, kennis en expertise met collega‟s en
met professionele verenigingen te delen
Verantwoordelijkheden van een Individuele beroepskracht
29. Een begeleider verkrijgt de begin training en handhaaft een proces van
voortdurend leren op het gebied van vereiste kennis en vaardigheden.
30. Een begeleider functioneert binnen de grenzen van zijn training en ervaring en
verwijst cliënten naar professionals voor die diensten waarvoor de
beroepsbeoefenaar niet competent is.
31. Een begeleider blijft op zijn praktijk reflecteren en richt zich zowel op de
humanistische principes die onderliggend zijna aan het ethische gedrag als op de
aandacht die de veranderende sociale en politieke vraagstukken vragen die
ethische gevolgen voor de praktijk hebben.. Deze omvatten vragen als: wie zijn
mijn cliënten (studenten, werkers, werkgevers, maatschappij) en wat zijn de
ethisch belangrijke onderwerpen in deze verhoudingen? Hoe verschillenen deze
vormen van interventie (individuele counselling, groep werk, computer
ondersteunde programma‟s , overleg met management namens werknemers) qua
ethiek? Hoe moeten de diensten van beroepsopleiding en beroepsbegeleiding
ethisch beantwoorden aan de globale spanningen tussen economische en
omgevingsonderwerpen in het dagelijks leven en arbeidsplaatsen van cliënten?
32. Een begeleider is verantwoordelijk voor het monitoren en handhaven van zijn
professionele competenties en voor het verkrijgen van een training op periodieke
basis om zich ervan te verzekeren dat hij competent diensten kan leveren aan
cultureel verschillende cliënten en om effectief nieuwe theorieën, interventie
technieken en ICT toepassingen te gebruiken evenals assessment processen.
33. Een begeleider beoogt en participeert regelmatig in supervisie waardoor zijn
vereiste kennis en vaardigheden toenemen om effectief zijn professionele
verantwoordelijkheden te ontwikkelen op doelen voor voortgezet leren.
34. Een begeleider is zich bewust van zijn warden en houding om discreet en
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objectief te zijn in de hulp die hij cliënten biedt. In het bijzonder vermijdt hij alle
vormen van raciaal, sexe en leeftijdsstereotypering en discriminatie.
35. In het geval waarin ethische onderwerpen onduidelijk van ambigue zijn,
raadpleegt een begeleider op een vertrouwelijke manier zijn professionele e
beroepsvereniging van collega‟s met de bedoeling het onderwerp te
verduidelijken van strategieën te ontwikkelen om de voorwaarden die het
probleem veroorzaken te rectificeren.
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