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Introductie
Het project Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning is gericht op het verder
professionaliseren van docenten in het beroepsonderwijs en -opleidingen. Wij zijn ervan overtuigd
dat zij het recht en de plicht hebben om hun pedagogische vaardigheden en competenties up-todate te houden, zodat zij de best mogelijke begeleiding kunnen geven aan onze jongeren.
Met betrekking tot begeleiding, moeten wij erkennen dat de begeleiding die momenteel gegeven
wordt aan leerlingen/studenten vaak niet professioneel genoeg is om ze op een soepele en
effectieve manier de overgang te laten maken naar de arbeidsmarkt. Dit betekent dat leraren in de
21ste eeuw bezorgd moeten zijn over het feit dat zij leerlingen in de ontwikkeling van leerbaarheid
en flexibiliteit moeten stimuleren, gebaseerd op een fundamentele en structurele bewustwording
van het belang van het concept levenslang leren.
Peergroepen over loopbaanleren faciliteren
Wij kennen geen enkel bestaan van een peergroep, gefaciliteerd door scholen, over loopbaanleren.
Het is opvallend dat de studenten, die deel hebben genomen in de studentenpanelsessies hier
spontaan om hebben gevraagd.
Tijdens de studentenpanelsessies, met name die in Nederland, gaven studenten aan dat zij deze
panelsessies goed vonden, vooral het spreken met elkaar, i.e. met peers, en dat alle vragen die wij
gesteld hebben relevant waren voor alle studenten. Tegelijkertijd gaven de studenten aan dat zij zelf
niet in staat waren om deze panelsessies te organiseren en uit te voeren. Daarom hebben wij
besloten een leidraad op te stellen voor deze peergroepen, samen met studenten en
docenten/begeleiders. De resultaten kunnen onderaan dit kader gevonden worden.
Hoofdstuk 1 biedt mogelijkheden over hoe peergroepen gefaciliteerd kunnen worden, hoofdstuk 2
geeft inhoud over peergroepdiscussies via vragenlijsten en onderwerpen, en hoofdstuk 3 geeft
ideeën voor alle praktische en organisatorische zaken. In de bijlagen zijn referenties naar
wetenschappelijk onderzoek en relevante literatuur.

Tanja Biebaut
Theo van Geffen
Monika Neuhauser
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1. Context Faciliteren
Zoals vermeld in de inleiding, komt het idee voor het faciliteren van peergroepen uit de
studentenpanelsessies die in Nederland zijn gehouden. De studenten hadden geconcludeerd dat
praten met peers handig en leuk was. Maar ze verklaarden dat scholen dit op een of andere manier
zouden moeten faciliteren, omdat zij het gevoel hadden dat zij zelf niet (volledig) in staat zijn om dit
op eigen houtje te doen.
Scholen kunnen kiezen uit drie faciliterende contexten voor peergroepen over carrière:
1. Als onderdeel van het curriculum;
2. Docent/begeleider/expert-gedreven;
3. Studentgedreven. Bijvoorbeeld via onafhankelijk opdrachten voor leerlingen.
Het verschil tussen deze drie contexten is niet absoluut. Afhankelijk van de situatie, kan het
elementen van de drie contexten bevatten.
De partnergroep van het Project Loopbaanleren raadt scholen aan om het idee van peergroepen
voor loopbaanleren over te nemen en te verankeren in het curriculum, niet per se als een vak in het
rooster, maar in ieder geval als een onderwerp dat behandeld wordt tijdens de opleiding.
Ten tweede, adviseren wij scholen om initiatief te nemen in het organiseren van de peergroepen;
tijdens discussies met studentenpanels ondervonden wij dat studenten niet genoeg vertrouwen
hebben in zichzelf om deze zelf op te starten. Afhankelijk van hun niveau van self-efficacy, kan het
werkelijk organiseren van de peergroep uitgevoerd worden door studenten.
De discussies met de discussenpanels in Oostenrijk, België en Nederland gaven een breed scala van
keuzes aan hoe peergroepen georganiseerd kunnen worden, en deze zullen worden uitgewerkt in de
twee volgende hoofdstukken over de inhoud en vorm.
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2. Inhoud voor peergroepen
We raden scholen aan om de inhoud van onze vragenlijsten te gebruiken om keuzes te maken, werk/ carrière-identiteit en self-efficacy, niet als een strikte richtlijn, maar als een bron voor debat en
dialoog. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld voor studentenpanels en gebruikt door studentenpanels,
in Oostenrijk, België en Nederland.

2.1

Vragenlijst Kiezen/Keuzes maken

a.

De loopbaan van mijn opleiding/carrière kiezen maakt me…
Ja
Gestrest:
Ik denk /dacht dat de taak te zwaar is, of dat ik het niet kan doen
Verheugd:
Ik denk/dacht dat het succesvol zou zijn, ik ben nieuwsgierig, het is iets
nieuws/leuks
Anders (leg a.u.b. uit)

b.

Welke motieven zijn/waren belangrijk voor jou in je keuze voor een opleiding/loopbaan?
(vink alles aan wat van toepassing is en leg uit waarom).
√

Waarom was dit belangrijk voor jou?

Motieven die betrekking hebben
met mijn toekomst:
(Ik werd beïnvloed door
overwegingen over wat mogelijk is
met deze opleiding, de arbeidsmarkt
/ vooruitzichten op een baan)
Motieven die betrekking hebben op
mijn prestaties:
(ik werd beïnvloed door
overwegingen over wat ik denk dat
ik aan kan / waarmee ik succesvol
kan zijn, in plaats van wat mij leuk
lijkt)
Motieven die betrekking hebben op
mijn interesse in de inhoud van de
cursus / beroep:
(Ik werd beïnvloed door hoe leuk ik
de onderwerpen van de studie, het
6

Nee
X
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studeren zelf, een student zijn vond)
Verschillende motieven:
(Ik werd beïnvloed door meerdere
factoren, bv.
- dit lijkt mij leuk
- mijn vrienden / familie doen /
deden dit
- de school was dichtbij)
Andere motieven:
(graag omschrijven)

c.

Wat zijn/waren jouw gevoelens toen je je studie/loopbaan koos?
(Vink alles aan wat van toepassing is en leg uit waarom).
√ Opmerkingen
Ik voel / voelde onzeker over
de inhoud en de verschillende
keuzes en wat de alternatieven
zijn / waren
Ik voel / voelde me verlamd
door het teveel aan keuzes
Ik voel / voelde mij onzeker
over wat de gevolgen zijn van
mijn keuzes, onzeker over wat
er gaat gebeuren
Ik maakte me zorgen over mijn
eigen vermogen om de juiste
keuzes te maken
Ik had geen problemen met
het maken van keuzes en dus
voelde ik mij helemaal niet
onzeker

d.

Tijdens het kiezen van een opleiding/loopbaan, heb je je ooit zo gevoeld…
Ja

Nee Opmerkingen
X

“Mijn hele toekomst
hangt hiervan af!”
“Ik kan helemaal geen
keuzes maken!”

e.

Hoe zou je geholpen willen worden in dit opzicht? Wat kan/moet de school doen?
7
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f.

Met wie heb je gepraat bij het maken van keuzes over je opleiding/carrière? (Kruis aan wat
van toepassing is en schrijf op waar je over hebt gesproken).
5.2

Waar hebben jullie over gepraat?

Vrienden/peers
Deskundigen (iemand die
in het veld/beroep van
jouw keuze werkt)
Begeleidend personeel
van school / universiteit
Overig (noteer wie dit
waren)
g.

Wat was belangrijk tijdens deze gesprekken?

h.

Wat ontbrak er aan deze gesprekken?

i.

Denk je dat je een verkeerde keuze kan maken bij het kiezen van een opleiding/carrière?
Ja

Nee
X

Weet niet
?

Opmerkingen

j.

Wat zijn volgens jou mogelijke gevolgen van het maken van een verkeerde keuze?

2.2

Vragenlijst: Werkidentiteit/carrière-identiteit

a.

Omschrijf wat werk betekent voor jouw leven en in jouw leven.

b.

Is het belangrijk dat je iets doet/betekent voor anderen in je werk?

c.

Omschrijf je toekomstige baan.

d.

Hoe wil je geholpen worden in dit opzicht?
Wat kan/moet school doen?

e.

Heb je mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzocht?

f.

Denk je dat het belangrijk is om de arbeidsmarkt te verkennen?
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g.

Denk je dat het belangrijk is om…
Ja
√

Nee Waarom/Waarom niet?
X

Nieuwe dingen te beginnen?
Mensen te ontmoeten die je nog niet
kende?
Jouw levensverhaal te herinterpreteren
door de bril van nieuwe mogelijkheden?

h.

Welke uitspraak is de beste samenvatting van jouw houding?
A
Het is beter om met dingen te beginnen en daarna over je acties na te denken
B
Het is beter om eerst over dingen na te denken alvorens actie te ondernemen

2.3

Vragenlijst: Self-efficacy

a.

Wat zijn jouw dromen met betrekking tot je opleiding?

b.

Hoe groot is de kans dat je educatieve wensen zullen uitkomen?
Zeer waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Zeer
onwaarschijnlijk

c.

Wat zijn je dromen met betrekking tot je toekomstige carrière?

d.

Hoe groot is de kans dat je carrièredromen zullen uitkomen?
Zeer waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Zeer
onwaarschijnlijk

e.

Hou zou je geholpen willen worden om je educatieve en carrièredromen waar te maken?
Wat kan/moet de school doen?

f.

In welke mate kloppen deze uitspraken voor jou bij het nastreven van je doelen?
(Geef het belang van de uitspraken aan op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 onbelangrijk is en
5 zeer belangrijk.)
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Omcirkel jouw antwoord

g.

Het is belangrijk voor me om het gevoel te hebben dat ik iets
beheers, om succes te ervaren

1

2

3

4

5

Wanneer ik anderen zie die succes hebben of iets goeds
doen, dan wil ik dat ook: als zij het kunnen kan ik het ook!

1

2

3

4

5

Ik word beïnvloed door wat mensen mij vertellen: positieve
feedback moedigt mij aan; negatief commentaar ontmoedigt
mij

1

2

3

4

5

Ik word beïnvloed door hoe ik me voel, fysiek en emotioneel
(van een positieve stemming krijg ik energie, een negatieve
stemming ondermijnt me)

1

2

3

4

5

Welke stelling past het beste bij jou?
A
Ik hoor graag dat ik ergens goed in ben
B
Ik hoor graag dat ik ergens hard aan heb gewerkt
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2.4

Onderwerpen

De studentpanels in Oostenrijk hebben een lijst gemaakt van mogelijke onderwerpen die gebruikt
kunnen worden voor peergroep gesprekken.
Studentpanel 1
Succes
Competenties
Werkverwachtingen
Kwalificaties
Werkgever
Beroep
Familie
Interesses
Talenten
Sterke punten
Functieprofiel
Promotiemogelijkheden
Onderwijs
Betekenis
Prestige
Reputatie
Bestaan
Veiligheid
Droombaan
Toekomstvisie
Periode in het buitenland
Functie-eisen
Team
Inkomen

Studentpanel 2
Vrije tijd
Onderwijs
Beroep
Werken in het buitenland
Ouders
Verwachtingen
Sociaal leven
Beslissingen ontdekken
Vreugde
Tevredenheid
Vervulling
Beroep
Geld
Inkomen
Doel
Visie
Arbeidsvoorwaarden
Vooruitzichten
Kansen
Toekomst
Onzekerheid
Flexibiliteit
Creativiteit
Levenslang leren
Geschikt voor werk
Burnout
Zoeken naar een baan
Stage in het buitenland
Talenten
Werkmogelijkheden
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Studentpanel 3
Ambitie
Macht
Netwerken
Contacten
Intimidatie
Bedrijfsklimaat
Teamwork
Stage
Beroepservaring
Veranderingen
Plezier
Functie-eisen
Geluk
Carrière
Baas
Werk
Beslissingen ontdekken
Steun
Voorbeelden
Zekerheid
Onzekerheid
Werkmogelijkheden
Stress
Toekomst
Familie
Reputatie
Salaris
Zelfverwezenlijking
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3.

Format

In een speciale vragenlijst gemaakt door het Nederlandse studentenpanel, hebben wij een
inventarisatie gemaakt van de van de verschillende peergroepen (schoolgedreven, studentgedreven,
docentgedreven), manieren om te organiseren, groepssamenstelling, etc. Deze vragenlijsten zijn
besproken door de studentenpanels in Oostenrijk, België en Nederland. Soms vonden wij zeer
uitlopende meningen in deze landen, dus hierbij is de plaatselijke context van belang bij het maken
van de juiste keuzes. Een punt dat belangrijk was voor iedereen: studenten moeten zich veilig voelen
wanneer zij deelnemen aan peergroepen. De voorwaarden voor het veilig voelen verschillen per
land.
De reacties van de drie verschillende landen/panels zijn opgenomen in het overzicht hieronder.
OT = Oostenrijk, BE = België, NL = Nederland. Houd er rekening mee dat een peergroep wordt
aangeduid als een platform, wat de werktitel was tijdens de vragenlijstsessies.

VRAAG

RESULTATEN
OT:
Studenten hebben liever open vragen. Die stimuleren
ruimdenkendheid en nadenken over carrièreonderwerpen.
Open vragen bieden een brede scala aan antwoorden, en
maken de discussie levendig en interessant.

1. Is het beter om open of gesloten vragen
aan studenten te stellen en waarom?

BE:
Studenten hebben liever gesloten vragen omdat zij dan een
gestructureerde dialoog krijgen. Gesloten vragen zijn goed
om een dialoog te starten.
NL:
Er kwam geen duidelijke voorkeur naar voren in de
gesprekken.
_________________________________________
2. Is het beter om de groep homogeen of
heterogeen samen te stellen, en in welke
gebieden/ op welke niveaus?
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________________________________________________
OT:
Bijna de helft van de studenten heeft liever dat de
groepsamenstelling homogeen is, omdat zij dan een
vergelijkbare uitgangssituatie hebben; zij zijn bekend met
elkaar; zij praten makkelijker op hetzelfde niveau met peers;
ze voelen zich vrijer om te zeggen wat zij denken; en ze
kunnen zich beter inleven in de positie van de ander. Meer
dan de helft van de studenten heeft liever dat de
groepsamenstelling heterogeen is aangezien zij verwachten
te leren van deelnemers van verschillende leeftijden,
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achtergronden en ervaringen. De deelnemers kunnen ouder
zijn, meer ervaren zijn met studeren of werken, studenten
van andere scholen, studenten van andere landen.
BE:
In homogene groepen spreken studenten dezelfde taal en
kunnen ze elkaar helpen om anderen informatie te
distilleren op kritische elementen die nodig zijn om een
keuze te maken. Het is makkelijker om contact te maken
met hen als er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden;
zij begrijpen de doelstellingen en de problemen; en ze
hebben directe ervaring en dus worden ze gezien als een
geloofwaardige, onpartijdige en betrouwbare bron van
informatie. Zij hebben ook specifieke lokale kennis en
kunnen, bijvoorbeeld, aanbevelingen doen voor vertrouwde
professionele dienstverleners of bronnen van hulp.
Studenten hebben meer kans om dingen te horen en
internaliseren, en dus hun houding en gedrag te veranderen,
als zij geloven dat wat ze horen vergelijkbaar is met wat ze
hebben en over dezelfde problemen en druk gaat. Peer-topeer leren levert lokale relevante informatie wanneer zij een
keuze over hun eigen leven moeten maken.
NL:
In heterogene groepen (gemengde niveaus / verschillende
sectoren) heb je een diverse groep met verschillende
interesses. Je leert meert over andere beroepen en je kunt
erachter komen wat je interesseert. In homogene groepen
(zelfde niveau / zelfde sector) zal je gemeenschappelijke
interesses hebben en ben je in staat in te gaan op bepaalde
beroepen. Je kunt praten over voortgezette educatie en over
hoger onderwijs.
Er was een voorkeur om de niveaus te scheiden. Niveau 1 en
2 dienen in de ene groep te zijn en 3 en 4 in een andere. Zij
geloven dat dit het beste is omdat er tussen de niveaus een
verschil is in hun manier van denken.
De groep kan het beste uit 12 mensen bestaan, wat dan in
twee groepen van ongeveer zes mensen gesplitst wordt, of
drie groepen van vier, zodat iedereen durft zijn mening te
geven en dit ook zal doen.
________________________________________

_________________________________________________

3. Wie moet de discussie leiden? Iemand

OT:
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van hun eigen leeftijd of een ouder iemand,
een peer of een coach? Wat moet hun rol
zijn?

Het merendeel van de studenten zeiden dat iemand van hun
eigen leeftijd moet de discussie leiden, of een student die
iets ouder is. Zij willen niet dat hun eigen docenten de
discussie / platform leiden. Sommige studenten hebben
liever dat er en een externe coach (expert,
beroepsbeoefenaar) komt. De discussieleider moet: zorgen
voor eerlijkheid; ervoor zorgen dat alle studenten vrij zijn
om hun mening te geven; in staat zijn om positieve input te
geven; in staat zijn om structuur te geven aan de discussie,
om interessante vragen te stellen, commentaar te geven op
argumenten, om samenvattingen te geven van de
resultaten.
BE:
Er moet een coach zijn. De coach speelt drie fundamentele
rollen: Denkende Partner, Objectieve Steun en
Verantwoordelijkheid. Het is makkelijker om een ander
objectiever te zien dan jezelf, en het is makkelijker om een
oplossing te herkennen voor een ander dan voor jezelf. Het
is moeilijk om te weten wat je moet doen middenin een
ontwikkelingsmogelijkheid. Het is nuttig om iemand te
hebben waar je naartoe kan voor steun, zeker als dit iemand
is die je kent. De coach heeft een frisse invalshoek. Hij/zij
kan voorbij de geschiedenis kijken en veel meer
mogelijkheden en strategieën bedenken. De coach is degene
die belast is met de doelstellingen van de student, met de
lijst van wat de student echt wilt bereiken. Hij/zij zet zich in
voor de student en staat aan hun kant.
NL:
Het gesprek moet geleid worden door een docent die
gekozen is door de studenten, een docent die zij
vertrouwen. De docent begint met een korte introductie en
brengt de discussie op gang. De studenten zullen de
discussie voeren. De docent zal aanwezig blijven, orde
handhaven, en zorgen dat de discussie op schema blijft. Het
is belangrijk dat de docent deel blijft uitmaken van de
discussie. Het zal de discussie ten goede komen als de
studenten de docent kunnen kiezen, of het kan een vreemde
zijn. In beide gevallen zullen de meeste studenten het
makkelijker vinden om te praten en hun mening te delen.

______________________________________

______________________________________________

4. Hoe moet het platform georganiseerd
worden? Hoe moeten de deelnemers zitten?

OT: Het peer-platform kan bijvoorbeeld georganiseerd
worden als een deel van een schoolproject. De studenten
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willen ingrijpende deelname: zij willen graag zelf de
onderwerpen bepalen (het formuleren van onderwerpen in
kleine groepen, stemmen). Zij willen zelf bepalen wie de
leider van de discussie/het platform is (bijv. kandidaten
worden geselecteerd door middel van stemmen), en zij
willen de experts kiezen die ze uitnodigen (bijv. van een lijst
van afgestudeerden of oud-studenten van de school).
Sommige studenten zouden graag conferenties houden met
peers van andere scholen en andere landen. Studenten
konden het zich ook voorstellen om een peer
platform/discussie te organiseren via social networks (zoals
Facebook, Twitter).
Als het om de opstelling gaat, hebben studenten liever dat
ze op een manier kunnen zitten die een open communicatie
mogelijk maakt. Afhankelijk van de situatie kunnen zij zich
voorstellen dat ze verschillende onderwerpen bespreken in
kleine subgroepen, en de resultaten van de kleine groepen
presenteren aan de gehele peergroep.
BE:
Om peer leren te faciliteren kunnen we uit een scala van
mogelijkheden kiezen:
Buzz Groups: Een grote groep studenten is onderverdeeld in
kleinere groepen van 4-5 studenten om de kwesties rond
een probleem te beschouwen. Na ongeveer 20 minuten
discussiëren, gaat één deelnemer van elke subgroep de
bevindingen van hun groep presenteren aan de hele groep.
Affinity Groups: Groepen van 4-5 studenten krijgen ieder
bepaalde taken aangewezen, om buiten de formele
contacttijd aan te werken. Bij de volgende formele
bijeenkomst met de docent, de subgroep, of een
groepsvertegenwoordiger, presenteert één deelnemer van
elke subgroep de bevindingen van de subgroep aan de hele
onderwijsgroep.
Oplossing- en Kritiekgroep: Één subgroep krijgt een
discussieonderwerp voor een tutorial en de andere groepen
vormen 'critici' die observeren, opmerkingen geven en de
presentatie van de subgroep evalueren.
‘Teach-Write-Discuss’: Aan het einde van een leersessie gaan
studenten korte vragen beantwoorden en die verdedigen.
Nadat zij aan de vragen individueel hebben gewerkt,
vergelijken zij die met elkaar. Een discussie met de hele
groep gaat vervolgens de verschillende antwoorden en hun
redenen analyseren.
15
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Kritieksessies, rollenspel, debatten, case studies en
geïntegreerde projecten zijn andere spannende en
effectieve leerstrategieën die studenten enthousiast maken
en peer-leren stimuleren. Studenten hebben dan
verschillende mogelijkheden om in een ‘veilige’ en
ongedwongen omgeving (terwijl zij misschien wel
geëvalueerd worden door een andere groep en / of de
docent) ervaringen op te doen, reacties op complexe en
‘echte’ problemen die zij misschien later krijgen in hun
loopbaan.
NL:
1. Het moet plaatsvinden in een kamer met een aantal
computers. Elke computer moet een vraag / stelling tonen
waar de student op kan antwoorden / reageren. De
studenten gaan in paren door de kamer, waarbij zij op alle
vragen / stellingen antwoorden formuleren. Daarna worden
de vragen en antwoorden op een groot scherm getoond. De
studenten zullen dit daarna bespreken in de groep.
2. Je zou elke student een vragenlijst kunnen laten invullen
om die vervolgens de bespreken in kleine groepen die
conclusies formuleren om besproken worden in de grote
groep.
3. Studenten kunnen presentaties geven over hoe zij de
toekomst voor zien, dat wil zeggen, wat ze gaan doen als ze
klaar zijn met hun huidige opleiding. Het publiek kan dan
vragen stellen, zodat ze er verder op in kunnen gaan en een
beter idee van hun toekomst krijgen.
_____________________________________

_________________________________________________

5. Hoe lang moet een platformsessie duren
en wanneer kan deze het best plaatsvinden?
(‘s ochtends, ’s middags, ’s avonds)?

OT:
De meeste studenten denken dat een
platformsessie/discussie niet langer dan twee uur moet
duren en in de ochtend of vroeg in de middag moet
plaatsvinden. Sommige studenten stellen voor om discussies
op regelmatige tijdstippen gedurende het jaar te
organiseren.
BE:
Dit hangt sterk af van wat voor soort groep jongeren het is
en welke activiteiten er buiten school zijn.
NL:
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Een sessie mag niet te lang duren, niet meer dan twee uur.
Drie sessies dienen te worden georganiseerd:
De eerste sessie moet plaatsvinden aan het begin van het
eerste jaar van het beroepsonderwijs omdat studenten zich
een beeld van hun opleiding hebben gevormd en dit kunnen
delen met andere studenten. Studenten zullen waarschijnlijk
een idee hebben over wat ze graag willen doen als ze hun
opleiding hebben afgerond.
De tweede sessie moet plaatsvinden na de stage. Studenten
zullen een mening hebben over de stage en hebben een
beter idee of ze dit vak gebied wel of niet leuk vinden en of
ze hierin verder willen gaan.
De derde sessie moet plaatsvinden aan het eind van de
opleiding. Studenten kunnen controleren of ze nog steeds
dezelfde dingen willen en of ze hun doelen hebben bereikt.
Ze kunnen ook beoordelen of deze sessies hebben geholpen
in het maken van keuzes, etc.
_________________________________________

_________________________________________________

6. Moet de sessie formeel of informeel zijn, los
of strikt?

OT:
De meeste studenten geven de voorkeur aan
platformsessies met een duidelijke structuur en
gedefinieerde regels, die ze zelf willen bepalen.

BE:
Om peer leren effectief te laten zijn, moeten we verzekeren
dat de hele groep ‘positieve onderlinge afhankelijkheid’,
face-to-face interactie, groepsverwerking en individuele en
groepsverantwoordelijkheid ervaart. ‘Positieve onderlinge
afhankelijkheid’ benadrukt het belang en de uniekheid van
de inspanningen van elk groepslid. Als studenten met elkaar
communiceren, nemen ze leiderschapsrollen aan, verkrijgen
ze conflictmanagement vaardigheden, en bespreken en
verduidelijken ze concepten.
NL:
De docent zal aanwezig blijven en orde bewaren, verzekeren
dat de discussie op koers blijft. Het is belangrijk dat de
docent onderdeel van de discussie uitmaakt.
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7. Moeten de deelnemende studenten
allemaal van dezelfde school zijn of ook van
andere scholen?
8. Moet het platform internationaal zijn, of
misschien een speciale, internationale sessie
hebben?

OT:
Het hangt af van het onderwerp. Onderwerpen als selfefficay of identiteit dienen te worden besproken en
geëvalueerd in kleine en homogene groepen in een bekende
omgeving. Onderwerpen als werkverkenning of
opleidingskeuze kunnen ook worden besproken met
studenten van andere scholen.
Onderwerpen met betrekking tot de arbeidsmarkt en
algemene carrièremanagement mogelijkheden, werken en
wonen in Europa, internationale studieprogramma’s, etc.
dienen te/kunnen worden besproken in internationale
sessies.
BE:
Er kwam geen duidelijke mening naar voren in de discussies.

______________________________________
9. Hoe creëer je een gevoel van zekerheid,
wat voor sfeer zoek je (zie ook 6)?
10. Hoe stimuleer je studenten om mee te
doen, wat voor stimulans hebben ze nodig?

NL:
Er kwam geen duidelijke mening naar voren in de discussies.
_________________________________________________
OT:
Studenten willen niet worden gedwongen om actief deel te
nemen aan een discussie, ze willen het zelf beslissen. De rol
van de docenten dient slechts ondersteunend te zijn.
Studenten worden gestimuleerd om deel te nemen als ze
het gevoel hebben dat de onderwerpen hen raken; als de
uitgenodigde experts vaardig en interessant zijn; als de
sessies plaatsvinden in een veilige omgeving; en als ze het
gevoel hebben dat hun deelname voordelig zal uitpakken
m.b.t. loopbaanleren competenties en hun onderwijs- en
beroepsbeslissingen.
Het is belangrijk om te onthouden dat studenten
gemotiveerd zijn op een emotioneel niveau. Studenten
willen plezier hebben in de discussies met peers, experts en
studenten van andere scholen of uit andere landen.
BE:
De volgende 8 factoren dragen bij aan een gevoel van
veiligheid:
1. Wederzijds akkoord
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2. Een verplichting om te praten
3. Zelfreflectie aanmoedigen
4. Bewustzijn van de mogelijkheden van de peer
5. Sensitieve vragen
6. Bewustzijn en empathie
7. Positief luisteren
8. Succes vieren
Peer-to-peer leren gaat uit van studenten die hun kennis en
ervaring met elkaar delen. Dit kan gebeuren door bestaande
sociale netwerken of door peer leermogelijkheden te
creëren. Peer-to-peer leren: verspreidt informatie d.m.v.
formele en informele sociale netwerken; vereist wederzijdse
communicatie; erkent dat elke deelnemer een docent en
leerling kan zijn; en is gemeenschap- en
deelnemergedreven.
NL:
De discussie dient te worden geleid door een docent die is
gekozen door de studenten. Zo kunnen zij de docent kiezen
die ze vertrouwen. Een andere optie zou kunnen zijn om de
discussie te laten leiden door een vreemde. In beide
gevallen zullen de meeste studenten het makkelijker vinden
om te praten en hun meningen te delen. De grootte van de
groep moet klein zijn, ongeveer vijf tot acht mensen. Er zijn
veel mensen die het moeilijk vinden om hun mening te
geven in een grote groep.
De stimulans om mee te doen moet een certificaat zijn, en
het zou ook helpen als een lunch was inbegrepen.
Studenten zullen leren hoe ze moeten nadenken over hun
toekomst, en ze zullen meer leren over andere beroepen en
meningen. Studenten zullen van elkaar leren.
Studenten kunnen worden aangemoedigd om deel te nemen
door een compensatie/beloning aan te bieden. Sessies
moeten plaatsvinden tijdens lesuren en worden
gecombineerd met een lunch of snacks.
Het helpt studenten om te ontwikkelen: studenten leren
meer over wat ze willen en krijgen een duidelijker beeld van
wie ze zijn.
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_____________________________________

_________________________________________________

11. Wat zijn de voorwaarden voor een
platform?

OT:
De voorwaarden die het meest worden genoemd door
studenten zijn: wederzijds akkoord; verplichting tot praten;
sensitieve vragen; bewustzijn en empathie; veilige
omgeving; en positief luisteren.
De peer discussie/platformsessie dient een open proces te
zijn waarin – door middel van reflectie en communicatie met
elkaar – de studenten hun eigen levensconcepten,
werkidentiteit en hun perspectieven te verduidelijken, en
carrièremanagement competenties zullen verkrijgen.
BE:
Om peer leren effectief te maken, moeten we verzekeren
dat de hele groep “positieve onderlinge afhankelijkheid”,
face-to-face interactie, groepsverwerking, en individuele en
groepsverantwoordelijkheid ervaart. “Positieve onderlinge
afhankelijkheid” benadrukt het belang en de uniekheid van
de inspanningen van elk groepslid terwijl belangrijke
cognitieve activiteiten en inter-persoonlijke dynamiek op de
achtergrond werken. Als studenten met elkaar
communiceren, zullen ze onvermijdelijk leiderschapsrollen
innemen, conflictmanagement vaardigheden verkrijgen,
concepten bespreken en verduidelijken, en de complexiteit
van menselijke relaties binnen een bepaalde situatie
ontrafelen. Dit proces vergroot de leerresultaten. Daarom
gaat het leren ver voorbij aan het geschreven woord en zelfs
aan de huidige taak.
Peer leren kan echter ook de aanwezigheid van
“freeloaders” – teamleden die hun
teamverantwoordelijkheden niet vervullen, maar toch
worden beloond voor opdrachten of presentaties met
hetzelfde (hoge) cijfer als hun actievere teamleden –
aanmoedigen. Freeloading kan worden geminimaliseerd
door gebruik te maken van peer evaluaties om de
individuele prestatie van teamleden te beoordelen, of door
een “posttest” uit te voeren. Er zullen dan twee
verantwoordelijkheidniveaus zijn: het individu en de groep.
NL:
De sessies dienen niet langer te zijn dan twee uur.
Het zal de discussie ten goede komen als de studenten de
docent kunnen kiezen, of als een vreemde de discussie leidt.
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In beide gevallen zullen de meeste studenten gemakkelijker
praten en hun meningen delen.
De laatste sessie dient gericht te zijn op de controle of je nog
steeds op koers bent en of je je doelen hebt bereikt.
Studenten kunnen ook evalueren in hoeverre de sessies ze
hebben geholpen in het maken van keuzes, etc.
____________________________________

_________________________________________________

12. Welke thema’s kunnen worden gebruikt
van het platform?

AT:
Dialoog met professionals (rolmodellen); hoe succesvol te
worden; onderwijs- en beroepspaden; banen en vakeisen; in
het buitenland studeren en werken; ervaringen van oudere
studenten; toekomstige visie en beroepsdoelen; wat ik wil
bereiken in mijn leven; werkmogelijkheden en –
vooruitzichten; de betekenis van werk-vrije tijd-familie; hoe
belangrijk zijn arbeidsvoorwaarden; geld verdienen/iets
belangrijks doen; carrièreveranderingen/nieuwe
uitdagingen; carrièresucces/werkonzekerheid; wat maakt
me gelukkig op het werk.
BE:
Denk na over je jaar. Wat zijn je grote, overkoepelende
doelen?
NL:
Het thema in de eerste sessie dient gericht te zijn op de
toekomst, aangezien ze een keuze moeten maken. De
tweede sessie dient retrospectief te zijn en ruimte te bieden
om zaken te bespreken die verduidelijking behoeven.
-hoe studenten hun ontwikkeling zien.
- hoe ze zich hierover voelen.
- wat ze leuk zouden vinden om te doen na hun opleiding en
hoe ze dit voor zich zien.
Of:
De eerste sessie dient gericht te zijn op het beantwoorden
van vragen. De tweede sessie dient meer de diepte in te
gaan en we hopen dat studenten hun meningen en
problemen/vragen vollediger delen. De derde sessie dient
een groepsessie te zijn, maar iedereen zal zich richten op zijn
eigen situatie en terug en vooruit kijken.
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BIJLAGE 1
Kenmerken van 15/16 jaar oude jongens en meisjes
De data in de tekst komt van studentenpanels van 18 jaar en ouder. Discussies met experts in Polen
raden aan dat we aandacht besteden aan jonge leerlingen. Daarom hebben we de volgende bijlage
geschreven.
Deze jongeren moeten een balans bereiken tussen de bekende en ervaren situaties (familie) en het
omgaan met nieuwe situaties (relaties en activiteiten buiten de familie). Ze worden vooral
gekenmerkt door:
- een groeiend bewustzijn van hun eigen fysieke kracht ;
- veel interesse in het experimenteren met hun eigen lichaam en met hun omgeving ;
- interesse in alle zaken en stoffen die de geest verruimen ;
- de puberteit en alle bijbehorende typische kenmerken;
- wens om afstand van de normen en gebruiken van hun ouders te nemen;
- peer groeporiëntatie.
4th ICTCT workshop proceedings
Kinderen en peergroep-platforms
Plicht en plezier hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Jonge mensen willen dingen doen, die zowel
bruikbaar als amuserend zijn. Ze willen hun eigen ideeën toepassen en het gevoel van een
gemeenschap hebben. Tegelijkertijd is het belangrijk dat ze succes ervaren.
De peergroep
In het socialisatieproces tijdens de pubertijd, vervangt de peergroep de ouders steeds meer. Waar de
ouders optreden als mediators voor basis normen, hebben peers meer invloed op gedragspatronen
verbonden met de dagelijkse praktijk.
Over het algemeen, als iemand probeert om jonge mensen te beïnvloeden, moet men zich bewust
zijn van de significante rol van de peergroep in vergelijking met oudere jongeren. Praten met en het
begeleiden van jonge mensen van deze speciale leeftijd gaat niet zozeer over individuen, maar
eerder over leden van verschillende subgroepen.
Deze subgroepen functioneren volgens speciale groepsregels die per groep kunnen verschillen.
Een docent of decaan dient te groepsregels te kennen en begrijpen, evenals de verschillende
individuen in een groep, om gemakkelijker rapport op te bouwen met de jongeren.
"Taal"
Jongeren hebben een speciale manier van communiceren. Ze hebben hun eigen “taal” die twee
belangrijke en onderscheidende functies heeft:
a) om zichzelf af te scheiden van de wereld van volwassenen en
b) om de ene groep van andere groepen te onderscheiden.
Communicatiesignalen kunnen worden geïdentificeerd in verschillende kledingstijlen, muziek,
tatoeages, etc.
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Verschillende vrije tijd activiteiten van jongens en meisjes
Informatie over vrije tijd activiteiten is een belangrijk uitgangspunt voor alle communicatie. Als we
het vrije tijdsgedrag van jongens en meisjes en verschillende subgroepen vergelijken, kunnen we vele
verschillen waarnemen waar we rekening mee moeten houden in communicatieprocessen.
Bijvoorbeeld, meisjes hebben minder vrije tijd dan jongens vanwege meer huishoudklusjes. Meisjes
lezen vaak meer en blijven meer thuis dan jongens. Meisjes vervullen hun behoefte aan fysieke
activiteit door te dansen of te zwemmen in een gesloten omgeving, terwijl jongens eerder worden
gevonden op plaatsen waar ze hun kracht kunnen laten zien aan een “breder publiek”. Bovendien
zoeken ze vaak naar feedback over hun persoonlijke fysieke limieten.
Hoe kun je een brug bouwen naar de leefwereld van de jongere:
Probeer iets te weten van hun interesses en problemen, nieuwe levensstijlen, mode,
vervoersvoorkeuren (skaten, scooters, inline-skaten etc.)
Wat communicatieprocessen betreft, binnen de context van peer platforms zouden jonge mensen de
mogelijkheid moeten krijgen om:
-

Hun eigen ideeën te creëren en te testen in echte situaties;
Hun activiteiten aan succeservaringen en gemeenschap te verbinden;
Plezier te ervaren.

Peergroep-platforms
In het kader van onderwijs en educatie, dienen de ervaringen van jongeren te reflecteren wat ze
hebben als ze samen zijn met peers tijdens hun vrije tijd. Dit betekent dat:
- selectie, testen en integratie van nieuwe gedragspatronen mogelijk moeten zijn. Ze moeten kunnen
“spelen” met nieuwe indrukken.
- ze moeten hun gevoelens van intimiteit en samenzijn kunnen laten zien, maar ook hun vermogen
en kracht kunnen laten zien om hun eigen belangen op een acceptabele manier te beschermen.
Wenselijke eigenschappen van moderators en trainers in het mogelijk maken van peer platforms
Zoals eerder genoemd, dient iedereen die werkt met jongeren, als eerste stap te proberen om zoveel
mogelijk informatie te krijgen over de speciale groep waar ze mee werken als ze een brug willen
bouwen en willen communiceren met de groep. Dit stelt hen in staat om de attitudes en het gedrag
in de gewenste zin te beïnvloeden.
Daarom dient een moderator/trainer:
- ruimdenkend te zijn in discussies (geen clichés);
- jongeren aan te moedigen en te focussen op luisteren;
- het zelfvertrouwen van de jongeren te ondersteunen in plaats van het aan te vallen (de
“oude”psychologische regel dat positieve aanmoediging beter is dan negatieve aanmoediging);
- de jongeren te helpen om hun eigen oplossingen voor problemen te vinden (trainers treden op als
moderator van discussies in plaats van dat ze de regels opstellen);
- hun interesse in verantwoordelijkheid te ondersteunen (wat zeker wel bestaat, zoals ons onderzoek
aantoont);
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Bekend zijn met de huidige levensstijlkenmerken van jongeren kan de trainer, moderator of decaan
helpen om een brug naar de leefwereld van de pubers te slaan en “hun taal” te begrijpen. Hij/zij
moet echter niet proberen om hen na te doen en daardoor het risico lopen om belachelijk te lijken.
Bovendien dienen de volgende eigenschappen te worden toegeschreven aan een moderator of
trainer (en trainers moeten overeenkomstig worden getraind, of zichzelf trainen):
- vaardigheid;
- levenservaring;
- nuchterheid en gezond verstand;
- echte interesse hebben in jongeren;
- vermogen om een relaxte sfeer te creëren.
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BIJLAGE 2
Peergroepen in het Kader van Wetenschappelijk Onderzoek
Wetenschappelijke artikelen
Meijers, F. & Wardekker, W. (2002). Career learning in a changing world: The role of emotions.
International Journal for the Advancement of Counselling, 24(3), 149-167
Savickas, E. et al (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal
of Vocational Behaviour, 75(3), 239-250
Winters, A. et al (2012). The self in career learning: an evolving dialogue. In Hermans,H., & Gieser, T.
(eds), Handbook of Dialogical Self Theory, ch.26. Cambridge, CUP

Wetenschappelijk Onderzoek (Uittreksel van Artikelen 1, 2, 3)
In een postmoderne wereld worden jonge mensen geconfronteerd met de vele onzekerheden die
voortkomen uit de snel veranderende socio-culturele en socio-economische relaties. Het verkrijgen
van competenties om een identiteit op te bouwen is een leerproces dat begint met onzekerheid en
negatieve emoties die voortkomen uit deze onzekerheid.
Identiteitontwikkeling gebaseerd op levenservaring kan worden gezien als een leerproces dat begint
met een ervaring die gepaard gaat met positieve emoties – leermogelijkheid – of negatieve emoties –
conflict, tekortkoming, onvermogen of onzekerheid. Identiteitleren is een intellectueel en rationeel
proces waarin emoties een sleutelrol spelen. In het identiteitleerproces, worden cognities en emoties
geleidelijk gebalanceerd op een dialogische manier (Hermans & Hermans-Jansen, 2001).
Identiteit is niet iets dat gebeurt, maar iets dat een individu opbouwt in sociale interacties;
identificaties met rollen en waarden; reflectie over ervaringen; en herinterpretatie van het zelf en de
situatie. Informatie creëert betekenis in iemands leven als het wordt geassimileerd in iemands
levensverhaal.
Vanwege de veranderende eisen, kunnen jonge mensen tegenwoordig maar gedeeltelijk gebruik
maken van de ervaringen van voorgaande generaties. Ondanks hun onzekerheid zijn jongeren in
staat om onafhankelijke een identiteit op te bouwen die verschilt van die van hun ouders. Onderzoek
toont aan dat de meerderheid van de jongeren het gevoel heeft dat ze de controle hebben over hun
eigen lot (Alsaker & Flammer, 1999), en dat ze er klaar voor zijn om hun eigen identiteit in het leven
te vinden.

Peergroepen in het Kader van Wetenschappelijk Onderzoek
Sociale interactie met peergroepen omvat studenten die hun kennis en specifieke ervaring met
elkaar delen. Hun peergroep situatie staat jonge mensen toe om op een productieve en creatieve
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manier te communiceren, te reflecteren en om te gaan met positieve en negatieve emoties. In deze
context worden emoties een functioneel onderdeel van het identiteitleerproces.
Peergroepen leveren een betrouwbare en motiverende omgeving waarin studenten verschillende
aan carrièregerelateerde zaken kunnen bespreken die ze interessant vinden, bijvoorbeeld:
toekomstvisies; professionele doelen; de betekenis van werk; opleiding en loopbaan;
werkverkenning; carrièresucces; en veranderingen in en eisen van de arbeidsmarkt. Studenten
vertellen hun levensverhaal en denken na over hun ervaringen en emoties. Feedback krijgen van
peers stelt studenten in staat om hun eigen levensconcepten te evalueren en aan te passen.
In het dialogische proces van peer groepdicussies en reflectie, zullen studenten zich bewust worden
hun eigen interesses, vermogen, waarden en visies. Studenten leren om te bouwen op nieuwe
denkwijzen door hun individuele situatie te bezien vanuit meerdere oogpunten; om zelfidentiteit en
werkidentiteit te ontwikkelen; en om zelfconcepten op te bouwen. Sociale interactie met peers
vergroot de ontwikkeling van coping strategieën, veerkracht, aanpassingsvermogen, netwerken,
empowerment en self-efficacy – wat essentiële vaardigheden zijn in het omgaan met de snel
veranderende eisen van de huidige arbeidsmarkt en met onvoorspelbare levensveranderingen.
Positieve onderlinge afhankelijkheid binnen peer groepen stimuleert de studenten om ideeën te
creëren over hoe ze hun professionele en privé leven kunnen inrichten.
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