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Project producten
In zes subprojecten hebben we kaders, en les-,
training- en leermateriaal ontwikkeld
met de volgende thema’s:
1. Positieve beelden – succesvolle doelen
Tijdens hun scholing ervaren veel studenten dat het
moeilijk is om gefocust te blijven op hun opleiding
en hun loopbaan. De MentalTOP visualisatietechniek
bekend van de topsport is aangepast voor studenten
om hen te helpen gefocust en gemotiveerd te blijven.
We hebben een kader ontwikkeld waarin trainers
leren om studenten te begeleiden bij het aanleren
van deze techniek.
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2. Netwerkvaardigheden voor carrièresucces

In dit subproject hebben we les- en leermaterialen
ontwikkeld die studenten zullen helpen bij het
verhogen van hun veerkracht zodat zij effectiever
worden in het krijgen en houden van een baan
en een carrière.
4. Coachen: vier rollen voor docenten
Docenten zijn zich niet volledig bewust van de rol
die ze spelen in modern competentiegericht
onderwijs. Het coachconcept kan worden gebruikt
om docenten te trainen een coherent beeld
van hun werk te ontwikkelen. Coachen kan hen ook
in staat stellen om vaardigheden te verwerven
om leerlingen effectief te ondersteunen bij het
opbouwen van hun carrière.

Meer dan 70% van de banen worden nooit
geadverteerd. Dit betekent dat jonge mensen moeten
leren hoe ze effectief moeten netwerken om:
• Een nieuwe baan te vinden
• Succesvol te zijn in hun baan
• Een carrière als freelancer of zelfstanding
ondernemer op te bouwen
• Hun carrièreopties op de lange termijn
te verbeteren
In dit subproject hebben we les- en leermaterialen
ontwikkeld die studenten zullen helpen bij het
verkrijgen van de vaardigheden die ze nodig zullen
hebben om effectieve netwerkers te worden en een
levenslange carrière op te bouwen.
3. Veerkracht voor loopbaanleren
Omgaan met tegenslagen in het vinden van een baan
en op het werk is essentieel voor de ontwikkeling van
een succesvolle carrière. Onderzoek laat echter zien
dat jonge mensen vaak niet weten hoe ze om moeten
gaan met moeilijkheden en teleurstellingen.

In dit subproject gebruiken we het 4FSC
(Four Solution-Focused Competencies) model. Dit
model beschrijft vier verschillende typen situaties die
verschillende oplossingsgerichte rollen vereisen die
goed passen bij de docentrollen.
5. Faciliteren van ‘Peer groups’ voor loopbaanleren
Het bevorderen van peer groepen heeft als doel om de
conversatie, discussie en reflectie van studenten over
loopbaanleren en werkidentiteit te stimuleren, om zo
hun carrièrecompetenties te vergroten.

We hebben een kader voor docenten en coaches
ontwikkeld over hoe deze de organisatie van peer
groepen rond het hema loopbaan kunnen
bevorderen. Werken met peer groups kan
geïntegreerd worden in het curriculum,
coachprogramma’s of als eigenstandig project vorm
krijgen.

Dit subproject ontwikkelde trainingsmateriaal voor
docenten om studenten te begeleiden tijdens hun
reflectie tijdens en na hun werkexploratie.

6. Werkexploratie en begeleide reflectie

Studenten en docenten zijn niet alleen
doelgroepen van dit project, maar ook
de ‘co-creators’ van innovatie. Met dit doel organiseert
elke partner een studentenpanel en een
docentenpanel. Deze panels zijn lokale ‘stakeholders’
binnen de (geaﬃlieerde) school van de partners.
Beide lokale panels zullen een centrale rol spelen
in de lokale disseminatie. Daarmee gaat de
ontwikkeling hand in hand met de disseminatie.

In veel landen is werkexploratie een verplicht
onderdeel van loopbaanoriëntatie en de waarde
hiervan is algemeen erkend. Recent onderzoek laat
zien dat reflectie op hun ervaringen studenten helpt
te begrijpen hoe deze ervaringen te relateren zijn aan
hun leerprocessen. Begeleide reflectie is dus een
sleutelfactor voor studenten om ervoor te zorgen dat
hun werkverkenning een uiterst productieve
leerervaring wordt.

Doelgroepen

Docenten, studenten, houders, medewerkers, en
directeuren van (geaﬃlieerde) partner - en
zusterscholen, (lokale, regionale en/of nationale)
beleidsmakers, lokale zakengemeenschap.
De beoogde innovatie is gericht op het verbinden van
het leren van studenten (het ultieme doel), het leren
en werken van docenten (als een middel om het leren
van studenten te ondersteunen), het beleid van de
(geaﬃlieerde) partnerscholen, en de percepties van
directeuren. Voor het lokale bedrijfsleven is het
belangrijk om te weten dat leerlingen/studenten van
de partnerscholen goed uitgerust zijn voor een steeds
veranderende situatie op de arbeidsmarkt; studenten
hebben geleerd om hun waarden en persoonlijke
ontwikkeling te verbinden aan de ontwikkelingen in
de wereld van het werk.
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