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1. Inleiding en achtergrond
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In 2009 werd goedkeuring verleend voor twee projecten in het kader van het
Europese programma Een Leven Lang Leren: EXACT (EXcellence ACademy for
Teachers) en DEVOTED. Deze twee projecten moesten een bijdrage leveren aan de
EU 2020-strategie met als doel om de kwaliteit van het onderwijssysteem te
verbeteren en het aantal vroege schoolverlaters te verminderen.
In de periode van december 2009 tot november 2011 werkten zeven Europese
partners intensief samen aan de projectdoelstellingen en -resultaten om goede
voorbeelden op het gebied van (tweedekans-)onderwijs te selecteren en verbeteren.
Deze handleiding is het belangrijkste resultaat van het project DEVOTED. In deze
brochure zijn empirisch onderbouwde voorbeelden opgenomen voor professionals
die werken met achtergestelde doelgroepen en in het bijzonder met (potentiële)
vroege schoolverlaters. De in totaal circa 45 voorbeelden zijn verdeeld over een
‘long list’ (de voorbeelden) en een ‘short list’ (de goede voorbeelden). De 15 goede
voorbeelden die na beoordeling werden geselecteerd, zijn getest, gecontroleerd en
afgerond. De voorselectie van de voorbeelden is gedaan op basis van een
onderzoek dat de consortiumpartners in hun eigen instelling en netwerken hebben
uitgevoerd.
Het ontwikkelingsproces binnen DEVOTED richt zich op drie themagebieden: 1)
sociale vaardigheden en burgerschapcompetenties, 2) interculturele communicatie
en diversiteit en 3) creatieve vaardigheden en ICT-competenties. Naast deze drie
themagebieden is gezocht naar methoden, leerplannen, instrumenten en andere
voorbeelden
om
te
beoordelen,
selecteren,
testen,
controleren
en
afronden/standaardiseren. Na de selectie werd elk voorbeeld minimaal drie keer
getest en/of collegiaal getoetst, meestal in een cross-nationale setting met
verschillende doelgroepen. Naderhand kon de conclusie worden getrokken dat de
scheidslijn tussen de drie themagebieden min of meer flexibel is. Met name bij het
testen van de voorbeelden werd duidelijk dat een strikte scheidslijn tussen de drie
themagebieden afbreuk zou doen aan de waarde van de voorbeelden, omdat de
meeste voorbeelden componenten en competenties omvatten die onder meerdere
themagebieden kunnen worden ondergebracht. Deze overlap zit zowel in de
verwachte resultaten als in de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van het
voorbeeld.
Bij al deze voorbeelden was kwaliteitsborging een belangrijk aspect. Dit kwam mede
tot uiting via het opstellen van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, het
ontwikkelen van gemeenschappelijke gestandaardiseerde formaten en het
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identificeren van relevante competenties voor lerenden en leraren. Aan de hand van
een kwaliteitscyclus van vijf fasen zijn de goede voorbeelden geselecteerd, getest,
gecontroleerd en afgerond; de meeste goede voorbeelden zijn drie keer getest op
verschillende doelgroepen. Het keurmerk DEVOTED staat daarom garant voor een
empirisch onderbouwde inventaris van eenvoudig te gebruiken goede voorbeelden
die zijn geselecteerd, getest, gecontroleerd en afgerond door toegewijde
professionals uit heel Europa. Het feit dat sommige voorbeelden niet zijn
geselecteerd als goede voorbeelden, wil echter niet zeggen dat het geen goede
voorbeelden zijn: deze praktijken konden bijvoorbeeld niet in DEVOTED worden
opgenomen als gevolg van de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor het
project.
In deze handleiding zijn vijftien goede voorbeelden weergegeven in
presentatieformaat. Het presentatieformaat van twee pagina’s is ontleend aan de vijf
fases van de DEVOTED-kwaliteitscyclus. Bovendien is een deel van de
onderliggende documenten over kwaliteitsborging in deze handleiding opgenomen.
De goede voorbeelden, de documenten met betrekking tot kwaliteitsborging en de
producten die zijn ontwikkeld in het kader van disseminatie en exploitatie vormen de
basis voor het Expertisecentrum op het gebied van educatie.
Het Expertisecentrum op het gebied van educatie is het langetermijnresultaat van
DEVOTED. De goede voorbeelden vormen de pedagogische kern van het centrum.
Alle partners dragen bij aan het Expertisecentrum met activiteiten, ervaring, kennis
en netwerken. Het mobiele team, zoals opgericht binnen DEVOTED, fungeert als
een grensoverschrijdend train-de-trainer concept om professionals die werken met
achtergestelde groepen in heel Europa een plaatselijke opleidingsmogelijkheid te
bieden.
De inhoud van deze handleiding is de eigendom van de consortiumpartner die deze
brochure heeft aangeleverd voor gebruik binnen DEVOTED. Indien u een of meer
van de producten van DEVOTED wenst te gebruiken, neem dan voor goedkeuring
contact op met CESO, de coördinator van het project.
Namens het consortium van DEVOTED,
Chris Janssen
Projectcoördinator
Centrum voor Europese Studies en Opleidingen, Maastricht, Nederland, 2011
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2. Sociale vaardigheden en
burgerschapscompetenties
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2.1 Inleiding

Werkpakket 2 van het project DEVOTED is in overeenstemming met de doelen van
het programma Een Leven Lang Leren. Sleutelcompetenties worden steeds
belangrijker in een snel veranderende maatschappij die steeds meer flexibiliteit
verlangt van de beroepsbevolking. Niet alleen jongeren moeten deze competenties
verwerven, maar ook volwassenen moeten in de loop van hun leven vaardigheden
blijven aanleren en ontwikkelen. Het verwerven van sleutelcompetenties sluit aan bij
de principes van gelijkheid en toegankelijkheid voor iedereen. Dit idee brengt zowel
kansen als bedreigingen met zich mee. In onze kennismaatschappij bestaan acute
bedreigingen voor achtergestelde groepen die speciale ondersteuning behoeven om
hun onderwijspotentieel te realiseren. Voorbeelden van zulke groepen zijn personen
met geringe basisvaardigheden, vroege schoolverlaters, langdurig werklozen,
personen met een handicap, migranten, enz.
In dit hoofdstuk komen goede voorbeelden aan bod op het gebied van sociale
vaardigheden en burgerschapscompetenties. Deze brede categorie omvat
persoonlijke, interpersoonlijke en interculturele competentie en bestrijkt alle vormen
van gedrag die het personen mogelijk maken op een efficiënte en constructieve
manier deel te nemen aan het sociale en beroepsleven. Het is essentieel om de in
verschillende samenlevingen en milieus algemeen geaccepteerde gedragscodes en
omgangsvormen te begrijpen. Daarnaast omvat de categorie het leren om
competenties te leren; vaardigheden met betrekking tot de kwaliteit van leven in het
algemeen en burgerschapscompetenties en het vermogen om zelfontplooiing en
sociale integratie te realiseren.
Burgerschapscompetenties en in het bijzonder kennis van sociale en politieke
begrippen en structuren (democratie, gerechtigheid, gelijkheid, burgerschap en
burgerrechten) stellen personen in staat zich volledig in te zetten voor actieve en
democratische participatie.
In het verleden zijn er talloze methoden en lesplannen voortgekomen uit diverse
projecten. Deze hebben echter nooit hun weg gevonden naar de eindbegunstigden
vanwege de complexe opzet, het verplichte gebruik van multimedia, enz. Wat de
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goede voorbeelden in dit werkpakket gemeen hebben, is dat ze eenvoudig in een
leerplan kunnen worden opgenomen en klaar zijn voor gebruik. De directe
begunstigden (leraren, studiebegeleiders en opleiders) zullen de goede voorbeelden
moeiteloos kunnen begrijpen. Daarnaast zijn de geselecteerde goede voorbeelden
getest op achtergestelde groepen in heel Europa, zodat de resultaten in alle landen
zijn gegarandeerd.

2.2 De voorbeelden

2.2.1 De Reciprocal Maieutic Approach

Omschrijving van het
voorbeeld

De
Reciprocal
Maieutic
Approach
(RMA)
stimuleert
groepsprocessen
en
het
bestaan
van
meerdere
belevingswerelden en standpunten. Het doel van RMA is een
veilige context te creëren waarin mensen zichzelf kunnen uiten en
ontdekken, waarin ze creatief kunnen zijn, interpersoonlijke en
communicatievaardigheden kunnen ontwikkelen en zich
gewaardeerd kunnen voelen als mens.
Deze methode stelt personen in staat om te leren verschillende
standpunten met andere mensen te delen; te leren geweldloos te
communiceren;
luistervaardigheden
en
verbale
communicatievaardigheden te ontwikkelen; te leren anderen te
waarderen en respecteren; te leren de groep te waarderen en
samen te werken; vaardigheden en bewustzijn te ontwikkelen op
het gebied van actieve participatie; democratische competenties
te versterken; de integratie van mensen met een verschillende
achtergrond te faciliteren en versterken.
RMA is gericht op de lerende. Bij deze aanpak ligt de nadruk op
de volgende hoofdaspecten:

 Geweldloze communicatie (luisteren, open en eerlijk zijn,
anderen uit laten praten)
 Gedeelde macht (in tegenstelling tot overheersing en
machtsconcentratie)
 Individuele en sociale verantwoordelijkheid
 Actieve participatie van iedereen
 Samenwerking
 Geweldloosheid
 Een complexe weergave van de realiteit (op basis van
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het standpunt en de bijdrage van iedereen)
 Confrontatie
 Waardering voor
groepservaring

de

individuele

ervaring

en

de

 Creativiteit
 Bewustzijn/zelfbewustzijn
 Vragen stellen en problemen analyseren in plaats van

oplossingen opleggen

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Leraren, studiebegeleiders; achtergestelde/uitgesloten jongeren,
de NEET-groep (Not in Education, Employment or Training) en
vrouwen. De behoeften van de begunstigden kunnen sterk
variëren.
Sommigen hebben een expliciete behoefte – bijvoorbeeld het
oplossen van een bepaald conflict – terwijl anderen hun
communicatie- en luistervaardigheden moeten ontwikkelen of
consolideren. Weer anderen willen misschien hun kennis en
reflectie over een bepaald onderwerp vergroten.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Er worden diverse didactische werkvormen gebruikt, zoals
rollenspelen, discussies, presentaties en groepswerk. Daarnaast
wordt ‘peer education’ geïntroduceerd. Gedurende het volledige
proces wordt elke deelnemer individueel begeleid/gesteund door
een andere deelnemer.
Ook zijn er uitstapjes en gastsprekers in het programma
opgenomen.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden ontwikkelen communicatie- en sociale vaardigheden.
Op de lange termijn zullen de volgende resultaten worden
geboekt:
 meer zelfvertrouwen en een betere self-efficiency
 betere sociale en taalvaardigheden
 actievere participatie in de maatschappij

Meer informatie

cesie@cesie.org
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2.2.2 De Goldstein-methode

Omschrijving van het
voorbeeld

De Goldstein-methode is bedoeld om deelnemers sociale
vaardigheden aan te leren als een praatje maken, een mening
vormen, luisteren, reageren op boosheid, het uiten van boosheid
en andere relevante sociale vaardigheden. De opleiding is met
name bedoeld voor personen met een laag zelfbeeld en personen
die zich slecht verbaal kunnen uiten. De deelnemers wordt
aangeleerd om het juiste sociale gedrag te vertonen om het leven
in de maatschappij gemakkelijker en aangenamer te maken.
Het is een non-verbale opleidingsmethode met een hoog
succespercentage. Er wordt gebruikgemaakt van het concept
leren door te doen op basis van de principes uit de sociale
leertheorieën van Rotter en Bandura.
De methode is oorspronkelijk in de VS ontwikkeld door dr. Arnold
Goldstein en werd gebruikt in de psychotherapie. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw werd de methode aangepast voor
gebruik in het Nederlandse onderwijs.
Een maand lang volgen de deelnemers één dagdeel per week
een training. Na zes weken komt de groep opnieuw samen om
positieve ervaringen met de groep te delen en om de sociale
vaardigheden die zijn aangeleerd op te frissen.
Er zijn zes bijeenkomsten voor één sociale vaardigheid. De
opleiding is gebaseerd op een positieve verbetering van het
sociale gedrag naar aanleiding van ervaringen uit het dagelijks
leven van de deelnemers.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

De belangrijkste begunstigde is de doelgroep van deelnemers
met een laag zelfbeeld en deelnemers die zich slecht verbaal
kunnen uiten. Door de cursus te volgen, zullen hun zelfbeeld en
sociale vaardigheden verbeteren. Het voorbeeld is getest op
achtergestelde jongeren, immigranten en langdurig werkloze
volwassenen.
Dankzij deze cursus zullen zij zich beter gaan voelen. Ze zullen
merken dat het leven niet alleen bestaat uit je slecht en
afgewezen voelen, maar dat je ook successen kunt boeken.
Indirect zullen de maatschappij, scholen en werkgevers hier ook
baat bij hebben.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Er worden diverse didactische werkvormen gebruikt, zoals
rollenspelen en groepswerk.

Te ontwikkelen
competenties

Empowerment en meer zelfvertrouwen; verbetering van de
sociale vaardigheden

Meer informatie

www.arcuscollege.nl – Anita Suylen / Dirk Ernst
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2.2.3 Nabuurschap

Omschrijving van het
voorbeeld

Het programma Nabuurschap is bedoeld om mensen te laten zien
en te leren hoe ze met hun buren om moeten gaan. Via dit
programma leren deelnemers met een andere culturele
achtergrond dan de Nederlandse hoe ze met hun (Nederlandse)
buren moeten omgaan en communiceren. Het programma
Nabuurschap voldoet daarmee aan de doelstelling op het gebied
van interculturele communicatie.
Het programma laat zien hoe belangrijk het is om in het dagelijks
leven een praatje te maken met de buren. Omdat deelnemers
aan het programma wordt geleerd hoe ze in diverse situaties
moeten communiceren (zowel positieve als negatieve situaties),
worden de doelstellingen op het gebied van sociale competentie
en sleutelvaardigheden behaald. In het programma wordt
aandacht besteed aan basisvaardigheden als een praatje maken
met de buren.
Het doel van het programma is om buren op een vreedzame
manier met elkaar te laten omgaan (ongeacht de culturele
achtergrond),
zodat
deelnemers
ook leren hoe ze
burgerschapsvaardigheden moeten verwerven.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Doelgroepen:
leraren,
studiebegeleiders,
maatschappelijk werkers
Eindbegunstigden: immigranten

Gebruikte
onderwijsmethoden

Het programma bestaat uit een digitaal platform en groepslessen
waarin oefeningen en opdrachten zijn opgenomen. Een aantal
van deze oefeningen en opdrachten wordt verzameld in een
portfolio. Voorafgaand aan de oefeningen moeten de deelnemers
een aantal voorbereidende vragen beantwoorden en de opdracht
wordt afgerond met enkele reflectievragen.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden,
waaronder morele en culturele aspecten; lerenden verbeteren
hun ICT-vaardigheden voor zover in leersituaties gebruik wordt
gemaakt van ICT-technologie.

Meer informatie

www.arcuscollege.nl – May Pommé

opleiders,
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2.2.4 Pro Job

Omschrijving van het
voorbeeld

Pro Job is een beoordelingsprogramma dat tot doel heeft de
integratie in de arbeidsmarkt te stimuleren (50%), de
beroepsoriëntatie te bevorderen, schoolkennis bij te schaven en
deelnemers te motiveren en activeren om de arbeidsmarkt te
betreden en hun sociale situatie te verbeteren.
Pro Job duurt 16 weken en bestaat uit vier modules en mobile
support:
1. Profilering (3 weken)
2. Vakspecifieke kennis (3 weken)
3. Een stagebedrijf en een baan zoeken (2 weken & 2 weken)
4. Stage / intensieve begeleiding (6 weken)

Doelgroepen en
eindbegunstigden

De doelgroep van Pro Job bestaat uit jonge mensen van 15-25
jaar die op zoek zijn naar een baan of een
praktijkopleidingsplaats en die behoefte hebben aan
beroepsoriëntatie, meer motivatie en hulp bij het zoeken van een
baan en die hun sociale en ICT-vaardigheden willen verbeteren.
Deze mensen zijn vaak gewelddadig, niet gemotiveerd, voelen
zich uitgesloten en hebben vaak te kampen met leer- en
concentratieproblemen, problemen met hun ouders en hun
sociale omgeving, enz.
Bij Pro Job staat de gezamenlijke verwerving van de inhoud door
de deelnemers centraal. Het is daarbij van essentieel belang om
de kennis en ervaring van elke deelnemer goed in te schatten en
daar aandacht aan te besteden.

Gebruikte
onderwijsmethoden

De kennis wordt zowel in een grote groep als in kleinere
werkgroepjes uitgewerkt. Afhankelijk van de behoeften van de
groep en de situatie worden verschillende methoden gebruikt:
praten, presentaties en presentatieoefeningen, gespreksronden,
groepsdiscussies, rollenspelen, spreekbeurten, workshops,
projecten, werken in groepjes, onderzoekswerk, oefeningen met
een groepspartner en alleen, enz.
Gedurende de volledige looptijd van de cursus zijn
feedbackmomenten voorzien.
Er zullen verschillende soorten oefeningen worden gedaan, die
kunnen worden aangepast op basis van de fase en de doelen.
Het is een combinatie van verschillende leer- en
onderwijsmethoden. Individuele begeleiding maakt ook deel uit
van Pro Job.
Bij Pro Job wordt ook gebruikgemaakt van onderwijs in de open
lucht. Elke deelnemer afzonderlijk en de groep als geheel
profiteren hiervan doordat het de motivatie verhoogt en helpt bij
het verbeteren van de competenties op het gebied van plannen
en teamwork.
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Voor het onderdeel beroepsoriëntatie werkt Pro Job met het
‘peer’-concept. Alle deelnemers worden aan een andere
deelnemer gekoppeld die een baan in dezelfde richting zoekt.
Deze paren werken samen aan de opdrachten en bespreken hun
werk met elkaar. De opleider komt af en toe even bij de paren
kijken en geeft dan aanwijzingen en draagt alternatieve opties
aan.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden
ontwikkelen
communicatievaardigheden.
Ze
ontwikkelen de relevante vaardigheden om actief te kunnen zijn
op de arbeidsmarkt en bespreken de ervaringen die zij op de
werkplek hebben opgedaan. Ze bouwen kwalificaties,
vaardigheden en kennis op. Ze komen hoger op de ladder te
staan, gaan werken en/of gaan een andere cursus of opleiding
volgen. Ze krijgen meer inzicht in hun carrière- en
groeimogelijkheden. Tot slot leren ze wat het voordeel is van
feedback van anderen.

Meer informatie

www.dieberater.com
m.drexler@dieberater.com
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2.2.5 Learning about us

Omschrijving van het
voorbeeld

Learning about us – Europe closer to citizens in rural
environments is een project (2008-2009) dat nieuwe wegen
moet openen om meer begrip te kweken voor de Europese Unie
en haar waarde onder mensen die op het platteland wonen en
minder toegang hebben tot informatie. Het project is al als proef
van start gegaan in Roemenië, Tsjechië en Portugal en wordt
gefinancierd door het programma Europa voor de burger.
De algemene doelstellingen van dit project zijn:
informeren, bewustzijn vergroten en een debat
aanwakkeren over de Europese waarden onder
kinderen en volwassenen op het platteland;
kennis vergroten over de Europese Unie en wat zij bereikt
heeft, in het bijzonder in de context van het Verdrag van
Lissabon;
 intercultureel en wederzijds begrip kweken tussen
inwoners van Europa.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Doelgroepen:
leraren,
studiebegeleiders,
opleiders,
maatschappelijk werkers
Eindbegunstigden:
personen
in
sociaal/economisch
achtergestelde gebieden en achtergestelde jongeren.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Groepen nemen regelmatig deel aan interactieve workshops waar
ze in een eerste fase leren over de Europese Unie, haar waarden
en haar prestaties, waarna ze in de gelegenheid worden gesteld
hun eigen mening te uiten in een debat en te reflecteren over
gemeenschappelijke waarden.
Aangezien internet een belangrijke rol speelt bij de toegang tot
informatie, wordt een deel van de workshops besteed aan het
gebruik
van
ICT-technologie.
Tijdens de proef kregen bewoners van het platteland van
Roemenië, Tsjechië en Portugal de kans om ervaringen uit te
wisselen op een projectforum dat voor alle Europeanen openbaar
was.
Na de laatste workshop nemen de volwassenen uit de groepen
deel aan een quiz om hun kennis van Europese kwesties te
testen. De kinderen doen op hun beurt mee aan een
internationale tekenwedstrijd met als thema “Hoe zie ik Europa”.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden, in
het bijzonder discussiëren, zelfmanagement, respect tonen en
kennis belonen.

Meer informatie

E-mail: office@srep.ro

14

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

2.3 De goede voorbeelden

2.3.1 Tel Sell

Iedereen is wel bekend met die verkoopprogramma’s op commerciële zenders. De
veelal Amerikaanse presentatoren proberen vaak tot vervelens toe zonnebrillen,
stofzuigers, verfmaterialen en vooral fitnessapparatuur aan de man te brengen. Het
overenthousiaste en overassertieve element van dit programma vormt de basis voor
de volgende oefening.
Doel:
Deze oefening wordt gebruikt voor lerenden die hun sociale vaardigheden en
assertiviteit willen trainen en die van zichzelf wat introverter en subassertief zijn. Het
doel is om hun sociaal-communicatieve competenties te trainen.
Lesplan:
De leraar bespreekt basisvaardigheden op het gebied van communicatie met de
lerenden. Welke competenties zijn nodig om een bepaald product aan de man te
kunnen brengen? Deze vaardigheden worden op een schoolbord of flipchart
genoteerd. Denk bijvoorbeeld aan woorden als: oogcontact, intonatie,
houding/attitude, luisteren (als andere lerenden vragen stellen), verbale
vaardigheden, positie in de klas/voor het schoolbord, stemgeluid, enthousiasme.
Nadat de communicatievaardigheden zijn besproken, geeft de leraar de lerenden
enkele ‘stomme’ voorwerpen, zoals te zien is op de afbeelding. De lerende mag zelf
kiezen welk voorwerp hij of zij wil presenteren. Voorbeelden zijn een maffe pen,
kookgerei dat het niet meer doet of een oud stuk speelgoed uit uw eigen kelder.
De lerenden krijgen 5 à 8 minuten (variabel) om na te denken over hun
verkoopstrategie. Wat kunnen ze zeggen, wat zijn de positieve punten/voordelen van
het product, waarom zouden mensen het willen kopen, is een demonstratie zinnig of
niet?
Ondertussen brengt de leraar zijn collega’s op de hoogte van deze oefening en
nodigt ze uit om de presentaties te komen bekijken. De lerenden worden hier niet
van op de hoogte gesteld.
Vlak voordat de presentaties beginnen, wordt aangekondigd dat er een klein publiek
is uitgenodigd.
De lerenden geven hun presentatie, die tussen de 2 en 5 minuten zal duren
(opnieuw afhankelijk van de situatie, de lerende en de inschatting van de leraar).
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Na elke presentatie blijft de lerende voor de klas staan. Hij of zij evalueert zelf zijn
prestatie; wat vond de lerende moeilijk om te doen? Daarna geeft het publiek
feedback over de getoonde vaardigheden met behulp van de flipchart/het schoolbord
en geven de lerenden elkaar feedback, waarbij de leraar het gesprek leidt. Er wordt
vooral positieve feedback gegeven, maar ook verbeterpunten mogen worden
genoemd. Bijvoorbeeld: “Ik vond je verhaal leuk en het was goed dat je oogcontact
hield, maar probeer de volgende keer meer op je stemgeluid te letten. Als je luider
spreekt, klink je zelfverzekerder.”

Programma:
1. De oefening en het doel ervan uitleggen (10 minuten).
Begin met een brainstormsessie en gebruik de flipchart. Vermeld niet dat er publiek
zal zijn!
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2. Plenaire sessie waarin alle lerenden een voorwerp kiezen en nadenken over hun
verkoopstrategie/verhaal. In tussentijd nodigt de leraar een aantal mensen uit om te
komen kijken (10 minuten).
Let tijdens dit deel van de sessie op:
- de manier waarop lerenden een voorwerp kiezen
- concentratie
- nervositeit

Echt alles kan…
3. Presentaties en reflectie (4 à 5 minuten per lerende)
Let tijdens dit deel van de sessie op:
- het gebruik van de vaardigheden die op het schoolbord/de flipchart zijn
genoteerd;
- de reactie van andere lerenden; moedigen ze elkaar aan, durft iedereen
commentaar te geven?
- feedback van groepsleden; is er iemand die geen positieve feedback geeft,
maar alleen verbeterpunten noemt?
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Pritt-lijm verkopen…
4. Evaluatie (5 à 10 minuten)
Ga na bij de lerenden wat zij van deze specifieke oefening vonden.
- Was de oefening nuttig?
- Vonden ze het leuk?
- Wat was er moeilijk?
- Probeer elke lerende feedback te laten geven.
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De lerenden mogen een blaadje met aantekeningen gebruiken als ze het te moeilijk
vinden.
De Tel Sell-oefening is geëvalueerd op basis van de kwaliteitscyclus van
voorselecteren, selecteren, testen, controleren en evalueren. Na de testfase in
Duitsland (Weiterbildungskolleg) werd geconcludeerd dat de Tel Sell-oefening de
leraar een instrument biedt waarmee het zelfvertrouwen van de lerenden op een
eenvoudige manier kan worden geanalyseerd. Uit de resultaten van de controlefase
bleek dat zelfs wanneer lerenden weigerden, ze gemotiveerd waren en inzet
toonden. De leraar kan op deze manier ook informatie verzamelen over de sociale
omgeving van de groep. Het testen en controleren heeft ook aangetoond dat het
succes van de oefening afhankelijk is van het niveau van zelfvertrouwen waarmee
de lerenden aan de oefening beginnen en de dynamiek van de groep.
De Tel Sell-oefening is een geschikt en relevant leermiddel voor de behoeften van
de lerende. Lerenden ontwikkelen persoonlijke vaardigheden, bijvoorbeeld om in
andere contexten zelfverzekerd te handelen. Een groep (im)migranten zou in het
bijzonder baat hebben bij deze oefening, omdat ze zo tevens de kans krijgen de taal
te oefenen zonder echt te focussen op het correcte gebruik van de taal.

Meer informatie:
Ilias T. Alami
Website:

www.arcuscollege.nl
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Organisatie:

Arcus College, unit Educatie / Trajectbureau in Heerlen (NL)

2.3.2 Steps Forward
Steps Forward is een ‘fysieke’ oefening die is ontwikkeld door CESIE in Palermo
(Italië). De deelnemers wordt gevraagd zich in te beelden dat ze iemand anders zijn
(dit kan ook iemand zijn met een andere sociale en/of culturele achtergrond). Binnen
de groep zal er een grote mate van diversiteit ontstaan, bijvoorbeeld de zoon van
een advocaat, een immigrant, een arts, een prostituee, een alleenstaande moeder,
een politicus, een danser een VIP, een kinderarbeider, enz. De personages kunnen
worden gekozen in het kader van de lokale context of het doel van de activiteit.
De coördinator helpt de deelnemers zich een beeld te vormen bij hun nieuwe leven.
Ze krijgen minimaal 5 minuten om over het personage na te denken.
Daarna gaan de deelnemers op een rij staan en beantwoorden ze de vragen die
door de coördinator worden gesteld. Dit doen ze als volgt:
Een stap naar voren als het antwoord ‘ja’ is.
Blijven staan als het antwoord ‘nee’ is.
Aan de hand van de vragen (over het dagelijks leven, sociale kwesties, rechten,
inspanningen en betaalbare dingen) wordt het voor de deelnemers beetje bij beetje
duidelijk in hoeverre ze van elkaar verschillen, maar ook in welke opzichten ze
dingen gemeen hebben.
In de testfase werd gezegd dat de oefening leuk was om te doen en dat deze
voldoende ruimte bood voor zelfreflectie en groepsreflectie. Leraren stelden vast dat
lerenden een aantal competenties konden ontwikkelen en dat het voorbeeld
toegankelijk was voor een groot aantal lerenden.
De lerenden waren positief, zowel over de onderwijsvorm als over de kennis die
werd verworven. Bovendien is dit het goede voorbeeld dat het vaakst is getest
gedurende de looptijd van het project. Deze activiteit kan eenvoudig aan
verschillende contexten en doelgroepen worden aangepast en de vragen kunnen
probleemloos op verschillende thema’s worden afgestemd. Op het Arcus College is
deze methode bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat je beter wel en niet kunt doen
tijdens een sollicitatie. Dat was één manier waarop werd aangetoond dat dit
programma heel flexibel bleek. Het is een goed voorbeeld om mensen meer bewust
te maken van sociale, culturele en diversiteitskwesties.

Meer informatie:

Stefania Giambelluca
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E-mail:
cesie@cesie.org
Organisatie: Ce.S.I.E. (Centro Studi ed Iniziative Europeo) in Palermo (IT)

2.3.3 Mindmapping
Mindmapping (een manier om snel te leren) is geselecteerd door Doncaster College
omdat deze techniek jongeren helpt globaal te denken en hun eigen creativiteit te
gebruiken om problemen op te lossen en te evalueren. Met deze techniek kunnen
logische links worden gelegd en kan het geheugen worden verbeterd. Bovendien
ontwikkelt de lerende een aantal creatieve en ICT-competenties. Tot slot kan de
leraar met behulp van deze techniek beter voldoen aan de behoeften van de lerende
en effectief lesgeven om het leren te ondersteunen.
Dit is een zeer effectieve manier om grote hoeveelheden informatie op een
aantrekkelijke, gemakkelijk te onthouden manier weer te geven. Een andere
veelgebruikte methode die sterk op mindmapping lijkt, wordt ook wel ‘woordspin’
genoemd.
 Gebruik een groot vel papier dat in de breedte is neergelegd of een
schoolbord.
 Schrijf in het midden het te bestuderen thema en maak er indien gewenst een
eenvoudig tekeningetje bij.
 Trek nu vanuit het midden lijnen naar de belangrijkste subonderwerpen van
het gekozen thema (als een soort takken van een boom). Elk subonderwerp
kan van een tekeningetje worden voorzien of kan in een andere kleur of een
ander lettertype worden weergegeven. Moedig lerenden aan om buiten de
gebaande paden te denken. Gebruik kleur, textuur, tekeningen, enz. om het
begrip te maximaliseren.
 Elk subonderwerp wordt op zijn beurt weer onderverdeeld in verschillende
onderdelen. Herhaal dit proces totdat alle belangrijke informatie op de
mindmap staat.
 De mindmap kan schema’s, namen (en karikaturen) van belangrijke
personen, datums, plaatsen, enz. bevatten. Als een bepaald onderdeel te vol
wordt, kan een aparte mindmap worden gemaakt voor dat specifieke
onderdeel.
In de testfase bleek dat mindmapping een goede ondersteuning vormt voor de
onafhankelijke leer- en studievaardigheden. De techniek zorgt voor motivatie en
inzet van de lerenden. Samenwerken, teamwork en elkaar helpen wordt
gestimuleerd. Lerenden zien en begrijpen hoe snel ze vorderingen maken met
betrekking tot hun leerdoelen.
Voor het gebruik van mindmapping zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
 Stap 1: nadenken (probeer dit alleen te doen)
 Stap 2: samenwerken (ideeën samenvoegen)
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Dit is een mooie kans voor lerenden om hun vaardigheden op het gebied van
samenwerken te ontwikkelen en om open te staan voor ideeën en meningen van
andere groepsleden.

Meer informatie:
Carole Colvin
E-mail:
Organisatie:

www.don.ac.uk
Doncaster College in Doncaster (UK)
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2.3.4 Social Skills
Social Skills is een eenvoudig opleidingsprogramma dat bedoeld is om lerenden
bekend te maken met sociale vaardigheden en ze deze vaardigheden op een
eenvoudige, niet-directe manier aan te leren. Dit instrument is ontwikkeld voor
leerlingen van groep 3 t/m 7, maar kan ook worden ingezet bij jongvolwassenen.
Achtergestelde jongeren missen vaak de sociale vaardigheden die nodig zijn om
samen te werken en problemen op te lossen. Op basis van de lijst met sociale
vaardigheden die nodig zijn om samen te werken en problemen op te lossen,
bepaalt de leraar/opleider/studiebegeleider welke vaardigheden nog moeten worden
geoefend. Het is echter ook mogelijk om samen met de lerenden een T-chart te
maken.
Met een T-chart laat de leraar zien hoe een vaardigheid eruitziet en hoe deze klinkt.
De T-chart geeft de lerenden een idee van hoe ze het goed kunnen doen. Zo kunnen
ze de juiste houding imiteren en zich eigen maken.
Aan de hand van twee kolommen brainstormen de lerenden over hoe de vaardigheid
in kwestie eruitziet en klinkt. Bijvoorbeeld: ‘helpen en aanmoedigen’. Vraag de
lerenden hoe het eruitziet als ze een klasgenoot helpen en aanmoedigen. In andere
woorden: hoe ziet een leraar dat een lerende door andere lerenden wordt geholpen
en aangemoedigd? Lok reacties uit en zet ze onder elkaar in de kolom ‘ziet eruit als’.
Daarna wordt lerenden gevraagd zich te bedenken hoe ‘helpen en aanmoedigen’
klinkt. In andere woorden: hoe hoort een leraar dat een lerende wordt geholpen en
aangemoedigd door andere lerenden? Lerenden kunnen denken aan zinnen als:
"Kom op, je kunt het!" of "Goed gedaan!" of "Bedankt voor je hulp, daar zou ik niet
opgekomen zijn!". Zet deze en andere opmerkingen in de kolom ‘klinkt als’.
T-chart
Sociale vaardigheid: ‘………………..’
Ziet eruit als

Klinkt als
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Deze eenvoudige activiteit hoeft niet lang te duren, maar is bijzonder effectief. De Tcharts kunnen in het klaslokaal worden opgehangen als herinnering en
ruggensteuntje voor de rest van het schooljaar. Als deze manier van werken bij elke
nieuwe sociale vaardigheid wordt ingezet, wordt de strategie voor de lerenden
steeds meer vertrouwd. Na de testfase van het project werd aangeraden om alle Tcharts aan het eind van het jaar te verzamelen en ze te bundelen in een klein boekje
voor de lerenden. Dit voorbeeld kan in verschillende contexten worden gebruikt, niet
alleen voor sociale vaardigheden, maar ook voor sleutelvaardigheden en
sollicitatievaardigheden. WBK en Arcus College testten sociale vaardigheden in de
context van een sollicitatie met een groep langdurige werkloze volwassenen.

Meer informatie
Reinhold Schiffers
E-mail:
rschiffers@arcor.de
Organisatie:
Weiterbildungskolleg in Mönchengladbach
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2.3.5 No Blame-methode
De No Blame-methode is ontwikkeld door Weiterbildungskolleg in Duitsland. Het is
een eenvoudig zevenstappenproces dat uit vier hoofdelementen bestaat:





Er is geen schuldige
Empathie wordt aangemoedigd
Alle partijen zijn verantwoordelijk
Het probleem wordt opgelost

Onze interpretatie van de behoefte om te pesten, is dat het een actie is waarmee de
groepsidentiteit, dominantie en status worden bepaald ten koste van een ander.
Vervolgens zal de pester zijn of haar gedrag alleen door het ontwikkelen van ‘hogere
waarden’, zoals empathie, overweging en onzelfzuchtigheid, kunnen loslaten en
anders kunnen functioneren in een sociale situatie. Als preventief beleid afhankelijk
is van toezicht op de omgeving, verbieden van gedrag, aanmoedigen van het
slachtoffer en straffen van de dader, dan kan er geen verandering op de lange
termijn worden verwacht. Als pestgedrag is geconstateerd of gemeld, kunnen de
volgende zeven stappen van de No Blame-methode worden opgevolgd:
1. Interview het slachtoffer
Een leraar/opleider/studiebegeleider die bekend is met de methode, praat met het
slachtoffer om te bepalen welke impact het pestgedrag heeft. De begeleider probeert
verder duidelijk te krijgen hoe de interpersoonlijke relaties zijn tussen de betrokken
lerenden. Wie doet wat? Wie zijn de pesters, mogelijke vrienden van het slachtoffer
en meelopers/toeschouwers? Welk effect heeft het pesten op het slachtoffer? De
begeleider licht de ouders van de gepeste lerende en van de meest betrokken
lerenden in over zijn aanpak. Hij of zij vraagt de lerende op te schrijven hoe hij of zij
zich voelt en welk effect het pestgedrag op hem of haar als persoon heeft.
Welles/nietes-discussies worden hierbij zoveel mogelijk voorkomen.
2. Organiseer een gesprek met de betrokken lerenden
De leraar/opleider/studiebegeleider organiseert een groepsgesprek met de
betrokken lerenden (6 à 8 in totaal), waarbij hij of zij ervoor zorgt dat er een goede
balans is tussen behulpzame en betrouwbare lerenden en lerenden die
problematisch gedrag vertonen. Het slachtoffer is niet bij dit gesprek aanwezig.
3. Leg het probleem uit
De leraar/opleider/studiebegeleider legt uit hoe het slachtoffer zich onder het
pestgedrag voelt. Hij of zij treedt niet details en verliest zich niet in welles/nietesdiscussies. Doordat er geen voorvallen of beschuldigingen in het bijzonder worden
besproken, zorgt de begeleider ervoor dat niemand wordt gestraft. Een kort opstel
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over de gevoelens van het slachtoffer (dat door het slachtoffer zelf is geschreven)
kan in het gesprek worden gebruikt om meer begrip en medeleven te creëren.
4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De leraar/opleider/studiebegeleider legt uit dat er niemand gestraft zal worden.
Bovendien wordt iedereen gesterkt in de gedachte dat hij/zij kan helpen bij het
oplossen van het probleem; ze worden ervan bewustgemaakt dat ze een
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
5. Vraag de lerenden om met ideeën te komen
Elk groepslid wordt aangemoedigd om een voorstel te doen dat ertoe kan bijdragen
dat het slachtoffer zich gelukkiger zal voelen. De leraar/opleider/studiebegeleider
geeft positieve feedback, maar waakt ervoor de lerenden beloftes tot
gedragsverbetering af te dwingen. De lerenden worden aangemoedigd vanuit
zichzelf te praten (ik zal de volgende les naast hem gaan zitten), zodat het probleem
van de lerende zelf wordt.
6. Laat het probleem verder aan de groep over
De leraar/opleider/studiebegeleider beëindigt het gesprek door de groep zelf de
verantwoordelijk te geven. De begeleider bedankt de lerenden voor het meedenken
en meehelpen en spreekt af dat hij of zij later terugkomt op het probleem. De
begeleider geeft positieve feedback en beweegt de lerenden ertoe concrete
maatregelen te nemen.
7. Ga opnieuw met de lerenden in gesprek
Na één of twee weken interviewt de leraar/opleider/studiebegeleider de betrokken
lerenden individueel om de stand van zaken te bespreken. Wat is er verbeterd? Doe
hiervan verslag aan de ouders die op de hoogte waren gebracht van de aanpak.

Meer informatie:
Reinhold Schiffers
E-mail:
rschiffers@arcor.de
Organisatie:
Weiterbildungskolleg in Mönchengladbach
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3. Interculturele communicatie en
diversiteit
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3.1 Inleiding

Een van de doelen van DEVOTED is om jongeren meer te motiveren hun
vaardigheden te ontwikkelen en verbeteren in het kader van hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling.
Dit hoofdstuk omvat vijf educatieve instrumenten die gericht zijn op vaardigheden op
het gebied van interculturele communicatie en diversiteit. Deze instrumenten zijn
bedoeld om leerling- en burgerschapsvaardigheden op het gebied van
intercultureel/cultureel begrip en dialoog te bevorderen en om de actieve rol van
vrouwen in de maatschappij te stimuleren.
De activiteiten die volgen zijn bedoeld om leraren, opleiders en studiebegeleiders te
helpen een positieve en constructieve onderwijsomgeving te creëren om aandacht te
kunnen geven aan belangrijke culturele en sociale kwesties, zoals culturele dialoog,
tolerantie en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Dergelijke kwesties zijn
belangrijk voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling van jongeren en moeten via
eenvoudige en efficiënte methoden worden aangeleerd.
Er is een strikt kwaliteitsborgingsproces gevolgd om de hoge kwaliteit en
overdraagbaarheid van de instrumenten te garanderen. Bovendien zijn de verworven
competenties eenvoudig te meten. De goede voorbeelden zijn gemakkelijk te
begrijpen en te integreren in een of meer sessies.
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3.2 De voorbeelden

3.2.1 AKTIMO

Omschrijving van het
voorbeeld

Het belangrijkste doel van Aktimo is om de begunstigden
voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De volgende
oefeningen worden ingezet: een sterkte-zwakteanalyse van
zichzelf maken; groepswerk; rollenspelen; oefeningen voor
zelfreflectie; een sollicitatiebrief schrijven. Veel oefeningen
worden op de computer gedaan, zodat beginnelingen hun
(digitale) vaardigheden kunnen vergroten. Daarna krijgen ze
een opleiding aangeboden om te leren budgetteren en hun
sociale vaardigheden en ouderschapsvaardigheden te
vergroten.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Dit voorbeeld is gericht op alleenstaande moeders die van de
bijstand leven. De groep bestaat uit jonge vrouwen die
zwanger zijn of net moeder geworden zijn, vaak met zwakke
cognitieve vaardigheden.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Er worden diverse didactische werkvormen gebruikt, zoals
rollenspelen, discussies, presentaties en groepswerk.
Daarnaast
wordt
‘peer
education’
geïntroduceerd.
Gedurende het volledige proces wordt elke deelnemer
individueel begeleid/gesteund door een andere deelnemer.
Ook zijn er uitstapjes en gastsprekers in het programma
opgenomen.

Te ontwikkelen
competenties

Meer informatie

Lerenden ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden,
met onder andere spirituele, morele en culturele aspecten.
Lerenden verbeteren hun ICT-vaardigheden voor zover in het
dagelijks leven gebruik wordt gemaakt van ICTtechnologie.
www.arcuscollege.nl
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3.2.2 Project Leren doen we samen

Omschrijving van het
voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om laaggeschoolde ouders te
betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Zo leren ze wat
hun kinderen elke dag doen (op school) en hoe ze hun
kinderen kunnen helpen en mogelijke problemen kunnen
oplossen. Door zo nauw betrokken te zijn bij het
onderwijsproces, breiden ze hun sociale netwerk uit en
vergroten ze hun eigen competenties en taal- en
rekenvaardigheid.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Het ene deel bestaat uit autochtonen en goed geïntegreerde
immigranten. Het andere (verplichte) deel bestaat uit
immigranten die moeten integreren om Nederlands
staatsburger te worden.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Er worden diverse didactische werkvormen gebruikt, zoals
rollenspelen, close-reading en groepswerk. Gedurende het
volledige proces wordt elke deelnemer individueel
begeleid/gesteund door een andere deelnemer.

Te ontwikkelen
competenties

Empowerment en meer zelfvertrouwen; verbetering van de
sociale vaardigheden

Meer informatie

www.arcuscollege.nl
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3.2.3 IT-Frauen

Omschrijving van het
voorbeeld

IT-Frauen is een project dat gericht is op vrouwen en waarbij
extra aandacht wordt besteed aan hun behoeften,
vaardigheden en interesses. Dit voorbeeld is bedoeld om het
aantal vrouwen in ICT-functies te doen toenemen en gelijke
kansen te creëren voor mannen en vrouwen.
De basisgedachte achter IT-Frauen is dat de integratie van
gelijke kansen niet alleen bestaat uit de fundamentele
vergelijking van mannen en vrouwen, maar juist uit de
erkenning van de bestaande verschillen tussen mannen en
vrouwen.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Leraren, studiebegeleiders; achtergestelde/uitgesloten
jongeren, de NEET-groep (Not in Education, Employment or
Training) en vrouwen.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Methodologisch beleid: een combinatie van theorie en
praktijkervaring; gericht op de individu.
Er wordt een vrouwvriendelijke methode gebruikt: de
belevingswereld van vrouwen wordt geïntegreerd in de
oefeningen; het taalgebruik is geslachtsneutraal; er worden
sociaalpedagogische elementen geïntegreerd; de methoden
zijn transparant.

Te ontwikkelen
competenties

Leerlingen ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden,
met onder andere spirituele, morele en culturele
aspecten; lerenden verbeteren hun ICT-vaardigheden
voor zover in leersituaties gebruik wordt gemaakt van
ICT-technologie.

Meer informatie

m.drexler@dieberater.com
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3.2.4 “Europe of the 27 - Welcome Bulgaria and Romania”

Omschrijving van het
voorbeeld

Dit voorbeeld is gericht op het promoten van de Roemeense,
Bulgaarse en Duitse cultuur via een interactieve website die
fungeert als een toegangspoort naar deze landen.
Het doel is niet alleen om deze drie Europese culturen te
promoten, maar ook om een debat aan te wakkeren en
reflectie te stimuleren over Europese waarden, Europees
burgerschap en democratie.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Burgers; leden van discussiegroepen met betrekking tot
onderwijs op internet; leden van Europese netwerken
(Euroreso en EAEA); conferentiedeelnemers, krantenlezers,
radioluisteraars, enz.

Gebruikte
onderwijsmethoden

Interactieve momenten met de deelnemers; debat en
reflectie; interculturele presentaties.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden,
met onder andere spirituele, morele en culturele aspecten,
zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en sociale
verantwoordelijkheid; ontwikkelen van sleutelcompetenties:
teamwork en communicatievaardigheden.

Meer informatie

Website: www.srep.ro/europe27
E-mail: office@srep.ro
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3.2.5 Where the rivers meet

Omschrijving van het
voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om discriminatie en pesterijen te
voorkomen en de integratie van vrouwelijke immigranten te
bevorderen. Het project bestaat uit meerdere workshops
waarin sociaal theater een grote rol speelt om de deelnemers
te helpen zichzelf te uiten via dramaspelen en oefeningen.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Vrouwen, deelnemers uit derdewereldlanden en hun gezin;
andere doelgroepen zijn professionals en non-professionals
op het gebied van kunst en maatschappelijk werk.

Gebruikte
onderwijsmethoden

In een zoektocht naar zelfvertrouwen, creativiteit en
wederzijds begrip ondanks de diversiteit kunnen deelnemers
hun zorgen en problemen uitspreken en hun persoonlijke
verhaal vertellen. Deze verhalen worden een bron van
inspiratie en vormen de basis voor de toneelstukken die
worden gecreëerd.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden,
met onder andere spirituele, morele en culturele aspecten,
zelfvertrouwen, onafhankelijkheid en sociale
verantwoordelijkheid; ontwikkelen van sleutelcompetenties:
teamwork en communicatievaardigheden.

Meer informatie

E-mail: office@srep.ro
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3.2.6 Penalty – Knowledge Quiz

Omschrijving van het
voorbeeld

Dit voorbeeld verhoogt het interculturele bewustzijn tijdens
het spelen van een spel waarbij de deelnemers een voor een
afvallen tot er één winnaar over is. Het spel bestaat uit een
korte lijst met vragen en antwoorden. De vragen kunnen
worden aangepast aan verschillende culturele en sociale
contexten.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Personen in sociaal/economisch achtergestelde gebieden;
migranten en immigranten; achtergestelde/uitgesloten
jongeren; de NEET-groep (Not in Education, Employment or
Training).

Gebruikte
onderwijsmethoden

Het spel kan individueel of in teams worden gespeeld.
Afhankelijk van het aantal vragen zal het ongeveer 30
minuten duren. Het spel kan live of digitaal op de computer
worden gespeeld.

Te ontwikkelen
competenties

Lerenden ontwikkelen persoonlijke en sociale vaardigheden,
met onder andere spirituele, morele en culturele aspecten;
zelfmanagement; respect tonen en kennis belonen.

Meer informatie

Die Berater
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3.3 De goede voorbeelden

3.3.1 Barnga
Een spel over intercultureel bewustzijn
Dit voorbeeld vormt een effectieve en innovatieve stimulans van intercultureel
bewustzijn. Duur: 60-80 minuten.
Resultaten:
 De deelnemers realiseren zich dat in andere culturen bepaalde dingen anders
worden opgevat en dat er andere regels gelden.
 De deelnemers moeten deze verschillen begrijpen en accepteren om effectief
te kunnen functioneren in een cross-culturele groep.
Inleiding: bij het spelen van Barnga ervaren deelnemers een schok wanneer ze zich
realiseren dat mensen met verschillende culturen sommige dingen ondanks de vele
gelijkenissen op een andere manier opvatten of dat ze er andere regels op
nahouden. De spelers leren dat ze deze verschillen moeten begrijpen en accepteren
om effectief te kunnen functioneren in een cross-culturele groep.
Samenvatting: deelnemers spelen in kleine groepjes een eenvoudig kaartspel. Als
de deelnemers van groepssamenstelling wisselen, beginnen er conflicten te
ontstaan. Zo worden cross-culturele ontmoetingen gesimuleerd, waarbij personen in
eerste instantie denken dat voor iedereen dezelfde basisregels gelden. Als ze
ontdekken dat hun regels niet hetzelfde zijn, ervaren de spelers een kleine
cultuurschok die vergelijkbaar is met wat ze ervaren als ze in een andere cultuur
terechtkomen. Ze moeten vervolgens moeite doen om deze verschillen te begrijpen
en accepteren om het spel effectief te kunnen spelen in de cross-culturele groep. De
moeilijkheden worden uitvergroot door het feit dat de spelers niet met elkaar mogen
praten en alleen via gebaren en tekeningetjes met elkaar kunnen communiceren. De
deelnemers wordt van tevoren niet verteld dat iedereen met andere regels speelt.
Doordat ze proberen te begrijpen waarom andere spelers het spel niet goed lijken te
spelen, krijgen ze meer inzicht in de dynamiek van cross-culturele ontmoetingen.
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Speluitleg: zet (ongeveer) zes tafels neer (ca. vier personen per tafel), afhankelijk
van het aantal deelnemers. Op elke tafel moet per speler een versie van de
spelregels voor die tafel liggen en een spel kaarten (alleen aas t/m 10, geen
plaatjes). Laat de deelnemers om te beginnen een paar ronden spelen om de
spelregels te leren. Praten is hierbij toegestaan. Haal daarna ALLES van de tafels af.
Iedereen blijft aan zijn eigen tafel zitten terwijl het spel verder wordt gespeeld. Vanaf
nu mag er niet meer worden gepraat. De winnaars krijgen steeds een lolly (zie de
uitleg hieronder voor het toekennen van de lolly’s).
Nadat een paar spellen zijn gespeeld zonder te praten, moeten de deelnemers van
tafel wisselen. De persoon die de meeste slagen heeft gehaald, gaat met de klok
mee naar de volgende tafel, de persoon die de minste slagen heeft gehaald, gaat
tegen de klok in naar de volgende tafel. Wat de spelers niet weten, is dat er aan elke
tafel met andere spelregels wordt gespeeld (zie hieronder).
De regels: afhankelijk van het aantal spelers en het aantal tafels kunnen een of
meerdere varianten van onderstaande spelregels worden gewijzigd of geschrapt.
Voorbeelden van regels:



Tafel 1: aas hoog, geen troef
Tafel 2: aas laag, ruiten troef






Tafel 3: aas laag, klaver troef
Tafel 4: aas hoog, harten troef
Tafel 5: aas hoog, schoppen troef
Tafel 6: aas laag, geen troef



In alle gevallen is het aantal punten voor de andere kaarten gelijk aan de
waarde van de kaart: 10 is hoog, 2 is laag.

Voor alle tafels gelden de volgende regels:


Elke speler krijgt 5 kaarten.



De persoon die de meeste slagen wint, gaat met de klok mee naar de
volgende tafel.
De persoon die de minste slagen wint, gaat tegen de klok in naar de volgende
tafel.
Alle anderen blijven aan dezelfde tafel zitten.
Een gelijkspel wordt beslist met steen, papier, schaar.
Elke ronde duurt ongeveer 5 minuten (of langer als er voldoende tijd is) en
elke ronde bestaat uit zo veel spellen als binnen die tijd mogelijk is.
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Na de eerste ronde mogen de spelers de regels niet meer inzien en mogen ze
niet met elkaar praten. Gebaren en tekeningetjes zijn toegestaan, maar er
mag niet met woorden worden gecommuniceerd.
De winnaar van een spel is de persoon die in totaal de meeste slagen heeft
gehaald. (Uiteraard zal de drive om te winnen tijdens het spelen naar de
achtergrond verschuiven als de spelers proberen uit te vinden wat de anderen
precies aan het doen zijn, omdat iedereen met andere regels spelen.)
De spelers kunnen de score bijhouden met lolly’s (één lolly per gewonnen
spel).
Iedereen kan de deler zijn. De persoon rechts naast de deler speelt de eerste
kaart uit.



Bij elke slag mag de speler die als eerste uitkomt een willekeurige kaart
opleggen. Alle andere spelers moeten kleur bekennen (een kaart uitspelen
van dezelfde kleur). Bij elke slag speelt elke speler één kaart.



Als een speler geen kleur kan bekennen, moet hij of zij een willekeurige
andere kaart uitspelen. De slag wordt gewonnen door de persoon die de
HOOGSTE kaart oplegt van de OORSPRONKELIJKE kleur (de spelers raken
in de war als bepaalde spelers denken dat hun kaart troef is en anderen het
daar niet mee eens zijn of dit tegenspreken).

Nabespreking: de nabespreking vindt plaats nadat een aantal ronden is gespeeld.
Het aantal ronden is afhankelijk van een tijdslimiet of een maximaal aantal
wisselingen op basis van het aantal tafels dat meedoet (6 ronden voor 6 tafels). De
deelnemers krijgen te horen dat iedereen andere spelregels had gekregen en de
vragen die daarop volgen worden besproken. De leraar kan ervoor kiezen de
deelnemers in de groep waar ze zijn geëindigd te laten zitten of ze weer bij hun
begingroep te laten zitten.
Tijdens het spelen is het de bedoeling dat de directe doelgroep de verschillende
groepen observeert terwijl zij het spel spelen, zonder zelf deel te nemen aan het spel
of feedback te geven aan de begunstigden, zodat de non-verbale communicatie
tussen de begunstigden wordt bevorderd en het spel gegarandeerd succes heeft.
Zodra het spel gespeeld is volgt de nabespreking, waarbij de directe doelgroep de
communicatie juist probeert te bevorderen.
De onderwijsmethoden die hierbij worden gebruikt, zijn: observatie van de
groepsdynamiek, het gedrag en het interculturele leren, het non-verbale taalgebruik
en het non-formele onderwijsinstrument. Leraren/studiebegeleiders mogen tijdens
het spel niet praten, zodat de non-verbale communicatie tussen de begunstigden
wordt bevorderd.
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Kenmerken van de begunstigden:
 Beïnvloed door culturele stereotypen
 Weinig inzicht in verschillen en hoe daarmee om te gaan

De behoeften van de deelnemers worden vervuld: een betere houding ten opzichte
van andere culturen en een betere wederzijde relatie, een groter bewustzijn van de
culturele verschillen, leren over culturen via formele methoden, betere vaardigheden
op het gebied van groepswerk.
Barnga is een manier om interculturele vaardigheden en communicatievaardigheden
te bevorderen.
Daarnaast moeten de deelnemers al hun creativiteit inzetten om te kunnen
communiceren, omdat het hele spel in stilte wordt gespeeld.
De evaluatie aan het einde is heel belangrijk om de vaardigheden en competenties
die tijdens het spel zijn ontwikkeld te consolideren.
Ander voordelen van het spel:
 Bevordert teamwork.
 Bevordert een interculturele dialoog.
 Bevordert bewustzijn van en inzicht in diversiteit.

3.3.2 “Cross Cultural Jugendliche”
Cross-culturele jeugd
Op zoek naar het potentieel van diversiteit
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“Cross Cultural Jugendliche” is een cursusconcept voor werkloze jongeren,
waaronder ook jongeren met een migratieachtergrond. De kwalificatiecursus omvat
drie elementen: een combinatie van interculturele coaching, groepscoaching en
individuele coaching.
Op basis van de interculturele input ontwikkelen jongeren professionele doelen en in
een tweede deel worden hun professionele kwalificaties verbeterd. Tegelijkertijd
worden de deelnemers individueel gecoacht om ze actief te begeleiden bij het
vinden van een baan.
De doelen van het project zijn:
 Integratie in de arbeidsmarkt
 Activatie, oriëntatie en motivatie van de deelnemers




Wegnemen van bestaande obstakels bij het vinden van een baan
Opdoen en opfrissen van kennis
Opdoen van praktijkervaring in verschillende sectoren en functies

Cross Cultural Jugendliche bestaat uit vier modules, een aantal stages,
sociaalpedagogische ondersteuning en een follow-up. De vier modules zijn:
1.
Integratiecoaching
2.
Kwalificatie gericht op de Duitse taal
3.
Kwalificatie gericht op rekenkunde, boekhouden en ICT
4.
Persoonlijkheidstraining (4 weken)
De
twee
kwalificatiemodules
worden
in
groepsvorm
gegeven,
de
persoonlijkheidstraining is een individuele training.
Het voorbeeld ‘Op zoek naar het potentieel van diversiteit’ is bijzonder aan te
raden.
De oefening helpt deelnemers beter bewust te worden van het potentieel van
diversiteit en om de kennis en ervaringen van verschillende sociaal-culturele
achtergronden te gebruiken. De deelnemers onderzoeken de gelijkenissen en
verschillen binnen hun team en ontdekken hoe ze de gelijkenissen en vooral de
verschillen kunnen inzetten om als team beter te presteren.
Iedereen is anders en op sommige vlakken zijn we hetzelfde. Om als team een
goede prestatie neer te zetten, moeten we weten wat het potentieel van elk teamlid
is, zowel in de privésfeer als op het werk.
Cross Cultural Jugendliche zoomt in op de specifieke situatie en de specifieke
behoeften van elke deelnemer. Er worden verschillende methodologische
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instrumenten ingezet die worden aangepast aan de verschillende sociale en
beroepssituaties, waarbij de deelnemers voor het eerst omgaan met obstakels in
interculturele communicatie. Gemeenschappelijke kenmerken, taalverschillen, nonverbale misinterpretaties, vooroordelen, stereotypen, onzekerheden en angsten zijn
factoren die worden uitgewerkt.
Bij Cross Cultural Jugendliche wordt een didactische werkvorm gebruikt die speciaal
is gericht op vrouwen: een coöperatieve werkvorm waarbij rekening wordt gehouden
met de verschillen in belevingswereld van vrouwen en mannen.
De directe doelgroep bestaat uit opleiders die met werkloze jongeren werken en alle
personen die betrokken zijn bij het opleiden van werkloze jongeren en jongeren met
een migratieachtergrond.
Jongeren met een sociaal achtergestelde achtergrond, vroege schoolverlaters, vaak
met zwakke taalvaardigheid (niet alleen diegenen die geen Duits hebben als
moedertaal). Ze deinzen er vaak niet voor terug geweld te gebruiken. Van de
meesten zijn basisvaardigheden als schrijven, lezen en rekenen zwak.
Middels de didactiek van Cross Cultural Jugendliche wordt geprobeerd zelfstandig
leren te stimuleren, vooruitgang zichtbaar te maken, theorie en praktijk met elkaar te
verbinden, structuren aan te brengen ('orde scheppen in de chaos') en 'zachte
vaardigheden' (zoals het vermogen in teamverband te werken) te verbeteren. Op
deze manier leren de deelnemers zelf beslissingen te nemen en wordt hun gevoel
van verantwoordelijkheid en zelfverantwoordelijkheid vergroot.
Via deze activiteiten willen we het volgende bereiken: tegemoetkomen aan de
behoeften en interesses van lerenden, een effectieve beoordeling bieden om het
leren en ontwikkelen te ondersteunen, garanderen dat de beoordeling eerlijk en
accuraat is en regelmatig wordt uitgevoerd, en effectieve middelen leveren om het
leren en ontwikkelen te ondersteunen.
Afhankelijk van de behoeften van de groep en de situatie worden verschillende
methoden gebruikt: praten, presentaties en presentatieoefeningen, gespreksronden,
groepsdiscussies, rollenspelen, spreekbeurten, workshops, projecten, werken in
groepjes, onderzoekswerk, oefeningen met een groepspartner en alleen, enz.
De opleider vraagt de deelnemers om paren te vormen. Iedereen interviewt zijn/haar
partner en probeert drie gelijkenissen en twee verschillen te vinden. De
interviewpartner moet iemand zijn die hij/zij niet of op zijn minst niet goed kent.
Nadat de paren elkaar hebben geïnterviewd, reflecteren ze de ervaring en denken
ze na over wat het zou kunnen betekenen om samen te werken en hoe ze diversiteit
in het team of in een specifieke werktaak kunnen integreren.
Tot slot zal er een plenaire reflectieronde plaatsvinden.

40

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

“Peer-concept”: de paren werken samen aan de opdrachten en bespreken hun werk
met elkaar. De opleider komt af en toe bij de paren kijken en geeft dan aanwijzingen
en
draagt
alternatieve
opties
aan.
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3.3.3 Contribute to change: young women in political careers
'Contribute to change: young women in political careers' is een Europees project dat
in het kader van het programma 'Europa voor de burger' cofinanciering ontvangt van
de Europese Unie.
Het algemene doel van de activiteiten binnen dit project is te zorgen voor een
toename in de deelname van jonge vrouwen aan politiek en verkiezingen door het
vertrouwen in hun eigen kwaliteiten te verbeteren.
Het project wil er specifiek voor zorgen dat jonge vrouwen in de leeftijd van 16-35
jaar meer gaan deelnemen aan politiek en verkiezingen door het vertrouwen in hun
eigen kwaliteiten te verbeteren met behulp van workshops op basis van scenario’s
en rollenspelen.
De eerste stap binnen dit project was het analyseren van de behoeften om vast te
stellen hoeveel kennis en ervaring de deelnemers hadden met betrekking tot de EU,
EU-instellingen en de rol van de leden van het Europees Parlement.
Dit was zeer belangrijk, omdat op basis van deze behoefteanalyse op een relevante,
tijdige en geschikte manier workshops konden worden ontwikkeld die aansloten bij
de behoeften van de doelgroep.
We hebben gebruikgemaakt van methoden en technieken die om een actieve
betrokkenheid van de deelnemers vragen en een leuke en interessante manier
vormen om nieuwe informatie te verwerven.
De deelnemers leerden tijdens de workshops hoe ze zich op een passende manier
konden presenteren, overwonnen hun aanvankelijke verlegenheid en deden nieuwe
ervaringen op dankzij de inzet van rollenspelen.
De workshops werden zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de
deelnemers. Er werden vijf workshops georganiseerd door iedere partner.
De jonge vrouwen uit de projectdoelgroep namen deel aan een aantal interactieve
workshops waarin scenario’s en rollenspelen werden ingezet om ze meer
vertrouwen te geven in hun eigen kwaliteiten, ze meer handvaten te bieden om
zichzelf te uiten, ze te informeren over het thema democratie en de daarbij
behorende waarden, maar ook om ze bewuster te maken van het belang van
verkiezingen en dan met name op het niveau van het Europees Parlement.
Tijdens de uiteindelijke publieke debatten konden de jonge vrouwen zich vrij uiten,
wat het uitgangspunt kan vormen voor een actieve deelname aan het sociale en
politieke leven.
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Een van de onderwijsmethoden richtte zich op de discussie in de politiek tussen
mannen en vrouwen.
Tijdens de workshop stelde iedere groep op papier een lijst samen met hun
meningen over mannen/vrouwen in de politiek – bijv. hoe staat het met de gelijkheid
van mannen en vrouwen in de EU qua werkgelegenheid en salaris? Hebben
vrouwen dezelfde kansen om deel te nemen aan de politiek als mannen? Na het
maken van deze lijst presenteerden ze hun mening en debatteerden ze over het
thema.
Enkele stellingen waarover gediscussieerd werd, waren: Vrouwen zouden geen
lager salaris mogen ontvangen dan mannen, EU-lidmaatschap heeft alleen
voordelen / nadelen, Meer vrouwen zouden betrokken moeten zijn bij de politiek, Het
is niet belangrijk om deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees
Parlement.
De deelnemers leren hoe ze hierover kunnen communiceren, hoe ze zich kunnen
voorbereiden en hoe ze redelijke argumenten kunnen vormen tijdens een discussie.
Voor deze techniek zijn kaarten met thema’s en kaarten met nummers 1 en 2 nodig.
Uitleg van de techniek: de begeleider zal de deelnemers aan het begin uitleggen wat
het doel is van de techniek, d.w.z. dat ze tijdens deze training zullen leren
debatteren en discussiëren. De deelnemers worden onderverdeeld in groepen van
twee. Het eerste koppel trekt een kaart met een discussiethema. Vervolgens trekt
iedere vrouw een kaart om te bepalen welke positie ze zal innemen tijdens het
debat; de deelnemer met nummer 1 is het eens met de stelling en de deelnemer met
nummer 2 is het ermee oneens. De positie die ze trekken staat volledig los van hun
eigen meningen en standpunten. De deelnemers bepalen met de trekking ook de
discussievolgorde binnen de koppels, dus wie tijdens de discussie als eerste en wie
als tweede het woord heeft. Als de studiebegeleider het startsein geeft, heeft de
eerste vrouw gedurende één minuut het woord. Vervolgens krijgt ook de tegenpartij
één minuut de tijd.
Deze techniek is zeer geschikt voor het ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden.
Aan het einde van de discussie zal de studiebegeleider met behulp van een
stemming bepalen wie er overtuigender was en dus meer succes had. Het succes
kan worden beoordeeld op basis van de mate waarin de spreker erin slaagde om de
aandacht te trekken, haar ideeën en argumenten op een duidelijke manier te uiten
en daarbij geloofwaardig en overtuigend over te komen.
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Alle koppels komen om beurten aan bod. Wanneer de groep bestaat uit een oneven
aantal deelnemers, trekt de overgebleven deelnemer zelf haar partner. Ook als de
koppels minder goed functioneren, kan ervoor worden gekozen om nieuwe koppels
te trekken om partners te vervangen. Zo kunnen de deelnemers ervaring opdoen
met verschillende debatpartners.
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3.3.4 Key to Mobility

Mobiliteit is een belangrijke succesfactor in het stimuleren van de persoonlijke
ontwikkeling, persoonlijke vaardigheden en kansen op de arbeidsmarkt. Mobiliteit
maakt een belangrijk deel uit van iedere leerervaring voor alle soorten lerenden.
Zonder gerichte hulp is het echter mogelijk dat mobiliteit enkel beperkt blijft tot een
elite en dat jongeren buitengesloten raken door psychologische barrières, een
gebrek aan kennis over de voordelen en een gebrek aan vaardigheden op het
gebied van mobiliteit.
Leraren, opleiders, jongerenwerkers of managers die de mobiliteit zouden kunnen
bevorderen, beschikken niet over de kennis en middelen om jongeren bewust te
maken van de voordelen van mobiliteitservaringen en ze in staat te stellen deze
leermobiliteit te organiseren. Relatief gezien zullen maar weinigen onder hen zelf
een mobiliteitservaring hebben gehad. Om mobiliteit en het leren van
sleutelcompetenties niet alleen mogelijk te maken voor een kleine elite, maar met
name voor achtergestelde groepen, is het van cruciaal belang om leermobiliteit
sterker te ondersteunen. Mobiliteit moet worden gestimuleerd onder de
‘poortwachters’, zodat zij zich sterk verbonden voelen met dit thema.
Het project leert leraren om de risicogroep tijdens hun training een juiste en gerichte
ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van hun sleutelcompetenties. De
risicogroep zal een beter begrip krijgen van hun eigen vaardigheden en
sleutelcompetenties. Nadat zij gerichte ondersteuning hebben gekregen, zullen hun
verbeterde sleutelcompetenties bijdragen aan een betere en eenvoudigere integratie
in de arbeidsmarkt.
Dit project wil leraren, opleiders en studiebegeleiders de noodzakelijke vaardigheden
en kennis in handen geven om deelnemers aan beroepsonderwijs of
beroepsondersteunend onderwijs te ondersteunen bij het verwerven van de
sleutelcompetenties voor mobiliteit. Het verwerven en inzetten van
mobiliteitscompetenties zal positieve gevolgen hebben voor de persoonlijke
ontwikkeling van de lerenden in de risicogroep.
De jongeren uit deze risicogroep, met leerproblemen, migratieachtergrond, sociale
nadelen, etc. staan voor vele obstakels en barrières op het gebied van mobiliteit.
Daarom moeten zij tijdens hun beroepsopleiding sleutelcompetenties verwerven die
noodzakelijk zijn voor deze mobiliteit. Maar hun leraren en opleiders, die deze
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mobiliteit zouden kunnen bevorderen, beschikken niet over de kennis en middelen
hiervoor. Relatief gezien zullen maar weinigen onder hen zelf een mobiliteitservaring
hebben gehad.
Er werden mobiliteitsoefeningen en mobiliteitsmissies ondernomen (in de stad). Een
van de mobiliteitsoefeningen is Moodboard: het maken van een moodboard.
Een moodboard is een manier om gevoelens en meningen over een onderwerp te
uiten. Het is een activiteit die zowel alleen als in groepen kan worden uitgevoerd. Er
kunnen verschillende soorten materialen worden gebruikt. Het is geheel aan de
deelnemers om te bepalen hoe ze hun mening over het onderwerp willen
weergeven. Ze kunnen hiervoor gebruikmaken van de geleverde materialen, zoals
teksten, foto’s, advertenties, strips, tekeningen of wat dan ook. Ze kunnen ervoor
kiezen vormen uit te scheuren, uit te knippen of te tekenen of cijfers en teksten toe te
voegen. Er zijn geen beperkingen in dit creatieve proces.
Het leent zich voor een groot aantal thema's.
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3.3.5 LAUTC – Learn About us Through Culture
Community Mapping
LAUTC gebruikt een innovatieve methode die zich in de eerste plaats richt op het
aansturen van de volgende doelstellingen:

intreden of herintreden in het onderwijs;

waarderen van cultureel erfgoed;

ontwikkelen van mogelijkheden voor een leven lang leren (met behulp van
strategieën en methoden die na effectieve tests in verschillende contexten goede
voorbeelden zijn geworden) die aansluiten bij interculturele leerbehoeften;

bevorderen van sociale cohesie door het verbeteren van interpersoonlijke,
interculturele en sociale competenties;

stimuleren van een beter bewustzijn van verschillende Europese contexten;

ondersteunen van de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van
creativiteit en ondernemerschap.
Hierbij konden drie fasen worden onderscheiden:
Actieonderzoek
door
doelgroepen
(immigranten
en
autochtonen
uit
gemarginaliseerde stedelijke gebieden);
2. Ontwikkeling van een strategie voor het aanpakken van de interculturele
leerbehoeften uit de eerste fase door het creëren van een routekaart met culturele
evenementen;
3. Ontwikkelen van een handboek waarmee anderen effectieve culturele
evenementen kunnen ontwikkelen die actief inspelen op interculturele leerbehoeften.
De doelgroep bestond uit tien volwassen medewerkers van private/publieke
structuren die zich bezighouden met ICD (interculturele dialoog), (2/land) en die
werkzaam zijn in de doelgemeenschappen. Behoeften: nieuwe vaardigheden
ontwikkelen op het gebied van ICD met behulp van onderzoeksactiviteiten om de
interculturele behoeften van de lokale bevolking te kunnen vervullen, communicatie
met en tussen mensen uit de lokale gemeenschap ontwikkelen door leren en
oefening, voorbeelden en kennis uitwisselen met medewerkers uit andere EU-landen
en de geïdentificeerde goede voorbeelden ondersteunen door op EU-niveau samen
te werken met lokale gemeenschappen.
Een andere doelgroep die zou kunnen profiteren van de workshop bestaat uit leraren
en studiebegeleiders, omdat zij de activiteit ‘Community Mapping’ met name kunnen
inzetten in de les en in hun omgang met lerenden in het algemeen.
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De begunstigden waren immigranten of autochtonen uit gemarginaliseerde stedelijke
gebieden die niet aan het onderwijs deelnemen en/of willen herintreden. Leeftijden
varieerden van 18-65 jaar.
Hun behoeften werden vervuld doordat zij zelf hun behoeften hebben geïdentificeerd
en een aanpak hebben ontwikkeld tijdens het actieonderzoek. Hierbij was aandacht
voor verschillende niveaus: identificatie van de eigen interculturele leerbehoeften;
identificatie van de interculturele leerbehoeften van de lokale gemeenschap en
ontwikkeling van goede voorbeelden tijdens het organiseren van culturele
evenementen waarbij deelnemers en publiek hun interculturele vaardigheden
kunnen ontwikkelen of consolideren.
Vanuit een internationaal oogpunt bestond de groep uit twintig volwassen migranten
(uit vier landen), 2e-generatie migranten, woonachtig in gemarginaliseerde Europese
stedelijke gebieden en twintig volwassen autochtonen (uit vier landen) uit dezelfde
gemarginaliseerde stedelijke gebieden. Hun behoeften waren beter geïntegreerd te
raken in de lokale gemeenschap, stereotypen te doorbreken en een positieve ICD te
creëren. De doelstellingen waren te worden gewaardeerd door mensen door ze iets
te leren over hun eigen ideeën en cultuur, het creëren en stimuleren van een positief
imago voor hun gebied met behulp van culturele evenementen, het doorbreken van
barrières die begrip en respect voor culturen verhinderen en te laten zien dat cultuur
een levend concept is.
Tijdens de workshop werd gebruikgemaakt van de volgende onderwijsmethoden:
actieonderzoek; leren door te doen; coöperatief leren.
De leraar is meer een begeleider die de deelnemers ondersteunt bij het identificeren
van hun behoeften en het ontwikkelen van de verschillende culturele sociale
aspecten van hun gemeenschap. Oefeningen kunnen zowel individueel als in
groepsverband worden uitgevoerd.
Community Mapping: tijdens de oefening creëren de deelnemers (autochtonen of
immigranten) een routekaart/stadsplattegrond waarop zij publieke en private
plaatsen aangeven die aspecten van hun cultuur of de cultuur van anderen
weerspiegelen/vertegenwoordigen, en plaatsen waar zich een hoog percentage
autochtonen bevindt of juist niet.
De kaart hielp de deelnemers op een nieuwe manier te kijken naar een
gemeenschap en effectief na te denken over integratie en samenleven van
verschillende culturen. Bovendien denken de deelnemers na over hoe zij zelf
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samenleven met andere culturen, omdat zij op de kaart ook kunnen aangeven waar
zij met name leven.
De succesresultaten van Community Mapping beperkten zich niet alleen tot culturele
aspecten, maar werden ook bereikt op het gebied van persoonlijke en sociale
aspecten. Leraren en studiebegeleiders kunnen bijvoorbeeld de sociale omgeving en
beeldvorming van de deelnemers analyseren.

4. Creatieve vaardigheden en ICTcompetenties
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4.1 Inleiding

Tijdens de 24 maanden dat het project DEVOTED liep, werden binnen het Europese
Expertisecentrum goede voorbeelden verzameld voor het themagebied Creatieve
vaardigheden en ICT-competenties.
Middels deze handleiding worden instrumenten en technieken aangereikt die
efficiënt zijn gebleken in het ontwikkelen en verbeteren van creatieve vaardigheden
en ICT-competenties bij achtergestelde doelgroepen. Deze goede voorbeelden zijn
middelen en methoden die bedoeld zijn voor alle onderwijsprofessionals.
De projectpartners deden onderzoek op nationaal niveau en stelden verschillende
activiteiten voor als goede voorbeelden. Uit de in totaal twaalf voorgestelde goede
voorbeelden werden uiteindelijk vijf goede voorbeelden geselecteerd door de SREP
(Roemeense organisatie voor een leven lang leren), de leidende organisatie voor het
themagebied Creatieve vaardigheden en ICT-competenties.
Deze vijf goede voorbeelden werden door de projectpartners minstens twee keer
getest met verschillende doelgroepen.
Aan het einde van de testfase bleek uit de evaluatieresultaten dat de vijf gekozen
goede voorbeelden allen creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen en de ICTcompetenties van de doelgroepen kunnen verbeteren.
Deze handleiding geeft gedetailleerde informatie over het goede voorbeeld, de
gebruikte onderwijsmethoden en de te betrekken doelgroepen. Na ieder afzonderlijk
goed voorbeeld wordt de contactinformatie vermeld van de instantie of persoon waar
meer informatie kan worden ingewonnen over het goede voorbeeld.
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4.2 De voorbeelden

4.2.1 Handleiding internetgebruik

Omschrijving van het
voorbeeld

‘Handleiding internetgebruik’ leert deelnemers hoe zij het
gebruik van bepaalde computertoepassingen kunnen
uitleggen aan beginners. De deelnemers kunnen de
handleiding geheel naar eigen wens vormgeven, bijv. door
afbeeldingen te gebruiken (schermopnames en strips). Door
na te denken over het gebruik van internet worden ze
gedwongen zich in beginners te verplaatsen en nieuwe
computertoepassingen te ontdekken.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

De doelgroepen van deze methode zijn deelnemers van alle
leeftijden met beperkte ICT-vaardigheden en reflectieve
vaardigheden. Ze verbreden hun kennis over het werken met
computers, oefenen creatieve vaardigheden tijdens het
maken van de handleiding en leren uiteindelijk tijdens de
evaluatie feedback te geven en ontvangen.

Gebruikte
onderwijsmethoden

De deelnemer moet een handleiding maken voor
internetgebruik die specifiek bedoeld is voor mensen die nog
nooit hebben gewerkt met computers. De deelnemers
moeten:
Uitleggen hoe de computer moet worden
opgestart
Omschrijven hoe het internet moet worden
geopend
Uitleggen hoe bepaalde websites kunnen
worden bezocht
Uitleggen wat de iconen in de taakbalk
betekenen
De oefening wordt individueel uitgevoerd. De
deelnemers werken ieder aan hun eigen handleiding en
vormen daarna paren om elkaars handleiding te beoordelen.
De leraar begeleidt ze tijdens het gehele proces.

Te ontwikkelen
competenties

Deelnemers ontwikkelen sleutelvaardigheden en sociale
competenties
Deelnemers ontwikkelen creatieve en ICT-vaardigheden

Meer informatie

www.arcuscollege.nl
Contactpersoon: Martine Quaedvlieg
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4.2.2 Speak out! – Reach out!
Dit project was multilateraal met groepen in verschillende
Europese contexten; het kan echter worden ontwikkeld op
lokaal, regionaal of nationaal niveau.
Omschrijving van het
voorbeeld

De deelnemers uit verschillende partnerlanden produceerden
samen een viertalig online magazine met radiocasts (audio
podcasts)[1]. Het belangrijkste doel van het project 'Speak
out! – Reach out!’ is de inclusie van kansarme jongeren in de
(sub)stedelijke gebieden van Stuttgart (D), Palermo (I),
Toledo (E) en Boekarest (RO).

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Eindbegunstigden: achtergestelde jongeren; de NEET-groep
(Not in Education, Employment or Training)
Doelgroepen: leraren, studiebegeleiders en maatschappelijk
werkers

Gebruikte
onderwijsmethoden

De deelnemers verdiepten zich in kwesties met betrekking tot
Europa en Europees burgerschap en leerden hoe ze zich
hierover konden uiten met behulp van ICT-middelen. Met
verschillende activiteiten en workshops, zoals het afnemen
van interviews, het schrijven van artikelen en het produceren
van audio podcasts, houdt iedere groep zich bezig met de
volgende twee thema's: "Wat heeft Europa met mij te
maken?” en “Hoe kan ik een verschil maken?”

Te ontwikkelen
competenties

De doelgroep zal waardevolle nieuwe vaardigheden opdoen
(bijv. computervaardigheden (basis), een eigen homepage
maken), hun zachte vaardigheden uitbreiden
(doorzettingsvermogen, vastberadenheid, planning, geduld,
verantwoordelijkheid, teamvaardigheden) en hun
taalvaardigheden verbeteren (spreken, schrijven, luisteren,
presenteren).
De deelnemers worden gestimuleerd om hun vrije tijd door te
brengen in een bredere (stedelijke of sociale) context en
voelen zich aangemoedigd om actiever betrokken te raken bij
kwesties die hen aangaan.

Meer informatie

Website: www.speakout-reachout.eu
E-mail: cesie@cesie.org
Contactpersoon: Luisa Ardizzone
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4.2.3 IT-Frauen
(kwalificatie en training voor vrouwen in de ICT)

Omschrijving van het
voorbeeld

IT-Frauen is een project dat gericht is op vrouwen en waarbij
extra aandacht wordt besteed aan hun speciale behoeften,
vaardigheden en interesses. Een van de doelen van het
project is het aantal vrouwen in ICT-functies te doen
toenemen en gelijke kansen voor mannen en vrouwen te
creëren.
De basisgedachte achter IT-Frauen is dat de integratie van
gelijke kansen niet alleen bestaat uit de fundamentele
vergelijking van mannen en vrouwen, maar juist uit de
erkenning van de bestaande verschillen tussen mannen en
vrouwen.
De totale duur voor iedere deelnemer: min. 5 weken
De werkelijke duur verschilt en is afhankelijk van de
combinatie van modules en speciale trainingen.
Binnen het themaspecifieke deel van de cursus krijgt iedere
deelnemer een intensieve training in relevante ICTvaardigheden en de kans om een nationaal of internationaal
erkend ICT-certificaat te behalen.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Eindbegunstigden: achtergestelde jongeren; de NEET-groep
(Not in Education, Employment or Training)
Doelgroepen: leraren, studiebegeleiders

Gebruikte
onderwijsmethoden

Een methodologische aanpak is het compenseren van het
verschil in voorkennis door individuele ondersteuning te
bieden aan deelnemers in de groep ('Binnendifferenzierung').
Andere methoden binnen dit project:
•
verbeteren van zelfstandig leren
•
versterken van het individuele potentieel
•
stimuleren van acceptatie
•
ontwikkelen van zelfvertrouwen
•
ontwikkelen van sleutelvaardigheden en teamwork
•
groepswerk, groepsdiscussies
•
theoretische input van de opleider
•
stimuleren van persoonlijke verantwoordelijkheid en
sociale competenties
•
presentaties
•
conflictmanagement

Te ontwikkelen
competenties

De module ‘Zachte vaardigheden’ biedt bijv. training op het
gebied van teamwork, leer- en werktechnieken,
presentatiemethoden, onderhandeltechnieken en
projectmanagement. Ook leerstrategieën, leertypes,
leerstijlen en leer- en notitietechnieken komen aan bod.
Binnen het themaspecifieke deel van de cursus krijgt iedere
deelnemer een intensieve training in relevante ICT-
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vaardigheden en de kans om een nationaal of internationaal
erkend ICT-certificaat te behalen.
E-mail: m.drexler@dieberater.com
Contactpersoon: Magdalena Drexler

Meer informatie

4.2.4 Jugendprogramm: jeugdprogramma
Wirtschaftsausbildung: beroepsopleiding

Omschrijving van het
voorbeeld

De cursus bestaat uit vier modules:
1.
Hongaarse taal (zes weken)
Het doel is het behalen van niveau 1-2 (Europees
Taalcertificaat)
2.
Zachte vaardigheden / communicatie (zes weken)
3.
EBC*L – Europees Ondernemerschapscertificaat (zes
weken)
4.
SAP (twee weken)
Het doel van deze cursus is het verwerven van
specialistische kennis op het gebied van ICT en economie en
de bijbehorende vaardigheden om een verantwoordelijke
functie te vinden in de industriële of overheidssector.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Het werken met jongeren vereist een specifieke procedure
voor deze gevoelige doelgroep. De toename in sociale
verwachtingen van de jonge generatie creëert een grote druk
om te presteren, wat vaak resulteert in faalangst en
gewelddadigheid.
Dit project werkt met speciaal op jongeren gerichte didactiek
en methoden. Aan de ene kant worden de bevindingen van
twee EU-projecten met betrekking tot jongerenonderwijs in
het project geïntegreerd: CAPCUP (Leonardo), METODA
(Sokrates/Grundtvig). Aan de andere kant probeert de
didactiek van het project zelfstandig leren te stimuleren,
vooruitgang zichtbaar te maken, theorie en praktijk met
elkaar te verbinden, structuren aan te brengen ('orde
scheppen in de chaos') en 'zachte vaardigheden' (zoals het
vermogen in teamverband te werken) te verbeteren.
Kern van dit project is de gezamenlijke verwerving van de
inhoud, door rekening te houden met de afzonderlijke
deelnemers. Daarom is het zeer belangrijk om inzicht te
krijgen in de kennis en ervaring van iedere deelnemer.

Gebruikte
onderwijsmethoden

De inhoud wordt behandeld in zowel individuele trainingen
als groepstrainingen. Tijdens de groepstraining worden
thema’s behandeld die voor alle deelnemers van belang zijn.
De individuele training kan worden aangepast aan de
speciale behoeften van de deelnemer.
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Verschillende soorten oefeningen zullen aan bod komen en
worden aangepast aan de betreffende fase en doelstellingen
(oefeningen in de grote groep, partneroefeningen, individuele
oefeningen). Het is een combinatie van verschillende leer- en
onderwijsmethoden.
Individuele begeleiding maakt ook deel uit van het project.
Te ontwikkelen
competenties

Ontwikkelen van ICT-vaardigheden
Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
Ontwikkelen van taalvaardigheden

Meer informatie

E-mail: m.drexler@dieberater.com
Contactpersoon: Magdalena Drexler
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4.2.5 Perspektiven für Jugendliche: Perspectieven voor Jongeren

Omschrijving van het
voorbeeld

Doelstellingen van het project zijn:
•
Ondersteunen van jongeren bij het herinrichten van
hun professionele carrière
•
Verwerven van kwalificaties en certificaten die
relevant zijn voor de arbeidsmarkt.
•
Ontwikkelen van sociale competenties
•
Ondersteunen bij het zoeken van een baan
•
Integratie in de arbeidsmarkt (40%)

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Jonge schoolverlaters of jongeren die enkel een diploma
hebben van het verplicht gevolgde onderwijs of een stage
hebben afgebroken, lopen een groot risico langdurig
werkloos te worden. Jongeren met lage kwalificaties hebben
het vaak moeilijker op de arbeidsmarkt.
Aanpak:
•
Advies en aanwezigheid
•
Individuele ondersteuning
•
Informatie- en kennisoverdracht

Gebruikte
onderwijsmethoden

Verschillende soorten oefeningen zullen aan bod komen en
worden aangepast aan de betreffende fase en doelstellingen
(oefeningen in de grote groep, partneroefeningen, individuele
oefeningen). Het is een combinatie van verschillende leer- en
onderwijsmethoden.
Individuele begeleiding maakt ook deel uit van het project.
De inhoud wordt behandeld in zowel individuele trainingen
als groepstrainingen. Tijdens de groepstraining worden
thema’s behandeld die voor alle deelnemers van belang zijn.
De individuele training kan worden aangepast aan de
speciale behoeften van de deelnemer.

Te ontwikkelen
competenties

Een deel van de eerste cursusweek wordt besteed aan het
versterken van zelfzekerheid, zelfvertrouwen en motivatie.
Ook een analyse van sterke en zwakke punten en een
intensieve uitwisseling van ervaringen in de groep komt aan
bod.
In de module ‘Kwalificatie’ kunnen de deelnemers kiezen uit
de modules ECDL, ECDL Advanced.

Meer informatie

E-mail: m.drexler@dieberater.com
Contactpersoon: Magdalena Drexler
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4.2.6 One minute sculpture
Omschrijving van het
voorbeeld

Er zijn verschillende manieren om jezelf, een situatie, een
gevoel, een conflict, etc. te omschrijven. Een creatieve
manier is het maken van een sculptuur in één minuut.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

Eindbegunstigden: achtergestelde/uitgesloten jongeren; de
NEET-groep (Not in Education, Employment or Training);
langdurig werkloze volwassenen; etnische groepen;
migranten en immigranten; personen in sociaal/economisch
achtergestelde gebieden.
Doelgroepen: leraren/studiebegeleiders;
scholen/onderwijsinstellingen

Gebruikte
onderwijsmethoden

Lerenden gebruiken hun eigen lichaam en/of het lichaam van
anderen om een sculptuur te maken dat een situatie, een
gevoel, etc. uitbeeldt.
Deze methode sluit aan bij de theorie van Howard Gardner
over meervoudige intelligentie en de theatertheorie van
Augusto Boal.

Te ontwikkelen
competenties

Ontwikkelen van taal- en communicatieve vaardigheden
Ontwikkelen van creatieve vaardigheden

Meer informatie

E-mail: rschiffers@arcor.de
Contactpersoon: Reinhold Schiffers
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4.2.7 Basic Web 2.0 Skills by Learning in Family Environment

Omschrijving van het
voorbeeld

Dit project heeft tot doel actuele en kwalitatieve
onderwijsmodellen uit te werken voor achtergestelde
gezinnen, hun trainingsbehoeften met betrekking tot de
sleutelcompetentie ICT (Web 2.0) te vervullen en een
waardevol beeld te geven van een leven lang leren voor het
gehele gezin.

Doelgroepen en
eindbegunstigden

De doelgroep bestaat uit achtergestelde gezinnen zonder ITkennis en gezinnen die wel over deze kennis beschikken,
maar die kunnen profiteren van de voordelen van de nieuwe
technologieën.
De doelgroep van het project omvat verschillende soorten
gezinnen: alleenstaande ouders, gezinnen met jonge
kinderen, gezinnen met tieners of volwassen kinderen,
meergeneratiegezinnen, etc.

Gebruikte
onderwijsmethoden

•
Verwerven van vaardigheden en kennis op het gebied
van ICT, maar ook van de interactieve en
gemeenschappelijke aspecten van ICT (Web 2.0) door ze
een nieuw perspectief te bieden op sociale integratie;
•
Analyseren van goede voorbeelden en de status van
leren in gezinsverband op Europees niveau, zodat het een
uitgangspunt kan vormen voor andere leerprogramma's voor
gezinnen.
•
Verwijderen van barrières en motiveren van
achtergestelde gezinnen om deel te nemen aan
programma’s voor een leven lang leren, door ze te betrekken
bij de ontwikkeling en implementatie van onderwijsmodellen
voor het hele gezin.

Te ontwikkelen
competenties

Ontwikkelen van ICT-vaardigheden

Meer informatie

Website: http://www.srep.ro/basic-life/
E-mail: office@srep.ro
Contactpersoon: Emilia-Marinela Saulescu
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4.3 De goede voorbeelden

4.3.1 “Accelerated learning in practice - Mindmapping”
Omschrijving van het goede voorbeeld
Accelerated Learning: Mindmapping stelt de lerende in staat verschillende creatieve
en ICT-competenties te ontwikkelen. Daarnaast
biedt het de leraar de mogelijkheid om te voldoen
aan de behoeften van de lerende en effectief
onderwijs aan te bieden dat het leerproces
ondersteunt.
Dit voorbeeld toont de mindmaptechniek die
jongeren kan helpen ruimer te denken en hun eigen
creativiteit te gebruiken om problemen op te lossen
en te evalueren. De techniek stelt de gebruiker in
staat logische verbanden te leggen en helpt de
gebruiker zaken beter te onthouden.
Lerenden raken erg enthousiast
zodra
ze
weten
hoe
mindmapping werkt en de
achterliggende
gedachte
begrijpen.
Het boek1 legt uit hoe men het gebruik van mindmaps kan integreren in
lesprogramma’s op verschillende niveaus.
Gebruikte doelgroepen voor pilots & tests

1

“Accelerated Learning in Practice” ISBN 1 855 39 048 5- Alister Smith, Network
Educational Press Ltd

59

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

De eigenschappen van de begunstigden zijn als volgt: personen die baat hebben bij
een ruimer beeld van een activiteit (dyslexie), personen die problemen hebben met
lezen en schrijven/taal in het algemeen, en personen die problemen hebben zich te
concentreren/zaken te onthouden.
De tests werden uitgevoerd bij WBK door leraren in verschillende vakken. Deze
gaven in hun feedback aan dat ze het een nuttige methode vonden, met name voor
lerenden die niet in staat zijn hun kennis en ervaringen te uiten, omdat de techniek
deze zaken naar boven haalt. Een leraar zei dat het nuttig was om ze de
trefwoorden te geven zodat ze makkelijker ‘hun mening konden uiten’. Een andere
leraar vond dat de methode voor achtergestelde jongeren een brug sloeg tussen hun
levenservaringen en de thema’s uit het lesprogramma.
Ook het Arcus College voerde tests uit op verschillende doelgroepen, omdat het om
een techniek gaat die hier vaak wordt gebruikt. De tests wezen uit dat wanneer
lerenden een aantal keer oefenen met het invullen van mindmaps, ze ontdekken hoe
leuk leren kan zijn, aangezien mindmaps ze een kader bieden waarin ze de
informatie kunnen plaatsen.
Competenties die kunnen worden ontwikkeld
Mindmapping kan worden aangepast aan iedere leersituatie en kan worden gebruikt
voor verschillende soorten doelgroepen. Bij het selectieproces werd opgemerkt dat
mindmapping de ontwikkeling en uiting van een aantal competenties kan
ondersteunen.
WBK vond dat mindmapping de ontwikkeling van zelfstandig leren en
studievaardigheden ondersteunt. Het motiveert en stimuleert alle lerenden. Het
bevordert samenwerking, teamwork en onderlinge ondersteuning. Lerenden zien en
begrijpen welke voortgang ze boeken in hun leerdoelstellingen.
WBK deed een aantal aanbevelingen voor het gebruik van mindmaps:
• Stap 1: nadenken (probeer dit alleen te doen)
Wanneer lerenden een
• Stap 2: samenwerken (ideeën samenvoegen)
aantal keer oefenen met
Dit geeft lerenden de kans om coöperatieve het invullen van
mindmaps, ontdekken ze
vaardigheden te trainen en leert ze open te staan voor
hoe leuk leren kan zijn,
de ideeën en meningen van andere groepsleden.
omdat mindmaps ze een
kader bieden om de
informatie in te kunnen
Gebruikte onderwijsmethoden
plaatsen.
Met behulp van mindmaps kan informatie op een eenvoudige manier worden
verwerkt. Het is daarbij van belang dat de methode eerst zeer goed wordt uitgelegd
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aan de deelnemers. Bovendien moeten leraren/instructeurs duidelijk aangeven hoe
gedetailleerd de informatie in de mindmap moet zijn. Deze beperkingen moeten
helder zijn voordat kan worden begonnen met het invullen van de mindmap.
Hiervoor kan bijvoorbeeld een interactieve demonstratie worden gegeven aan de
hele groep, waarbij voorbeelden worden getoond met behulp van een smartboard.
Maar ook met werkbladen en één-op-één discussies kan duidelijkheid worden
gecreëerd. Het centrale thema wordt in het midden van de mindmap geplaatst. Alle
aspecten worden rond het thema geplaatst, net als takken aan een boom. Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van cijfers, pijlen, kleuren, bijvoorbeeld om het geheel
te ordenen.
Stimuleer lerenden zelf een eenvoudige mindmap te maken en buiten de gebaande
paden te denken. Gebruik kleur, textuur, tekeningen, etc. om het begrip te
maximaliseren.
Mindmapping maakt het mogelijk een zijweg in te slaan. Ieder nieuw idee creëert
ruimte voor andere associaties. Op deze manier zal de mindmap groeien. Door
gebruik te maken van symbolen, kleuren en afbeeldingen zullen beide hersenhelften
de informatie verwerken. Dit helpt ons alles op een efficiëntere manier te onthouden.
Meer informatie over dit goede voorbeeld is te vinden op www.don.ac.uk.
Voor gebruik en referenties neemt u contact op met: Carole Colvin
Organisatie: DONCASTER COLLEGE, UK
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4.3.2 “Crossing the Line”

Omschrijving van het goede voorbeeld
De deelnemers maken een film over kwesties die ze bezighouden. Tijdens het
filmproces kunnen ze samen met andere deelnemers de kwestie uitdiepen, relevante
personen interviewen (maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, politie, leraren,
etc.) en hun eigen conclusies trekken. Bovendien hebben ze de kans hun mening te
uiten door middel van muziek, film, kunst, theater. Het werk wordt op een DVD
vastgelegd en wordt begeleid door een werkboek
voor het beroepsonderwijs. De onderwijsmethode
is gebaseerd op ondersteuning en leren door te
doen. Door middel van regelmatige beoordelingen
in de vorm van evaluatiemomenten na iedere
filmsessie krijgen de deelnemers een duidelijk
beeld van de verworven vaardigheden.

“Crossing the Line geeft mij als
leraar een goed beeld van hoe
mijn leerlingen aankijken tegen
hun sociale omgeving. Door dit
met ze te bespreken, ontdekken
ze een groot aantal redenen voor
sociale segregatie.”

Gebruikte doelgroepen voor pilots & tests
De eindbegunstigden zijn sociaal uitgesloten personen, personen die geen formeel
onderwijs volgen en kansarme personen. Men vond dat dit goede voorbeeld kon
voldoen aan de behoeften van lerenden op het gebied van een hoger
zelfvertrouwen, efficiëntie, verwerving van ICT-, sociale en taalvaardigheden,
actievere deelname aan de maatschappij en een sterker Europees identiteitsgevoel.
CESIE heeft dit goede voorbeeld getest onder jongerenwerkers en maatschappelijk
werkers die werkten met achtergestelde jongeren, migranten en immigranten,
vrouwen en mensen uit sociaal en economisch achtergestelde gebieden.
Ook WeiterbildungsKolleg (WBK) heeft het getest onder achtergestelde jongeren in
de leeftijd van 18-24 jaar. WBK gaf aan dat het voorbeeld inzicht bood in hoe
lerenden aankijken tegen hun omgeving en hun plaats in de sociale structuur van
deze omgeving.
Bij CESIE werd gesteld dat dit goede voorbeeld niet alleen voldoet aan de behoeften
en belangen van lerenden, maar ook een effectieve beoordelingsmethode biedt om
leren en ontwikkeling te ondersteunen.
Competenties die kunnen worden ontwikkeld
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Met behulp van de technieken uit dit project kunnen deelnemers transversale
vaardigheden ontwikkelen en competenties opdoen die hun toetreding tot de
arbeidsmarkt zullen vergemakkelijken.
Bovendien zullen ze op actieve wijze bijdragen aan een toenemende bewustwording
van kwesties die de lerenden zelf en de mensen om hen heen aangaan. Nu ze de
kans krijgen om deze kwesties uit te diepen, kunnen ze competenties ontwikkelen,
zoals empathie en kritische analyse, evenals geschikte communicatieve
vaardigheden om te kunnen samenwerken met verschillende mensen.
Tijdens de activiteit (het maken van een gezamenlijke film) leren de deelnemers
filmtechnieken toe te passen, worden samenwerking en communicatie gestimuleerd
en wordt bovendien gewerkt aan persoonlijkheid, kennis, etc.
Dit goede voorbeeld voldoet aan de behoeften en belangen van lerenden en biedt
een effectieve beoordelingsmethode om leren en ontwikkeling te ondersteunen.
De begunstigden waren betrokken bij een groepsreflectie om sleutelcompetenties,
zoals
teamwork
en
communicatieve
“Met behulp van dit goede
vaardigheden, te ontwikkelen.
voorbeeld leerden opleiders en
Bovendien ondersteunde het maken van een maatschappelijk werkers meer
gezamenlijke video of een ander soort over de eindbegunstigden en
hun sociale context en kregen
visueel/ICT-eindproduct aan de ene kant het
ze nieuwe middelen in handen
nadenken over sociale kwesties en aan de om in de toekomst mee aan de
andere kant het ontwikkelen van ICT- slag te gaan. Meningen werden
vrijelijk geuit en er werd open
vaardigheden.
gepraat over hun eigen
Door de actieve rol van de begunstigden in de bekende en sociale context.”
ontwikkeling van het eindproduct konden
opleiders en maatschappelijk werkers sociale kwesties met betrekking tot hun
gebied/context eenvoudiger bespreken met de begunstigden en de persoonlijke
vaardigheden en kennis van de lerenden verbeteren.
Gebruikte onderwijsmethoden



De onderwijsmethode is gebaseerd op ondersteuning en leren door te doen. Door
middel van regelmatige beoordelingen in de vorm van evaluatiemomenten na iedere
filmsessie krijgen de deelnemers een duidelijk beeld van de verworven
vaardigheden.
De groep werd ondersteund tijdens de filmsessies en het ontwikkelen van de
interviewteksten.
De groep werd ondersteund door de volgende professionals:
Technische experts voor het monteren van de video;
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Maatschappelijk werkers voor het analyseren van de stad (de sociale aspecten en



problemen);
Historisch deskundigen voor het analyseren van recente sociale veranderingen en
de oorzaken daarvan.
Meer informatie over dit goede voorbeeld is te vinden op www.crossingtheline.eu.
Voor gebruik en referenties neemt u contact op met: Sarah Beal (cesie@cesie.org)
Organisatie: CE.S.I.E. (Centro di Studi ed Iniziative Europeo), Italië

4.3.3 ABC List

Omschrijving van het goede voorbeeld
Stel de lerenden een vraag, bijvoorbeeld:
Waarmee kun je creativiteit ontwikkelen?
Verdeel de lerenden in 2 groepen. Geef
één groep de ABC-lijst en vraag ze voor
iedere letter woorden te verzinnen die met
deze letter beginnen.
Vaak zullen ze er meer kunnen verzinnen
dan wanneer ze hetzelfde wordt gevraagd
zonder de ABC-lijst.

“Het spel is in feite een wedstrijd om geheugen, aandacht en zelfvertrouwen te
bevorderen. Iedere lerende heeft de kans om zijn of haar kennis, creativiteit en
teamwork en grenzen tussen goede en zwakkere leerlingen te verkennen, omdat
alleen het eindresultaat telt en iedere bijdrage belangrijk is.”
Gebruikte doelgroepen voor pilots & tests
ABC List werd door Weiterbildungskolleg Mönchengladbach geselecteerd als een
goed voorbeeld naar aanleiding van feedback van zowel groepen als individuele
lerenden. SREP voerde een tweedelijnsbeoordeling uit. WBK stelde vast dat dit
middel kan worden gebruikt voor uiteenlopende directe doelgroepen, zoals leraren,
opleiders, maatschappelijk werkers, etc. en voor een groot aantal indirecte groepen,
zoals deelnemers aan tweedekansonderwijs, langdurig werklozen, etnische
minderheden en personen uit sociaal/economisch achtergestelde gebieden. Met dit
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middel ontwikkelen lerenden hun creatieve vaardigheden en kunnen leraren voldoen
aan de behoeften en interesses van lerenden en effectief onderwijs aanbieden om
het leerproces te ondersteunen.
De tests werden uitgevoerd door leraren en opleiders die werken met achtergestelde
jongeren in de leeftijd van 16 jaar en met jongerenwerkers en maatschappelijk
werkers. SREP organiseerde tests die werden uitgevoerd door leraren bij
achtergestelde jongeren en door opleiders bij personen uit sociaal en economisch
achtergestelde gebieden. CESIE organiseerde tests die werden uitgevoerd door
leraren, opleiders, jongerenwerkers en maatschappelijk werkers bij achtergestelde
jongeren.
Uit de feedback van leraren bleek dat de voorbeelden eenvoudig waren in gebruik,
met name bij verschillende doelgroepen tijdens het ontwikkelen van de creatieve
denkvaardigheden van lerenden.
Competenties die kunnen worden ontwikkeld
ABC List is een goed voorbeeld dat zich richt op het verbeteren van de competentie
Voldoen aan de behoeften en interesses van lerenden, aangezien het lerenden helpt
voort te bouwen op eerdere prestaties en ervaringen. Dit goede voorbeeld biedt
ondersteuning aan lerenden en verbetert de studievaardigheden.
Volgens leraren is het een zeer goed voorbeeld, omdat het een aantal
sleutelcompetenties ontwikkelt, zoals teamwork en communicatieve vaardigheden,
en de lerende betrekt bij de evaluatie.
De lerenden die de oefening hebben getest, gaven aan dat het eenvoudig te
gebruiken en begrijpen is. Het was een andere manier om iets te leren, omdat het
innovatief is en afwijkt van de formele leermethoden. Het stimuleerde het werken in
teamverband en zorgde ervoor dat de informatie veel eenvoudiger en beter kon
worden opgenomen.
De lerenden konden het vooral
waarderen dat ze communicatieve
vaardigheden ontwikkelden, vonden
het leuk om in groepen te werken en
genoten van de rivaliteit die ontstond

“Lerenden zijn zeer gevoelig voor
veranderingen in de klas, vooral wanneer
het gaat om een nieuwe leermethode. Ik
hoefde alleen maar de aard van het spel uit
te leggen en ze accepteerden het met veel
enthousiasme. Toen ze in groepen werden
verdeeld, realiseerden ze zich dat ze
binnen de groep iemand nodig hadden met
meer kennis over het thema. Iedere groep
had er dus voor gezorgd dat ze beschikten
over zo’n persoon. Die werd meteen
uitgeroepen tot teamleider. Tijdens de
oefening deed iedereen actief mee.”
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doordat iedere groep meer wilde weten dan de anderen.
Door de deelname aan discussiegroepen ontwikkelden de lerenden hun persoonlijke
en sociale vaardigheden, werden conflicten vermeden, nam de interesse in het
thema toe en werd gewerkt aan hun zelfvertrouwen.

Gebruikte onderwijsmethoden
ABC List kan worden gebruikt voor verschillende thema's en onderwerpen. Het lijkt
alsof de lijst het denken van de lerenden beperkt, maar het stimuleert juist hun
gedachten en creativiteit.
Om lerenden (en leraren) het positieve en geweldige effect van ABC List te laten
ervaren, moeten ze worden onderverdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt de
lijst, de andere voert de oefening uit zonder de lijst. Hierdoor kunnen ze de
resultaten van de 2 groepen met elkaar vergelijken en zullen ze merken dat de groep
met de ‘beperking’ van de lijst betere resultaten heeft dan de groep zonder lijst.
Aangezien er tests zijn uitgevoerd onder verschillende groepen over verschillende
thema's, kan worden gesteld dat het goede voorbeeld kan worden aangepast aan
ieder thema en onderwijssysteem.

Meer informatie over dit goede voorbeeld is te vinden op www.birkenbihlinsider.de.
Voor gebruik en referenties neemt u contact op met: Reinhold Schiffers
Organisatie: Weiterbildungskolleg Mönchengladbach, Duitsland
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4.3.4 DYACIT- “Developing Young Adults’ Creativity through
Information Technologies”
Omschrijving van het goede voorbeeld
Uitgangspunt voor dit project was het idee
dat
alle
jongeren,
ongeacht
het
geografische gebied waarin ze leven,
aangetrokken
zijn
tot
nieuwe
technologieën. De projectpartners hebben
een flexibele, innovatieve leeromgeving
gecreëerd en ontwikkeld met behulp van
specifieke didactische en pedagogische
methoden. Het uiteindelijke doel was om
de interesse en motivatie van jongvolwassenen te stimuleren en ze er zo van te
overtuigen hun leven lang te blijven leren.
Het belangrijkste doel van het project was het creëren van een nieuwe leeromgeving
waarin jongeren met een risico op voortijdig schoolverlaten hun creatieve talent
kunnen ontwikkelen in samenwerking met Europese partners en ondersteund door
communicatietechnologieën.
Leraren en opleiders krijgen de middelen in handen die ze leren hoe ze
achtergestelde jongeren kunnen motiveren om in teamverband te werken en hoe ze
binnen- en buitenactiviteiten met elkaar kunnen combineren om de theorie te
verbinden met de praktijk.
“Als leraar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om iedere lerende persoonlijk te
benaderen en een persoonlijke relatie op te bouwen met hem/haar. Ik heb ook
geleerd dat de sfeer en teambuilding in dit soort workshops belangrijker is dan het
aanhouden van het lesprogramma.”

Gebruikte doelgroepen voor pilots & tests
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In de benadering van de doelgroep binnen het DYACIT-project stond de lerende en
zijn/haar resultaten centraal. De focus lag op het motiveren van de lerende om
doelstellingen en betere resultaten te behalen.
Tijdens het werken met de doelgroep was het van groot belang de deelnemers in
echte situaties te plaatsen en ze echte taken te geven. Dit motiveerde ze om hun
taken te volbrengen en zo het verwachte resultaat te behalen.
Deze aanpak wijkt af van de dagelijkse schoolpraktijk, waar de eisen niet altijd
resultaatgericht zijn. In dit geval konden ze door de ervaring een beeld vormen van
de verwachtingen van de arbeidsmarkt.
Het project richt zich op jongvolwassenen in de leeftijd van 16-20 jaar die de eerste
fase van het voortgezet onderwijs hebben afgerond en door uiteenlopende factoren
(slachtoffers van armoede en geweld, immigranten, mensen met een handicap,
mensen met gedragsproblemen, etc.) een verhoogd risico lopen op voortijdig
schoolverlaten.
De tests werden georganiseerd door SREP en uitgevoerd door opleiders die werken
met tien jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar uit sociaal en economisch
achtergestelde gebieden. Professionals binnen CESO voerden een controle uit en
concludeerden dat DYACIT eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende
doelgroepen en situaties.
Competenties die kunnen worden ontwikkeld
Lerenden kunnen de volgende competenties ontwikkelen:
•
Ontwikkelen van creatieve/innovatieve vaardigheden in het gebruik van
verscheidene media
•
Verschillende stijlen van communicatie en expressie verkennen met ICT en
media
•
ICT gebruiken voor presenteren en
communiceren
•
ICT
gebruiken
om
leeractiviteiten
uitvoerbaar te maken
Uit de feedback bleek dat de persoonlijke
vaardigheden en kennis van lerenden, zoals
zelfvertrouwen,
zelfstandigheid
en
sociale

“Het informele en
interdisciplinaire karakter
van de workshops sprak een
groot aantal lerenden aan.
Dat betekent dat we ons ook
meer op interdisciplinaire
aspecten zouden moeten
richten in het traditionele
onderwijssysteem.”
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verantwoordelijkheid, waren verbeterd tijdens de activiteit dankzij de werkmethode,
de rolverdeling in het team op basis van persoonlijkheid, kennis, etc.
Gebruikte onderwijsmethoden
Gebruikte onderwijs- en leermethoden:
• Creatielab (workshops over fotografie): introductie in de technieken van
digitale fotografie
• Taallab (workshops over de Engelse taal): voor één taal om in te
communiceren
• Computerlab (workshops over Adobe Photoshop): introductie in digitale
fotobewerking
De deelnemers maakten foto’s, bewerkten ze, stelden informatie op in het Engels en
presenteerden ze in de vorm van een tentoonstelling.
De meeste taken tijdens de fotosessies werden uitgevoerd in kleine groepjes,
bijvoorbeeld de eerste bespreking van de taak, elkaar ondersteunen bij de
activiteiten en commentaar geven op de resultaten in de laatste fase. Voor iedere
groep jongvolwassenen waren 3 digitale camera’s nodig, één camera voor 4
deelnemers.
Meer informatie over dit goede voorbeeld is te vinden op www.srep.ro/dyacit.
Voor gebruik en referenties neemt u contact op met: Emilia Saulescu
(office@srep.ro)
Organisatie: Roemeense organisatie voor een leven lang leren (SREP)
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4.3.5 Folder van jezelf maken

Omschrijving van het goede voorbeeld

Het is de bedoeling dat de deelnemer
een folder maakt van zichzelf, die in
verschillende contexten kan worden
gebruikt. De folder wordt gebruikt als
een middel om zichzelf tijdens een
examen te presenteren, maar kan ook
worden gebruikt bij een intakegesprek.
Folders zijn een zeer bekend
communicatiemiddel.
Tijdens
het
maken van deze folder leren lerenden
te werken met Microsoft Word of hun kennis hierover te vergroten.
De deelnemer wordt gedwongen om na te denken over zijn/haar positie in de
maatschappij door een vragenlijst in te vullen over levensdoelen, goede
karaktereigenschappen en zwakke punten. Ze moeten ook een andere lerende
beoordelen en vermelden hoe andere mensen hen zien. Met andere woorden: een
eenvoudige manier van 360-graden feedback. De deelnemers leren hoe ze zichzelf
op een professionele manier moeten presenteren.
“Mensen leren hoe ze
de computer kunnen
gebruiken om zichzelf
te presenteren. Het is
een leuke manier om
iets te leren.”

Na de vragenlijst te hebben ingevuld en over de inhoud
ervan te hebben nagedacht, beginnen de deelnemers
aan hun folder over zichzelf. Hiervoor gebruiken ze een
computer. Deze folder moet een presentatie van zichzelf
bevatten waarin:
- ze een goed verhaal vertellen

- ze afbeeldingen laten zien
- ze uitgebreid gebruikmaken van de mogelijkheden van Word Art
- ze gebruikmaken van verschillende opties in Microsoft Word, lettertypes,
kolommen, etc.
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Gebruikte doelgroepen voor pilots & tests
De doelgroepen van deze methode zijn deelnemers van alle leeftijden met beperkte
ICT-vaardigheden en reflectieve vaardigheden. De folder is nuttig, omdat het een
eenvoudige manier is om over een persoon na te denken. Het is een simpel
uitgangspunt voor het maken van een officiëler curriculum vitae. Ze kunnen naar
zichzelf kijken door hun persoonlijkheid en achtergrond te beschrijven en hun
gevoelens te uiten.
De tests werden uitgevoerd door SREP onder dertien jongeren in de leeftijd van 1620 jaar.
Coaches van Die Berater testten het goede voorbeeld onder achtergestelde
jongeren, maar ook bij oudere werkloze personen. Opleiders gaven in hun feedback
aan dat ze de activiteit ‘Folder van jezelf maken’ opnamen in hun programma. De
opleiders wezen op twee belangrijke positieve aspecten:
1. Het denkproces over het ontwikkelen van een folder, het selecteren van de inhoud
en persoonlijke informatie, was zeer belangrijk voor de zelfreflectie.
2. Het feit dat de activiteit ook werd gebruikt in de context van ICT-training, zodat
lerenden de computer gebruikten en verschillende technieken uitproberen voor het
vormgeven van teksten.
Tijdens de trainingen en seminars die werden georganiseerd door het Arcus College
werd uitgebreid gebruikgemaakt van dit goede voorbeeld, zodat er meningen en
feedback konden worden verzameld uit verschillende soorten groepen, zoals
tienerouders, mensen in sociaal en economisch achtergestelde gebieden, vrouwen,
etnische minderheden.
Competenties die kunnen worden ontwikkeld
Folder van jezelf maken bevordert de ontwikkeling van creatieve/innovatieve
vaardigheden in het gebruik van een aantal ICT-tools. Tijdens het maken van de
folder raken de lerenden vertrouwd met verschillende aspecten van het programma.
Bij het maken van de folder maken ze gebruik van ICT om ervaringen, informatie en
middelen te bemachtigen op manieren die niet mogelijk zijn met andere media.
Bij het Arcus College kreeg deze activiteit een zeer
goede beoordeling, vanwege de kans ICT- en creatieve

“De activiteit stimuleert
mensen om zich met
anderen te vergelijken,
na te denken over hun
sterke en zwakke
punten en hoe ze als
een groep kunnen
werken.”
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vaardigheden te verbeteren. Ook de ontwikkeling van sociale competenties werd
bevorderd door deze activiteit, omdat de lerenden niet werd gevraagd een
fantasiefolder te maken, maar juist een folder van zichzelf waarmee ze zich bij
potentiële werkgevers zouden kunnen presenteren. De mening van de lerenden
werd verzameld in een korte reflectieronde aan het einde van het programma. De
feedback was zeer positief, omdat de lerenden het leuk vonden op deze manier met
de computer te werken.
Gebruikte onderwijsmethoden
De moeilijkheidsgraad van deze werkmethode varieerde per lerende. Sommigen
waren al vertrouwd met het werken met een computerprogramma, terwijl oudere
personen nog nooit met een computer hadden gewerkt. Over het algemeen kan
worden gesteld dat alle lerenden veel hebben geleerd van de oefening, omdat het
mensen dwingt de verschillende functies in Word uit te proberen en onder de knie te
krijgen. Zodra ze enige inspiratie hebben opgedaan, worden ze creatiever op het
gebied van vormgeving, maar ook wat betreft inhoud. Sommigen vertellen over hun
hobby’s en persoonlijke leven, terwijl anderen meer tijd besteden aan het invoegen
van verschillende foto’s en het veranderen van de achtergrond. Alleen mensen die
niet vertrouwd waren met de computer vonden het moeilijk en uitdagend. De
oefening kan daarom het beste worden gebruikt bij doelgroepen die beschikken over
een basiskennis van computerprogramma’s.

Meer informatie over dit goede voorbeeld is te vinden op www.arcuscollege.nl.
Voor gebruik en referenties neemt u contact op met: Martine Quaedvlieg
Organisatie: Arcus College, Nederland
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5. Bijlagen
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5.1 Kwaliteitscatalogus

1. ACHTERGROND
1.1De Europese Raad van Lissabon concludeerde in maart 2000 dat als onderdeel
van Europa’s antwoord op de mondialisering en de overgang naar
kenniseconomieën een Europees kader moet worden bepaald waarin de nieuwe
basisvaardigheden, die door een leven lang leren moeten worden verschaft, worden
beschreven, en benadrukte dat mensen Europa’s hoogste goed zijn. In het kader
van de verbetering van de werkgelegenheidsprestaties van de Gemeenschap
hebben de Europese Raden van Brussel (maart 2003 en december 2003) benadrukt
dat bij de ontwikkeling van een leven lang leren met name het accent moet worden
gelegd op actieve en preventieve maatregelen voor werklozen en inactieve
personen.
1.2 In mei 2003 keurde de Raad vijf Europese referentieniveaus ('benchmarks') goed
en gaf daarmee blijk van zijn vastbeslotenheid om tot een meetbare verbetering van
de gemiddelde Europese prestaties te komen. Deze referentieniveaus hebben
betrekking op leesvaardigheid, vroege schoolverlaters, het afronden van de tweede
fase van het voortgezet onderwijs en de deelname van volwassenen aan een leven
lang leren en hangen nauw samen met de ontwikkeling van sleutelcompetenties. Het
doel was in het kader van de strategieën voor een leven lang leren – waaronder de
strategieën voor het bereiken van universele geletterdheid, sleutelcompetenties voor
iedereen te ontwikkelen en 'Sleutelcompetenties voor een leven lang leren – een
Europees referentiekader' – te gebruiken als een referentie-instrument om ervoor te
zorgen dat:
i) het initieel onderwijs en de initiële opleiding alle jongeren de mogelijkheid bieden
om hun sleutelcompetenties zodanig te ontwikkelen dat zij toegerust zijn voor verder
leren, het werkzame leven en het leven als volwassene;
ii) er passende voorzieningen worden getroffen voor jongeren die als gevolg van een
onderwijsachterstand door persoonlijke, sociaal-culturele of economische
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omstandigheden speciale ondersteuning behoeven om hun onderwijsmogelijkheden
te realiseren;
iii) volwassenen in staat zijn de sleutelcompetenties hun leven lang verder te
ontwikkelen en actueel te houden, en dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan
doelgroepen die in de nationale, regionale en/of lokale context als prioritair zijn
aangemerkt, zoals personen die hun vaardigheden op peil moeten brengen;
iv) er passende voorzieningen voor volwassenenonderwijs en -opleiding aanwezig
zijn, waaronder leraren en opleiders, validerings- en evaluatieprocedures,
maatregelen om gelijke toegang tot een leven lang leren en de arbeidsmarkt te
waarborgen, en ondersteuning voor lerenden die rekening houdt met de
uiteenlopende behoeften en vaardigheden van volwassen;
v) coherentie van de volwasseneneducatie en -scholing voor individuele burgers
door nauwe vervlechting met het werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid en cultureel
beleid.
N.B. Uit cijfers uit 2006 blijkt echter dat de door de Raad van mei 2003 vastgestelde
Europese referentieniveaus voor 2010 niet konden worden gehaald. Het percentage
volwassenen dat onderwijs of een opleiding volgt, groeide niet snel genoeg om het
referentieniveau voor 2010 te halen en de gegevens wijzen uit dat laaggeschoolden
minder gemakkelijk aan bij- en nascholing deelnemen.
1.3 Uit het Maastrichtse onderzoek uit 2004 naar beroepsonderwijs en -opleiding
bleek dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de voor nieuwe banen vereiste en
de door de Europese beroepsbevolking behaalde onderwijsniveaus. Blijkens deze
studie is meer dan een derde van de Europese beroepsbevolking (80 miljoen
personen) laaggeschoold terwijl in 2010 voor naar schatting 50% van de nieuwe
banen tertiaire kwalificaties vereist zullen zijn, voor iets minder dan 40% hoger
middelbaar onderwijs en voor slechts ongeveer 15% een basisopleiding volstaat.
1.4 De noodzaak om jongeren toe te rusten met de nodige sleutelcompetenties en
om de opleidingsniveaus te verbeteren, maakt integraal deel uit van de
Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid 2005-2008. Bovendien
wordt er in de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor gepleit om in alle acties voor
gendermainstreaming en gendergelijkheid te zorgen en in de hele Europese Unie tot
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een algemene arbeidsparticipatie van 70% en ten minste 60% voor vrouwen te
komen.
Het in november 2004 goedgekeurde verslag van de Raad over de bredere rol van
het onderwijs benadrukte dat onderwijs de instandhouding en de vernieuwing van de
gemeenschappelijke culturele achtergrond in de maatschappij bevordert, alsook het
aanleren van essentiële sociale en maatschappelijke waarden, zoals burgerzin,
gelijkheid van alle burgers, tolerantie en respect, aspecten die bijzonder belangrijk
zijn in een tijd waarin alle lidstaten worden geconfronteerd met de vraag hoe ze
moeten omgaan met de toenemende sociale en culturele diversiteit. (Publicatieblad
van de Europese Unie 2006)
1.5 Het Europees Parlement en de Europese Raad stelden de vastlegging voor van
een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en opleiding (juni 2009). Tevens werd een gemeenschappelijk kader voor
kwaliteitsborging (CQAF) ontwikkeld, rekening houdend met de bestaande
ervaringen en ‘goede voorbeelden’ in de deelnemende landen. Het voorziet in een
systemische aanpak van kwaliteit die alle relevante niveaus en actoren omvat en
met elkaar verbindt.
Het kader moet sterk de nadruk leggen op kwaliteitsbewaking en -verbetering, door
het combineren van interne en externe evaluatie, herziening en
verbeteringsprocedures, een en ander ondersteund door metingen en kwalitatieve
analyses. Het kader ondersteunt niet alleen de toepassing van het EKK (Europees
kwalificatiekader voor een leven lang leren), met name de kwaliteit van de
certificering van leerresultaten, maar ook de toepassing van andere Europese
instrumenten, zoals de gemeenschappelijke Europese beginselen voor de
identificatie en validatie van niet-formeel en informeel leren.

2. Het project DEVOTED
Het project DEVOTED heeft tot doel de competenties (kennis, attitudes,
vaardigheden) van professionals die betrokken zijn bij onderwijs, opleiding en
begeleiding van achtergestelde doelgroepen te bevorderen, verbeteren, verdiepen
en verbreden. Door pedagogische en didactische goede voorbeelden te verzamelen,
te selecteren, te standaardiseren, te testen, af te ronden, te verspreiden en te
exploiteren, vormt het project de eerste stap naar de ontwikkeling van een Europees
Expertisecentrum – een toegankelijke verzameling van gestandaardiseerde goede
voorbeelden voor alle professionals die werken met achtergestelde doelgroepen.
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3. KWALITEIT VASTSTELLEN
3.1 De term ‘kwaliteit’ betekent voor ieder mens iets anders. Een van de
moeilijkheden in het vaststellen van gemeenschappelijke Europese standaarden
voor kwaliteit/goede voorbeelden, is dat maar weinig lidstaten hetzelfde
kwaliteitssysteem en dezelfde kerncriteria hanteren op het niveau van het systeem
en de aanbieder.
Bovendien is het moeilijk om het causale verband vast te stellen tussen een
gegeven kwaliteitsbenadering en de bereikte kwaliteit, omdat een duidelijke meting
van de prestaties en resultaten ontbreekt. Hierdoor zijn er geen eenvoudige
methoden voor kwaliteitsmeting, met name als het gaat om het meten van de
kwaliteit van niet-formeel en informeel leren.
In het verslag van het directoraat-generaal voor onderwijs & cultuur uit 2002 over
kwaliteitsindicatoren voor een leven lang leren stelde de Europese Commissie het
volgende: “De op lerenden georiënteerde benadering van een leven lang leren
verschilt fundamenteel van de op instellingen georiënteerde aanpak inherent aan de
verzameling van gegevens met betrekking tot het formele onderwijssysteem”.
Daarom moet er naar verschillende methoden worden gekeken voor het meten van
de kwaliteit van informeel leren, de benadering die wordt gebruikt bij het werken met
achtergestelde groepen.
3.2 CEDEFOP (Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding)
concludeerde in oktober 2003 dat een systematische aanpak productiever is dan
zich te concentreren op afzonderlijke stappen, aangezien kwaliteit contextgebonden
is, d.w.z. dat het zonder concrete context moeilijk (en zinloos) zou zijn om kwaliteit
vast te stellen. Het CEDEFOP concludeerde dat wanneer de context bekend is, een
brede definitie van kwaliteit als volgt specifieker kan worden gemaakt:
Kwaliteit = vervullen van doelstellingen
Kwaliteit wordt bereikt wanneer de activiteiten aan de doelstellingen voldoen. Dit kan
als volgt worden weergegeven:
Kwaliteit = Ervaring
Verwachtingen
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Voor het gebruik van deze definitie hebben we echter een duidelijke omschrijving
van de context nodig, met inbegrip van doelstellingen, ervaringen en verwachtingen.
Wanneer we een duidelijke omschrijving hebben van deze context, is het mogelijk
om over deze definities van kwaliteit te praten en ermee te werken.
Om de kwaliteit van de goede voorbeelden uit het project DEVOTED
meten, zijn er een aantal criteria ontwikkeld voor het definiëren van de
van activiteiten (prestatie-indicatoren) en de verwachte impact van de
(kwaliteitsindicatoren) voor zowel leraar en lerende bij het gebruik van
voorbeeld.

te kunnen
ervaringen
activiteiten
het goede

3.3 In dit opzicht heeft de discussie over formeel, niet-formeel en informeel leren drie
doelen voor ogen.
-

-

De voorstelling en acceptatie van individuele leerprocessen die plaatsvinden
buiten school;
De certificering van vaardigheden en competenties die zijn ontwikkeld tijdens
deze leerprocessen wordt onderdeel van het nationale kwalificatiesysteem.
Deze certificeringen vormen voor mensen de basis voor het bereiken van
verdere kwalificaties;
De verbetering van het nationale kwalificatieprofiel door de certificering van
formele en informele leerprocessen.

Wanneer formele en informele leerprocessen onderdeel worden van het nationale
kwalificatiesysteem, zullen er minder middelen nodig zijn. Tegelijkertijd wordt
geaccepteerd dat het nationale onderwijssysteem niet alle leergebieden omvat. Dit
geldt met name voor sociale en culturele leergebieden, die niet zijn opgenomen in
het formele onderwijssysteem. Wanneer de verdere ontwikkeling van het formele
onderwijssysteem tot doel heeft rekening te houden met de behoeften van een
bredere groep lerenden, is het van belang te weten hoe en waarom niet-formele en
informele leerprocessen succesvol kunnen zijn en is het dus van belang te weten
wat er zo bijzonder is aan de methode van niet-formele en informele leerprocessen.

4. KWALITEIT METEN
“De uitdaging is te meten wat waardevol is in plaats van te waarderen wat eenvoudig
kan worden gemeten.”
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4.1 Bedrijfskengetallen
4.1.1 Bedrijfskengetallen worden gebruikt in bedrijfsmodellen en zijn getallen die
kunnen worden gebruikt bij het meten van trends, productiviteit, middelen en nog
veel meer. Deze getallen kunnen nog gedetailleerder worden weergegeven als KPI's
(kritieke prestatie-indicatoren).
Een KPI is een meeteenheid, maar een meeteenheid hoeft niet noodzakelijkerwijs
een KPI te zijn. Een meeteenheid kan van alles weergeven (het aantal mensen dat
een artikel leest, bijvoorbeeld). Een KPI meet zaken die ertoe doen en is in het
ideale geval praktisch van aard (bijvoorbeeld, het aantal mensen dat het
lidmaatschap van een tijdschrift verlengt op basis van de kwaliteit van de inhoud). Er
moet vanuit de strategie worden gedacht om de belangrijkste drijfveren vast te
stellen. Bijvoorbeeld: als het strategische doel is om het belangrijkste referentiepunt
te zijn voor actoren op het gebied van tweedekansonderwijs (Expertisecentrum), zijn
belangrijke drijfveren bijvoorbeeld het aantal (en de effectiviteit van) gevormde
netwerken en de kwaliteit van het mobiele team. Wanneer dit de primaire drijfveren
zijn, hoe kunnen dan de prestaties van het Expertisecentrum worden vastgesteld?
Geselecteerde KPI’s voor het Expertisecentrum zijn dan bijvoorbeeld de groei van
het netwerk (zowel kwaliteit als kwantiteit), tevredenheid van de lerende/leraar,
retentiepercentages en het aantal opleidingsprogramma’s voor opleiders.
4.1.2 Zodra u hebt vastgesteld wat u wilt meten, moet u vaststellen hoe u dit gaat
meten. In de huidige competitieve wereld dient er echter ook te worden gelet op
sectorale benchmarks. Sommige onderzoeken stellen dat 70 tot 80 procent van de
belangrijkste meeteenheden van een organisatie zeer sterk overeenkomen met de
meeteenheden van andere organisaties in dezelfde sector. Wanneer concurrenten
(en partners) over het algemeen gebruikmaken van dezelfde meeteenheden, is het
veel eenvoudiger om een ‘appels-met-appelsvergelijking’ uit te voeren. Dit kan
echter problemen veroorzaken voor organisaties op het gebied van
tweedekansonderwijs, waar de meeste gegevens worden verzameld uit het gewone
onderwijs en alleen een ‘appels-met-perenvergelijking’ mogelijk is.
Om de kwaliteit van onderwijs te kunnen beoordelen, zijn prestatiemetingen nodig.
Om te garanderen dat deze prestaties op accurate wijze worden gemeten, moeten
meeteenheden worden vastgesteld voor het evalueren van het onderwijs. Op deze
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manier kan een aantal overeenkomstige meeteenheden worden vastgesteld voor het
meten en evalueren van de kwaliteit van het onderwijs.
Het meten van de prestaties zelf kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn.
Kwantitatieve meeteenheden kunnen eenvoudiger worden gehanteerd, omdat deze
van origine al meetbaar zijn – meestal gestandaardiseerde testscores en
slagingspercentages. Kwalitatieve meeteenheden zijn veel lastiger te hanteren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tevredenheid van lerenden en ouders en de
motivatie van leraren. De sleutel, net als in andere beroepen, is het vaststellen van
meeteenheden, bepalen hoe al deze verschillende factoren kunnen worden gemeten
en gekalibreerd. Hoe kunnen verbeteringen in de kwaliteit worden afgeleid uit een
kwantitatieve groei?
Prestatie-indicatoren moeten worden geïnterpreteerd door rekening te houden met
de organisatorische context en:
 de missie;
 de onderwijsdoelstellingen;
 de vaardigheden, behoeften en doelstellingen van lerenden en andere
partijen binnen de organisatie.

4.2 Benchmarking
Het is zinvol om een onderscheid te maken tussen de belangrijkste vormen van
benchmarking:
4.2.1 Ten eerste: informele benchmarking. Dit doen de meesten onder ons onbewust
op het werk of in het dagelijks leven. We leren voortdurend van het gedrag en de
activiteiten van anderen, door deze met die van onszelf te vergelijken – of het nu
gaat om het gebruik van een softwareprogramma, het koken van een maaltijd of het
uitoefenen van onze favoriete sport. Op het werk speelt informele benchmarking
vooral een rol in de volgende situaties:
 Praten met collega’s en leren van hun ervaringen (koffiepauzes en
teamvergaderingen zijn zeer geschikt om te netwerken en van elkaar te
leren);
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Overleggen met deskundigen (bijvoorbeeld bedrijfsconsultants die ervaring
hebben met het implementeren van een specifiek proces of specifieke
activiteit in verschillende bedrijfsomgevingen);
Netwerken met andere mensen van andere organisaties bij conferenties,
seminars en op internetfora.

4.2.2 Ten tweede: formele benchmarking, die kan worden onderverdeeld in
Benchmarking van prestaties en Benchmarking van goede voorbeelden.


Benchmarking

van

prestaties

richt

zich

op

het

vergelijken

van

prestatiegegevens uit onderzoek naar vergelijkbare processen en activiteiten.
Hierbij kunnen de prestaties van verschillende organisaties, of de prestaties
binnen één organisatie met elkaar worden vergeleken. Het is nuttig om sterke
punten en verbeteringsmogelijkheden vast te stellen. Benchmarking van
prestaties kan bestaan uit het vergelijken van financiële aspecten (zoals
uitgaven,
personeelskosten,
kosten
van
gebouwen/apparatuur,
energiekosten, naleving van begroting, kasstromen, behaalde inkomsten) of
niet-financiële aspecten (zoals afwezigheid, personeelsverloop, verhoudingen
tussen administratief personeel en vloerpersoneel, tijd voor begrotingsbeheer,
impact op het milieu en prestaties van het callcenter).
Voor de meeste mensen staat benchmarking gelijk aan benchmarking van
prestaties. Maar eigenlijk heeft het benchmarken van prestaties op zichzelf slechts
een beperkt nut. Veel te vaak worden dergelijke gegevens verzameld (tegen zeer
hoge kosten) en wordt er vervolgens niets meer mee gedaan. Hoewel het
benchmarken van prestaties het mogelijk maakt vast te stellen waar er iets in de
prestaties ontbreekt, biedt het niet de ideeën, voorbeelden of oplossingen om de
prestaties te verbeteren en leemtes op te vullen.


Benchmarking van goede voorbeelden richt zich op het vergelijken van
prestatiegegevens uit onderzoeken naar vergelijkbare processen en
activiteiten, en het vaststellen, aanpassen en implementeren van de
activiteiten die de beste resultaten opleverden. Dit is de sterkste vorm van
benchmarking. Hij wordt gebruikt om ‘te leren van de ervaring van anderen’
en baanbrekende verbeteringen te bereiken in de prestaties. De aandacht ligt
op ‘actie’, d.w.z. iets te doen met de vergelijkingsgegevens en te leren
waarom andere organisaties betere prestaties behalen. Dergelijke projecten
duren meestal 2 tot 12 maanden. Aangezien deze projecten kostenintensief
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kunnen zijn, moeten ze daar worden ondernomen waar ze van uiterst
strategisch belang zijn en dient er een kosten-batenanalyse te worden
uitgevoerd voordat met het project wordt begonnen. Dit soort projecten
kunnen belangrijke economische voordelen opleveren.
4.2. 3 Benchmarking tweedekansonderwijs
KPI 1. De kwaliteit van het aanbod:
1. Aantal en verscheidenheid aan organisaties die interne systemen voor
kwaliteitsborging toepassen – zowel verplicht door wetgeving als op eigen initiatief;
2. Aantal en verscheidenheid aan organisaties die door lokale, regionale en
nationale overheden zijn goedgekeurd;
3. De systemen die worden gebruikt om de kwaliteit te verbeteren en de criteria die
worden gebruikt om goede voorbeelden vast te stellen;
4. De context van organisaties met betrekking tot de behoeften van de lokale markt
en doelmarkt.
Evaluatievragen
Is er sprake van een cultuur die kwaliteitsverbeteringen stimuleert?
Is er sprake van een transparant systeem om de kwaliteit van opleidingen te
verbeteren?
Is er sprake van een cultuur van wederzijds vertrouwen tussen lerende en aanbieder
met betrekking tot de aangeboden opleiding?

KPI 2. Investering in opleiding van leraren en opleiders:
1. Aantal leraren en opleiders dat deelneemt aan bij- en nascholing;
2. De verscheidenheid aan en inhoud van opleidingen voor leraren en opleiders;
3. De verscheidenheid aan en het soort middelen dat wordt gebruikt ter
ondersteuning van het onderwijs- en leerproces.
Evaluatievragen
Hoe wordt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsontwikkeling gestimuleerd onder
leraren en opleiders?
Hoe reageren leraren/opleiders op de veranderende eisen van de arbeidsmarkt en
hoe worden verbeteringen gestimuleerd?
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Hoe ontwikkelen leraren/opleiders het vermogen van zelfstandig leren?
In hoeverre evalueren leraren hun eigen activiteiten?
Hoe worden de prestaties van lerenden verbeterd?
In hoeverre voldoen de middelen aan de leerdoelstellingen?
KPI 3: Prestaties van lerenden
1. Het aantal lerenden in programma’s;
2. Het aantal succesvol afgeronde programma’s;
3. Het aantal lerenden dat programma’s verlaat;
4. Het aantal lerenden dat is doorgestroomd naar andere opleidingen;
5. Het aantal lerenden dat is doorgestroomd naar de arbeidsmarkt;
6. Tevredenheidspercentages van lerenden en werkgevers.
Evaluatievragen
In hoeverre voldoen de programma’s en activiteiten aan de behoeften van lerenden?
Welke ondersteuning wordt geboden om de toegankelijkheid voor achtergestelde
groepen te verbeteren?
Wat hebben de lerenden bereikt ten opzichte van hun beginpunt?
Hoe goed bereiden de programma’s lerenden voor op de arbeidsmarkt?
Hoe goed bevorderen onderwijs en/of opleiding en middelen het leerproces?
In hoeverre verwerven lerenden vaardigheden en competenties om vooruitgang te
boeken en door te stromen?
Welke informatie, adviezen en begeleiding wordt lerenden geboden en hoe
toegankelijk zijn deze?
4.4 Vaststellen van prestatie-indicatoren
Het project DEVOTED heeft 3 belangrijke competenties vastgesteld voor lerenden.
Deze kunnen worden ontwikkeld met behulp van de goede voorbeelden die door
leraren worden toegepast. Deze competenties zijn:
Communicatie m.b.t. gender, diversiteit en interculturele aangelegenheden
Sleutelvaardigheden en sociale competenties
Creatieve en ICT-vaardigheden
Om de kwaliteit te garanderen en geloofwaardigheid op te bouwen, wordt een
referentiekader ontwikkeld. Uit deze ‘toolbox’ kunnen de verschillende gebruikers de
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indicatoren kiezen die het meest relevant zijn bij het identificeren van goede
voorbeelden in uiteenlopende situaties.
Onderwijscompetenties, prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren bieden
ondersteuning bij de evaluatie en kwaliteitsverbetering van leraren/studiebegeleiders
die werken met achtergestelde groepen. Leercompetenties, prestatie-indicatoren en
kwaliteitsindicatoren zullen leraren in staat stellen om de vooruitgang van lerenden
te meten en de evaluatie van goede voorbeelden voor de ontwikkeling van
competenties bij lerenden te ondersteunen.
Het kader, dat zich baseert op onderzoek naar systemen voor kwaliteitsborging in
het VK, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Finland, kan bijdragen aan het
stimuleren van een cultuur van kwaliteitsverbetering door standaardisatie,
verbeterde effectiviteit van opleidingen, verbeterde samenhang van onderwijs,
opleiding en arbeidsmarkt en het creëren van verbindingen tussen formeel, nietformeel en informeel leren.
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COMPETENTIEKAART LERENDE
Competentie
Het vermogen om positieve communicatie
te voeren m.b.t. gender, diversiteit en
interculturele aangelegenheden.

Prestatie-indicator

Kwaliteitsindicator

 Begrip van gelijkheid en diversiteit, met
name met betrekking tot handicaps,
geslacht en afkomst

 Lerenden ontwikkelen persoonlijke en
sociale vaardigheden, waaronder
spirituele, morele en culturele aspecten

 Begrip van de rollen en
verantwoordelijkheden met betrekking tot
gelijkheid en diversiteit

 Minder kans op conflicten

 Ontwikkeling van acceptatie van en
respect voor culturele verschillen
 Bereidheid om te leven en werken in een
multiculturele samenleving
 Begrip van de gevolgen van het
aanvallen, pesten en discrimineren van
anderen

 Minder asociaal gedrag
 Deelname aan mobiliteitskansen
 Betrokkenheid van lerenden bij extra
activiteiten en projecten binnen de
gemeenschap
 Bijdrage van lerenden aan het leven van
de instelling en de bredere gemeenschap

 Aangrijpen van kansen om deel te nemen
aan activiteiten waar zij en anderen van
kunnen profiteren
 Begrip van rechten en
verantwoordelijkheden als burgers en
consumenten binnen een gemeenschap
 Begrip van de bijdrage die ze kunnen
leveren aan de lokale gemeenschap,
zoals de plaats waar ze werken, de
gemeenschap waarin ze leren en de buurt
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waarin ze wonen

Het vermogen om sleutelvaardigheden en
sociale competenties te laten zien

 Kansen aangrijpen om inzichten en
meningen te uiten
 Samenwerken met anderen
 Open staan voor de ideeën en meningen
van andere groepsleden
 Feedback accepteren van andere
groepsleden
 Compromissen sluiten en
overeenkomsten zoeken met betrekking

 Lerenden ontwikkelen persoonlijke en
sociale vaardigheden, waaronder
spirituele, morele en culturele aspecten
 Toegenomen deelname aan
discussiegroepen
 Verantwoordelijkheden op zich nemen in
een groep
 Minder conflicten binnen de groep
 Verbeteringen in het economische en
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tot sociale verhoudingen
 Kritiek accepteren
 Beslissingen nemen of initiatief tonen
 Een eigen denkwijze ontwikkelen over
taken en eigen strategieën ontwikkelen
voor het oplossen van problemen
 Relevante werkgerelateerde vaardigheden
ontwikkelen

sociale welzijn
 Kennis, begrip en praktische
beroepsvaardigheden voldoen aan de
eisen van werkgevers
 Doorstromingspercentages naar gekozen
carrière, werk en/of bij- en nascholing en
vervolgopleidingen

 Werkervaring opdoen
 Begrip van de voordelen van opleiding,
doorstroming en
ontwikkelingsmogelijkheden
 Kwalificaties, vaardigheden en kennis
ontwikkelen
Het vermogen om op effectieve wijze
creatieve en ICT-vaardigheden te
ontwikkelen

 Ontwikkelen van creatieve/innovatieve
vaardigheden in het gebruik van
verscheidene media
 Verkennen van verschillende stijlen van
communicatie en expressie met behulp
van ICT en media

 De mate waarin ICT wordt gebruikt in het
dagelijks leven
 De mate waarin ICT wordt gebruikt in
leersituaties

 Kennis overbrengen en ICT-vaardigheden
toepassen op andere contexten.
 ICT gebruiken voor presenteren en
communiceren
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 ICT gebruiken om leeractiviteiten
uitvoerbaar te maken
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COMPETENTIEKAART LERAAR
Competentie
Voldoen aan de behoeften en interesses
van lerenden

Prestatie-indicator

Kwaliteitsindicator

 Helpt lerenden voort te bouwen op
eerdere prestaties en ervaringen

 Doelstellingen uit de individuele
leerplannen worden vervuld of overtroffen

 Ontwikkelt leerprogramma's die qua
timing, locatie, onderwijsstijl en lengte
toegankelijk zijn

 Afstand die lerenden hebben afgelegd ten
opzichte van hun beginpunt

 Betrekt lerenden bij de vormgeving,
planning en uitvoering van programma’s
 Biedt gestructureerde cursussen aan op
verschillende niveaus, met uiteenlopende
interessante en nuttige activiteiten
 Ontwikkelt de persoonlijke vaardigheden
en kennis van lerenden, waaronder
zelfvertrouwen, zelfstandigheid, tolerantie,
betrouwbaarheid en sociale
verantwoordelijkheid.

 De mate waarin persoonlijke en sociale
vaardigheden zijn ontwikkeld
 In hoeverre lerenden met enthousiasme
leren en vooruitgang boeken
 Percentage werkenden
 Aanwezigheids- en
participatiepercentages van lerenden

 Biedt ondersteuning bij de ontwikkeling
van zelfstandig leren en
studievaardigheden
 Ondersteunt de ontwikkeling van
sleutelcompetenties, zoals teamwork en
communicatieve vaardigheden
 Betrekt lerenden bij de evaluatie van het
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leerprogramma
 Bewaakt en controleert de vooruitgang
van lerenden
Geven van een effectieve beoordeling om
het leerproces en de ontwikkeling te
ondersteunen

 Gebruikt multidisciplinaire benaderingen
voor eerste en regelmatige beoordeling
 Biedt extra leerondersteuning voor
lerenden vanaf het begin van het
programma

 Beoordelingen en controles van de
vooruitgang van lerenden zijn eerlijk en
goed georganiseerd
 Goede regelingen voor ondersteuning,
zorg en begeleiding

 Werkt samen met lerenden aan de
ontwikkeling van individuele leerplannen
 Zorgt ervoor dat de beoordeling eerlijk en
accuraat is en regelmatig wordt uitgevoerd
Aanbieden van een effectieve vorm van
onderwijs en opleiding om het leerproces
en de ontwikkeling te ondersteunen

 Gebruikt multidisciplinaire benaderingen
voor het ontwikkelen van het leerplan
 Geeft duidelijke instructies (geschreven of
mondeling) die de lerenden helpen hun
individuele leervaardigheden te
ontwikkelen
 Houdt bij de planning van sessies
rekening met de verschillende behoeften
van de groepsleden
 Garandeert adequaatheid en kwaliteit van
elektronische leeromgevingen
 Biedt praktische leeractiviteiten aan die
relevant zijn

 Onderwijspersoneel heeft voldoende
kennis over hun vakken of beschikt over
de juiste vaardigheden en ervaring in hun
specialisme
 Partnerschappen worden effectief ingezet
bij de ontwikkeling van leerprogramma’s
en verrijkende activiteiten
 Programma’s en activiteiten zijn effectief
en innovatief in het vervullen van de
behoeften van lerenden
 Retentie- en slagingspercentages
 Tevredenheidspercentages lerenden
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 Organiseert individuele leersessies met
duidelijke doelstellingen die door de
lerenden worden begrepen
 Past lessen aan zodat ze aansluiten bij de
vooruitgang van de lerenden
 Motiveert en stimuleert alle lerenden
 Stimuleert gelijke kansen en het
bewustzijn van culturele en taalkundige
diversiteit
 Bevordert samenwerking, teamwork en
onderlinge ondersteuning
 Biedt activiteiten die voldoende eisen
 Stimuleert de zelfreflectie van lerenden
door het gebruik van dagboeken,
portfolio’s en zelfbeoordelingen
 Garandeert dat lerenden begrijpen welke
vooruitgang ze boeken in hun
leerdoelstellingen en wat ze moeten doen
om beter te worden
 Informeert alle belanghebbenden
regelmatig over de vooruitgang van
lerenden
 Stimuleert de rol van werkervaring en
werk tijdens het leerproces
Bieden van effectieve middelen om het
leerproces en de ontwikkeling te

 Garandeert dat leermiddelen en
leermaterialen geschikt en relevant zijn

 Feedback- en tevredenheidspercentages
lerenden
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ondersteunen

voor de behoeften van lerenden

 Slagingspercentages

 Garandeert dat leermiddelen en –
materialen begrijpelijk zijn en het
leerproces ondersteunen
 Garandeert dat leermiddelen en –
materialen van hoge kwaliteit zijn
 Identificeert goede en veilige
leermaterialen
 Identificeert gespecialiseerde
leermaterialen
 Past middelen aan specifieke situaties
aan
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Referenties:
 10 Criteria for good teaching (Hilbert Meyer) (DE)
 NRW Observation of Teaching and Learning process (DE)
 Qualitätstableau für die Qualitätsanalyse an Schulen in Nordrhein-Westfalen (DE)
 OFSTED Common Inspection Framework (VK)
 OFSTED Handbook for Inspecting Colleges Sept 2008 (VK)
 CEDEFOP TGW on Quality in VET Final Report 2003
 EC DG Education and Culture Report on European Quality Indicators of Lifelong Learning 2002
 Official Journal of the European Union Dec 2006: key competences for lifelong learning
 Supervision Framework VET 2007: Inspectorate of Education (NL)
 Q2E Schweitz Taschenbroscheure (CH)
 Quality Assurance Framework for VET providers (RO)
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5.2 Richtlijnen voor de implementatie van het proces van
kwaliteitsborging

FASE 1: Voorselectie
Dit is de eerste fase in de selectie van goede voorbeelden. Het formulier dient te
worden ingevuld door de partnerinstellingen. Ieder voorbeeld moet uitdrukkelijke
aandacht besteden aan een van de 3 vastgelegde leercompetenties binnen het
project DEVOTED. Tijdens het invullen van het formulier dient gebruik te worden
gemaakt van de Competentiekaart Lerende en Competentiekaart Leraar.
Het is belangrijk dat duidelijke en gedetailleerde informatie wordt gegeven. De
werkpakketleider, als beoordelaar, moet in staat zijn om het voorbeeld te beoordelen.
Bovendien moet het voor andere partners eenvoudig zijn om het voorbeeld op te
pakken en te testen.
Invullen van het formulier
Overzicht
De beschrijving moet de lezer een samenvatting geven van de inhoud van het
voorbeeld, wat het doel is, hoe het is gebruikt en voor welke doelgroep (indirecte
begunstigden) en welke competenties werden getoond.
1. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van competenties bij lerenden
Alle competenties kunnen worden voorzien van een indicator. De hoogste score zal
de aandacht van de lezer echter vestigen op de belangrijkste competentie die kan
worden ontwikkeld of getoond. De prestatie-indicatoren, die laten zien in hoeverre de
lerende de competentie heeft getoond, moeten worden beoordeeld met behulp van
de Competentiekaart Lerende.
VOORBEELD:
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Wanneer het goede voorbeeld lerenden helpt hun sociale vaardigheden te
verbeteren, dan krijgt 'Laten zien van sleutelvaardigheden en sociale competenties’
een indicator van 5.
De prestatie-indicatoren laten leraren zien welke sociale vaardigheden een lerende
zou kunnen ontwikkelen en hoe dit kan worden bereikt. Op dit moment zou een
groep lerenden kunnen discussiëren over het verrichten van onbetaalde
werkzaamheden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen bij de Olympische
Spelen. Dit kan zeer uiteenlopende meningen oproepen, zodat de lerenden het
volgende kunnen laten zien:
 Kansen aangrijpen om inzichten en meningen te uiten
 Samenwerken met anderen
 Open staan voor de ideeën en meningen van andere groepsleden

2. Middelen

Door de van toepassing zijnde middelen aan te vinken, kunnen de partners de
voorbeelden categoriseren binnen het Expertisecentrum.

3. Doelgroepen en eindbegunstigden
Het doel van dit deel is een overzicht te krijgen van de verschillende directe
doelgroepen die de middelen hebben gebruikt, om aan te tonen dat de middelen
flexibel zijn, kunnen worden gebruikt in verschillende contexten en niet alleen
geschikt zijn om door leraren te worden gebruikt in de les. Het is belangrijk dat de
rollen van de doelgroep worden beschreven, omdat functiebenamingen verschillende
betekenissen hebben in verschillende landen.
Door aan te geven voor welke eindbegunstigden de middelen zijn gebruikt, wordt
opnieuw getoond hoe flexibel de middelen kunnen worden ingezet binnen het
Centrum. Een beschrijving van de eigenschappen van eindbegunstigden is
gedetailleerder,
bijv.
‘vrouwen’
kan
alleenstaand/getrouwd/jong/oud/met
kinderen/zonder kinderen betekenen. De behoeften van begunstigden kunnen
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worden beïnvloed door hun religie, afkomst, cultuur, sociale status, economische
status.

4. Ontwikkeling van competenties bij leraren
Alle competenties kunnen worden voorzien van een indicator. De hoogste score zal
de aandacht van de lezer echter vestigen op de belangrijkste competentie die kan
worden ontwikkeld of getoond. De prestatie-indicatoren, die laten zien in hoeverre de
leraar de competentie heeft getoond, moet worden beoordeeld met behulp van de
Competentiekaart Leraar.
VOORBEELD:
Wanneer het goede voorbeeld de leraar helpt bij het meten van de vooruitgang die
lerenden hebben geboekt in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, dan krijgt
'Een effectieve beoordelingsmethode bieden om het leerproces en de ontwikkeling te
ondersteunen' een indicator van 5.
De prestatie-indicatoren moeten vervolgens worden beoordeeld met behulp van de
Competentiekaart Leraar. Zo kunnen leraren precies zien welke vaardigheden ze
moeten gebruiken om achtergestelde jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling,
bijv.:
 gebruikt multidisciplinaire benaderingen voor eerste en regelmatige beoordeling
 zorgt ervoor dat de beoordeling eerlijk en accuraat is en regelmatig wordt
uitgevoerd

Onder ‘gebruikte onderwijsmethoden' dient ook een volledige beschrijving te worden
gegeven van hoe het goede voorbeeld in de les is ingezet. Aan de hand hiervan
moet de lezer in staat zijn om het voorbeeld zelf op te pakken en in te zetten.
Vandaar dat de voorkeur wordt gegeven aan een ‘stappenplan’ waarin het gebruik
wordt uitgelegd. Wanneer dit plan in tekstvorm wordt aangeleverd, moet het
minimaal 500 woorden lang zijn. Als alternatief kan de informatie ook worden
aangeleverd in de vorm van een video, die het voorbeeld in de praktijk toont, of de
tekst ondersteunt met beeldmateriaal.
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5. Hoe zou u dit goede voorbeeld evalueren?

Ook hier worden de antwoorden aangevinkt. De partners mogen zoveel categorieën
aanvinken als ze willen. Hoewel leraren altijd weten of een les goed is gegaan en dat
lerenden hebben gepresteerd, is het goed om deze persoonlijke mening (subjectief)
te ondersteunen met objectieve feedback van andere bronnen. Dit kan bestaan uit de
directe feedback van lerenden aan het einde van de les, het afnemen van formele
interviews (één-op-één) of het analyseren van aanwezigheidspercentages.
Aanbevelingen voor gebruik
Hier kunnen de partners aanvullende informatie geven over het gebruik van het
betreffende voorbeeld. Vele middelen worden pas ‘goede voorbeelden’ nadat ze
meerdere keren zijn ingezet en leraren verschillende methoden hebben geprobeerd.
De partners kunnen hun meest succesvolle methoden noemen, maar twijfel ook niet
om informatie te geven over de methoden die minder succesvol waren.
Beschikbaarheid van voorbeeld
Wanneer het voorbeeld een commercieel product is, is het praktisch om de website
te vermelden waar het kan worden gekocht, naast de contactinformatie van de
aanbieder. Wanneer het voorbeeld is ontwikkeld door de partner, spreekt het voor
zich dat de gegevens van de partnerorganisatie worden vermeld.

Na het invullen van het formulier, dient het te worden opgestuurd naar de leider
van het betreffende werkpakket.

FASE 2: Selectie
Deze fase is de ‘tweedelijnsbeoordeling’ en dient te worden uitgevoerd door de
werkpakketleiders. De tweedelijnsbeoordeling kan alleen effectief worden uitgevoerd
wanneer de voorselectie volledig is afgerond. De beoordelaar fungeert in feite als

98

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

een ‘lezer’, die test hoe de externe begunstigden het Expertisecentrum kunnen
inzetten.
Invullen van het formulier
Selectie beoordelaar
De werkpakketleider beoordeelt of het voorbeeld voldoet aan de criteria en mag
hierbij alles aanvinken. Dit is een eenvoudig proces wanneer het formulier van Fase
1 volledig en duidelijk is ingevuld. Wanneer de werkpakketleider als beoordelaar een
vakje niet kan aanvinken, moet in de feedback om meer informatie en duidelijkheid
worden gevraagd.
Feedback (actiepunten/opmerkingen)
Dit onderdeel heeft een dubbel doel. Hier kunnen actiepunten worden vermeld,
wanneer het formulier van Fase 1 onvolledig is, en kunnen opmerkingen worden
gegeven als ze tevreden zijn over het voorbeeld.
De beoordelaars moeten zeer specifiek zijn wanneer ze om meer informatie vragen
en gericht aangeven welke informatie ze wensen. Het is niet voldoende om te
zeggen “Vertel iets meer over de onderwijsmethode” – de beoordelaar moet vragen
naar informatie over hoe het goede voorbeeld bij de lerenden is geïntroduceerd, hoe
het is ingezet, wat de resultaten in de klas waren, met andere woorden: vragen naar
het lesplan! De beoordelaars moeten de partner een deadline geven voor het
terugsturen van het formulier van Fase 1, zodat zij het kunnen controleren voordat
het op de website wordt geplaatst.
Wanneer de reacties positief zijn, kan de partner het voorbeeld uploaden naar de
website.

FASE 3: Tests
De testfase wordt aangestuurd door de werkpakketleiders. Zij zullen het formulier
van Fase 3 gebruiken om de verschillende directe doelgroepen en eindbegunstigden
vast te leggen. De werkpakketleiders gebruiken dit formulier als een matrix om de
tests vast te leggen, door de namen van de partners in de velden in te vullen.
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Om met zekerheid te kunnen vaststellen dat het gaat om goede voorbeelden, wordt
aanbevolen om ieder voorbeeld minimaal 3 keer te testen. In het ideale geval worden
de tests bij verschillende doelgroepen en eindbegunstigden uitgevoerd. Dit moet
echter worden bepaald door de werkpakketleider, die een en ander afstemt met de
partners die de producten testen.

FASE 4: Controle
Het evaluatieformulier dient te worden ingevuld door de partners die de tests hebben
uitgevoerd. Na het invullen van het formulier dient het te worden geüpload naar de
website, zodat de werkpakketleiders en de interne kwaliteitsbeoordelaar het kunnen
inzien. Het formulier van Fase 4 toont de kwaliteit aan de hand van de feedback van
professionals en lerenden.
Invullen van het formulier
Methode: Verklaringen van leraren
De controlemethode wordt beschreven op het formulier van Fase 4. De leraren die
de tests uitvoeren, controleren het voorbeeld met collega’s door gebruik te maken
van verschillende methoden (discussies, onderzoeken, etc.). Ter ondersteuning is er
een Lerarenvragenlijst ontwikkeld. De vragen zijn verbonden met de prestatieindicatoren en de Competentiekaart Leraar. De feedback kan op verschillende
manieren worden vastgelegd, en partners worden gestimuleerd om naast
geschreven tekst ook gebruik te maken van visuele vormen, zoals foto’s en video's.
Citaten van professionals
Er moeten citaten van leraren worden verzameld. Deze kunnen worden vastgelegd
op het formulier, of in de vorm van een video. Ze kunnen voor het Expertisecentrum
dienen als positieve verklaringen voor ieder goed voorbeeld.
Overzicht van feedback
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Het overzicht voor leraren moet beginnen met een samenvatting van hun feedback
en zal onder andere bestaan uit hun meningen over het succes van het voorbeeld
tijdens de inzet bij hun lerenden. De samenvatting zal de resultaten weergeven van
het voorbeeld, d.w.z. de impact van het voorbeeld, en moet worden beoordeeld met
behulp van de kwaliteitsindicatoren uit de Competentiekaart Leraar, bijv.:
 De aanwezigheid van lerenden is verbeterd, omdat ze het leren leuker
vinden.
 Het aantal lerenden dat alle doelstellingen uit hun individuele leerplannen
heeft gehaald, is toegenomen.
De kwaliteitsindicatoren moeten bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken.
Specifiekere informatie zal worden samengevat wanneer de leraren de competenties
evalueren die ze hebben ingezet tijdens het testen van het goede voorbeeld. Deze
informatie zal worden verzameld met behulp van de Lerarenvragenlijst die verbonden
is aan de prestatie-indicatoren op de Competentiekaart Leraar.
Methode: Verklaringen van lerenden
De controlemethode wordt beschreven op het formulier van Fase 4. De leraren
moeten de tests controleren met de lerenden met behulp van verschillende
methoden (groepsdiscussies, 1-op-1-sessies, dagboeken, onderzoeken, etc.).
Ter ondersteuning zijn er een aantal voorbeeldvragen opgenomen op het formulier
van Fase 4.
De vragen moeten worden onderverdeeld in 2 delen:
- algemene vragen die verbonden zijn met Deel 5 van het formulier van Fase 1
Voorselectie, d.w.z. hoe zou u dit goede voorbeeld evalueren. Dit betekent
bijvoorbeeld: toegankelijk, eenvoudig te gebruiken, gebruiksvriendelijk, begrijpelijk,
leuk, etc.
---vragen die verbonden zijn met de prestatie-indicatoren op de Competentiekaart
Lerende. Dit zal aantonen hoeveel er is geleerd.
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De feedback kan op verschillende manieren worden vastgelegd, en partners worden
gestimuleerd om naast geschreven tekst ook gebruik te maken van visuele vormen,
zoals foto’s en video's.
Citaten lerenden
Er moeten citaten van lerenden worden verzameld. Deze kunnen worden vastgelegd
op het formulier, of in de vorm van een video. Ze kunnen voor het Expertisecentrum
dienen als positieve verklaringen voor ieder goed voorbeeld.
Professionele feedback
In dit deel geven leraren een samenvatting van de feedback die met verschillende
methoden onder de lerenden is verzameld. De samenvatting moet duidelijk maken
welke impact het goede voorbeeld heeft gehad op de lerenden. Als ondersteuning
kan er gebruik worden gemaakt van de kwaliteitsindicatoren op de Competentiekaart
Lerende, bijv.:
 Toegenomen deelname aan discussiegroepen
 Minder conflicten binnen de groep
 Doorstromingspercentages naar beroepsleven
De kwaliteitsindicatoren moeten bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken.
Specifiekere informatie zal worden samengevat wanneer de leraren de competenties
evalueren die de lerenden hebben ontwikkeld en getoond tijdens de inzet van het
goede voorbeeld. Deze informatie zal worden verzameld met behulp van de
algemene en specifieke vragen die zijn ontwikkeld (zie voorbeelden op het formulier
van Fase 4) en verbonden zijn met de prestatie-indicatoren op de Competentiekaart
Lerende.
Aanbevelingen voor gebruik in andere contexten
Voor de lezers die gebruikmaken van het Expertisecentrum kan het praktisch zijn om
te weten hoe goede voorbeelden kunnen worden gebruikt in andere contexten, met
andere eindbegunstigden of met andere methoden. Dit soort informatie zal het
aanpassingsvermogen, de flexibiliteit, etc. ondersteunen.
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5.3 Evaluatieplan
Het kader voor kwaliteitsborging dat de goede voorbeelden selecteert, maakt binnen
het kwaliteitsproces gebruik van de volgende procedures:
 Identificeren (onderzoeken en voorstellen van nieuwe voorbeelden of het
bevorderen van de ervaringen met bestaande activiteiten)
 Beoordelen (tweedelijnsbeoordeling aan de hand van de overeengekomen
prestatie-indicatoren)
 Testen (uitproberen van goede voorbeelden)
 Controleren (verzamelen van feedback en verbeteringen aanbrengen)
 Evalueren (benchmarken aan de hand van kwaliteitsindicatoren)

PROCES VAN KWALITEITSBORGING
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Er zijn formulieren ontwikkeld voor het vastleggen van de vijf fases van het
kwaliteitsproces:
Fase 1: Formulier Goede voorbeelden
Fase 2: Beoordelingsformulier
Fase 3: Testmatrix
Fase 4: Controleformulier
Fase 5: Evaluatieformulier

Als aanvulling op het Evaluatieplan zijn richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van de
formulieren en de toepassing van het proces voor kwaliteitsborging. Uit de vijf fases
wordt één presentatie ontwikkeld die de belangrijkste punten van een goed
voorbeeld weergeeft.
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Fase I: Identificeren (voorselectie)
De partners zullen goede voorbeelden identificeren op het gebied van
tweedekansonderwijs. De voorbeelden kunnen commerciële producten zijn die breder
inzetbaar zijn, of producten die lokaal zijn ontwikkeld door leraren. Dit is de eerste fase
in de beoordeling van het goede voorbeeld door de partners aan de hand van vooraf
vastgestelde criteria die zijn opgenomen in het Formulier Goede voorbeelden.
Tegelijkertijd zal het voorbeeld worden beoordeeld aan de hand van prestatieindicatoren voor de competenties van leraren en lerenden. De partners vullen het
formulier volledig in en sturen het door naar de betreffende werkpakketleider. (zie Fase
1: Formulier Goede voorbeelden)
DEVOTED Formulier Goede voorbeelden
FASE 1: VOORSELECTIE
Titel/Naam van
voorbeeld

Taal

Overzicht, beschrijving van het voorbeeld

Indicator
1. Mogelijkheden voor de ontwikkeling van competenties bij lerenden
1-5 (5 =
Geef aan in volgorde van belangrijkheid
hoog)



Voeren van positieve communicatie m.b.t. gender, diversiteit
en interculturele aangelegenheden.



Laten zien van sleutelvaardigheden en sociale competenties



Op effectieve wijze creatieve en ICT-vaardigheden ontwikkelen
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Noem de prestatie-indicatoren die lerenden kunnen laten zien

2. Middelen:
Didactisch materiaal: bijv. spel, boek, video, cd-rom
Bewijsmethode: bijv. portfolio, elektronisch portfolio, examen, test
Leerplanmateriaal: bijv. werkschema, lesplan
Meetgereedschappen: bijv. vragenlijst, onderzoek, beoordelingsmethode
Oefening: bijv. groeps- of individuele activiteit.
Anders (omschrijven) _____________________________

Vink
aan


3. Bij welke doelgroepen en eindbegunstigden heeft u dit voorbeeld gebruikt?
a) Directe doelgroepen

Vink
b) Eindbegunstigden
aan

Leraren/studiebegeleiders

Achtergestelde/uitgesloten
jongeren

Opleiders

Langdurig werkloze volwassenen

Adviseurs

Etnische minderheden

Lesplanontwikkelaars

Migranten & immigranten

Jongerenwerkers

Mensen die wonen in
sociaal/economisch
achtergestelde gebieden

Groepen binnen lokale
gemeenschappen

Vrouwen

Werkgevers

Tienerouders

Anders (omschrijven)

Anders (omschrijven)

Vink
aan
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c) Beschrijf de rollen van de directe doelgroep
d) Welke andere doelgroepen zouden hiervan kunnen profiteren?
e) Beschrijf de eigenschappen van de eindbegunstigden en hoe in hun
behoeften werd voorzien door uw goede voorbeeld.
f) Welke andere eindbegunstigden zouden hiervan kunnen profiteren?

4. Ontwikkeling van competenties bij leraren.
Geef aan in volgorde van belangrijkheid



Voldoen aan de behoeften en interesses van lerenden



Geven van een effectieve beoordeling om het leerproces en de
ontwikkeling te ondersteunen



Aanbieden van een effectieve vorm van onderwijs en opleiding
om het leerproces en de ontwikkeling te ondersteunen



Ontwikkelen van effectieve middelen om het leerproces en de
ontwikkeling te ondersteunen

Indicator
1-5 (5 =
hoog)

Welke onderwijsmethoden zijn er gebruikt? (tekst = 500 woorden of video)

Noem de prestatie-indicatoren voor leraren die kunnen worden ontwikkeld.

5. Hoe zou u dit goede voorbeeld evalueren?
Welke criteria maken van uw voorbeeld een goed voorbeeld?
Eenvoudig te gebruiken
Ondersteunt zelfstandig leren
Interactief voor lerenden
Toegankelijk voor verschillende lerenden
Toegankelijk voor lerenden met verschillende niveaus en vaardigheden
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Aan te passen aan verschillende talen
Biedt een onderwijs- & leermiddel
Beoordelingsmiddel om competenties/vaardigheden te meten
Herkent prestaties
Aan te passen aan verschillende landen
Biedt praktische activiteiten
Relevant voor de behoeften en interesses van de NEET-groep (Not in
Education, Employment or Training)
Biedt mogelijkheden voor ‘leren door te doen’
Integreert ICT in het leerproces
Welke methoden zijn gebruikt om dit als een goed voorbeeld te beoordelen?
Vink aan

Feedback van lerenden
Feedback van gemeenschap
Feedback van werkgevers
Gegevensanalyse
Controle door collega’s
Anders…………………………..

Vink aan

Interview
Vragenlijst
Feedback van leraren
Verslag

Aanbevelingen voor gebruik:

Beschikbaarheid van voorbeeld:
Website:
E-mail:
Contactpersoon:
Uw NAAM:
Organisatie:
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Fase 2: beoordelen
De tweedelijnsbeoordeling door de werkpakketleiders wordt gestandaardiseerd door
de geselecteerde voorbeelden te beoordelen aan de hand van overeengekomen
criteria, zoals aangegeven in het formulier van Fase 2 (zie onderstaand voorbeeld).
De selectie voor opname in het Expertisecentrum moet objectief en niet subjectief
zijn en moet door de werkpakketleider op het formulier worden voorzien van een
duidelijke uitleg. De opmerkingen zullen worden doorgestuurd naar de partner die het
goede voorbeeld in eerste instantie heeft geïdentificeerd, met aanbevelingen voor
eventuele aanvullende acties, zoals de behoefte aan aanvullende informatie. Op
basis van deze feedback kan de partner besluiten enkele aanpassingen aan te
brengen in het Formulier Goede voorbeelden, voordat het op de website wordt
geplaatst waar andere partners het kunnen zien.
De werkpakketleiders zullen een aantal van deze geselecteerde goede voorbeelden
uitkiezen om aan andere partners te tonen tijdens transnationale bijeenkomsten,
zodat collega’s ze kunnen controleren.

DEVOTED Goed voorbeeld:
FASE 2: SELECTIE
Selectie beoordelaar (werkpakketleiders)



Eenvoudig te gebruiken
Begrijpelijk
Aan te passen aan verschillende talen
Aan te passen aan verschillende culturen
Innovatieve/creatieve onderwijsmethode
Eenvoudig te integreren in lesplannen
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Aan te passen aan verschillende onderwijscontexten
Ondersteunt de ontwikkeling van vastgestelde competenties
Vervult de behoeften van de doelgroep
Meervoudig gebruik voor verschillende doelgroepen
Toegankelijk wat betreft economische/menselijke middelen

Feedback (actiepunten/opmerkingen)
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Fase 3: testen
De werkpakketleiders zullen met de partners overleggen welk goede voorbeeld door
welke partners zal worden getest en wanneer. Op de testmatrix zal worden
vastgelegd bij welke groepen het goede voorbeeld is getest (indirecte begunstigden)
en welke directe begunstigden hebben deelgenomen aan de tests. Ieder goed
voorbeeld wordt 3 keer getest met uiteenlopende directe en indirecte
eindbegunstigden.
HET PROJECT DEVOTED
FASE 3: TESTEN
TITEL GOEDE VOORBEELD:
Langdurig
Achtergestelde
werkloze
jongeren
volwassenen

Etnische Migranten
minderhe Immigrante
den
n

Vrouwe
n

Mensen in
sociaal &
Tienero
economisch
uders
achtergestelde
gebieden

Leraren

Opleiders

Adviseurs

Coaches

Jongerenwe
rkers

Maatschapp
elijk
werkers

111

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

Fase 4: controleren
Na het uitvoeren van de tests vindt een controle plaats. Deze wordt uitgevoerd door
de directe begunstigden (leraren, etc.) en indirecte begunstigden (lerenden).
Er wordt gebruikgemaakt van een aantal methoden om de feedback van directe
begunstigden te verzamelen, zoals bijeenkomsten, vragenlijsten, dagboeken en
verklaringen. De Competentiekaart Leraar geeft aan welk onderwijs (en leerproces)
er moet plaatsvinden tijdens het gebruik van het goede voorbeeld. De leraren
moeten kunnen aangeven welke competenties ze hebben getoond tijdens het
inzetten van het goede voorbeeld en moeten kunnen verwijzen naar specifieke
prestatie-indicatoren. Het leerproces dat heeft plaatsgevonden onder de indirecte
begunstigden kan worden aangegeven aan de hand van de vastgestelde
kwaliteitsindicatoren.
De formulieren van Fase 3 en Fase 4 worden vervolgens geüpload naar de blog van
de werkpakketleiders, zodat deze de voortgang in de tests en controles kunnen
bijhouden.

HET PROJECT DEVOTED: FASE 4: CONTROLEREN
TITEL GOEDE VOORBEELD:
NAAM ORGANISATIE:
Controle: testen (verklaringen leraren)
Methode:
 Gebruik verschillende methoden om de meningen van professionals te
verzamelen (groepsdiscussies, dagboeken, vragenlijsten, etc.)
 Leg de feedback op verschillende manieren vast (foto’s met citaten, video’s,
geschreven tekst, etc.)
 Verwijs naar de Competentiekaart Leraar
Citaten van professionals:
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Overzicht van feedback:
 Geef een overzicht dat verbonden is aan de Kwaliteitsindicatoren voor
leraren en de feedback van leraren
 Geef specifieke informatie die verbonden is aan de Competenties voor
leraren en de aangetoonde prestatie-indicatoren (verwijs naar vragenlijst)
Controle: testen (verklaringen lerenden)
Methode:
 Gebruik verschillende methoden om de meningen van lerenden te verzamelen
(groepsdiscussies, 1-op-1-sessies, dagboeken, etc.)
 Leg de feedback op verschillende manieren vast (foto’s met citaten, video’s,
geschreven tekst, etc.)
 Verwijs naar de Competentiekaart Lerende
 Stel algemene vragen over de ervaringen en specifieke vragen over de
doelcompetenties uit de lesdoelstellingen:
VOORBEELD ALGEMENE VRAGEN
Was het eenvoudig te gebruiken?
Was het begrijpelijk?
Was het een andere manier van leren?
Wat was er anders?
Heeft u nieuwe vaardigheden/competenties geleerd?
Welke nieuwe vaardigheden heeft u geleerd?
Welke nieuwe competenties heeft u gebruikt?
Was het leuk om te doen?
Waarom was het leuk?
Was het een interessante manier om te leren?
Waarom was het interessant?
VOORBEELDVRAGEN M.B.T. PRESTATIE-INDICATOREN VOOR LERENDEN
Hoe denkt u over het respecteren van andere culturen?
Welk effect denkt u dat pesten heeft op andere mensen?
Welke rechten denkt u dat u heeft binnen een gemeenschap?
Welke verantwoordelijkheden denkt u dat u heeft binnen een gemeenschap?
Hoe denkt u over het delen van uw ideeën en meningen met anderen?
Wat zou u in het geval van een conflict doen?
Welke vaardigheden denkt u dat werkgevers zoeken?
Hoe goed bent u in het luisteren naar de mening van anderen?

De impact van het goede voorbeeld op de lerenden kan worden beoordeeld met
behulp van groepsdiscussies, dagboeken, één-op-één gesprekken. Lerenden
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kunnen hun ervaringen beschrijven en verklaringen geven die kunnen worden
vastgelegd door de leraren. De leraren moeten gebruikmaken van de
kwaliteitsindicatoren op de Competentiekaart Lerende om een overzicht te geven van
de prestaties van de lerenden. De kwaliteitsindicatoren laten zien welke impact het
goede voorbeeld heeft gehad op het leerproces en de ontwikkeling van de lerenden.
Om vast te stellen wat de lerende precies heeft geleerd, zal de leraar verwijzen naar
de prestatie-indicatoren voor iedere competentie.
Citaten lerenden:

Professionele feedback
 Geef een overzicht dat verbonden is aan de Kwaliteitsindicatoren voor
lerenden en de feedback van de lerende
(indien mogelijk met gegevens).
 Geef specifieke informatie die verbonden is aan de Competenties voor
lerenden en de aangetoonde prestatie-indicatoren.

Aanbevelingen voor gebruik in andere contexten
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Fase 5. Evaluatie
De uiteindelijke evaluatie van het goede voorbeeld wordt uitgevoerd door de
werkpakketleider voor kwaliteitsborging. Deze laatste evaluatie zal bestaan uit de
controle van alle stappen die zijn doorlopen om de kwaliteit van het selectieproces
van het goede voorbeeld te beoordelen, zodat kan worden gegarandeerd dat het
proces voor kwaliteitsborging solide is.
HET PROJECT DEVOTED: FASE 5: EVALUATIE
TITEL GOEDE VOORBEELD:
Selectie

Ja

Ne
e

Biedt het voorbeeld de lerende de kans om minimaal één competentie aan
te tonen of te oefenen?
Biedt het voorbeeld de lerende de mogelijkheid om een aantal prestatieindicatoren te tonen of te bereiken?
Biedt het voorbeeld de professional de kans om minimaal één competentie
aan te tonen of te oefenen?
Biedt het voorbeeld de professional de mogelijkheid om een aantal
prestatie-indicatoren te tonen of te bereiken?
Kan het voorbeeld worden gebruikt voor verschillende doelgroepen?
Kan het voorbeeld worden gebruikt voor verschillende eindbegunstigden?
Vervult dit voorbeeld de behoeften van de eindbegunstigden?
Worden de onderwijsmethoden en het gebruik van dit voorbeeld duidelijk
uitgelegd?
Is het voorbeeld eenvoudig te gebruiken?
Is de benadering van het voorbeeld innovatief?
Is het voorbeeld toegankelijk voor verschillende lerenden?
Is het voorbeeld toegankelijk voor lerenden met verschillende niveaus en
vaardigheden?
Is het voorbeeld aan te passen aan verschillende talen?
Is het voorbeeld aan te passen aan verschillende landen en culturen?
Is het voorbeeld relevant voor de behoeften en interesses van lerenden?

115

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

Is er positieve feedback verzameld onder lerenden als bewijs dat dit een
goed voorbeeld is?
Is er positieve feedback verzameld onder professionals als bewijs dat dit
een goed voorbeeld is?
Zijn er aanbevelingen gedaan over effectief gebruik van dit voorbeeld?
Is het voorbeeld eenvoudig te integreren in lesplannen?
Is het voorbeeld aan te passen aan verschillende onderwijscontexten?
Is het voorbeeld toegankelijk wat betreft economische/menselijke
middelen?
Overzicht van selectieproces

Testen

Controleren

Overzicht van testen en controleren

Evaluatie feedback
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Presentatiesjabloon
Naam werkpakket

Naam goed voorbeeld

Omschrijving van het goede voorbeeld
(300 woorden)

Afbeelding 1

Citaat 1

Gebruikte doelgroepen voor pilots & tests (90 –120 woorden)

117

DEVOTED – Booklet on good practices
Good practices for working with disadvantaged target groups

Competenties die kunnen worden ontwikkeld (120 – 150 woorden)

Citaat 2

Gebruikte onderwijsmethoden (100 – 120 woorden)

Meer informatie over dit goede voorbeeld is te vinden op www.XXXYYYZZZ.UUU.
Voor gebruik en referenties neemt u contact op met:
Organisatie XYZ
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