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Introductie



PC IMPRESS is gericht op het bevorderen en waardebepaling van formele en niet-formele 
kennis en soft en hard skills van jongeren nadat zij ervaring op hebben gedaan tijdens een 
mobiliteit als een manier om de inzetbaarheid van deelnemers te versterken.

Het «Handboek voor evaluatie en waardebepalingen bijeenkomsten met 
deelnemers na hun mobiliteit»  
is één van de zes resultaten ontwikkeld, getest en afgerond door het partnerschap dat wordt 
gevormd door: ADICE (Frankrijk), CESIE (Italië), PRO WORK (Nederland), STEP (Spanje), VCC 
(Polen)  .

Dit handboek is een innovatief hulpmiddel voor wie werkt in mobiliteitsprogramma’s en 
werkt met jongeren met minder kansen, die deelnemen aan een mobiliteitservaring in het 
buitenland.

Het bevat richtlijnen voor projectleiders voor de eindevaluatie, bij de terugkeer van de 
jongeren uit hun mobiliteit.

Deze richtlijnen  maken het makkelijker voor  projectmanagers om:

•  De reflectie te stimuleren van jongeren over hun leertraject;

•  Het evalueren van de mobiliteitservaring zelf;

•  Het omschakelen van een evaluatiebijeenkomst naar waardebepaling;

•  Het stimuleren van jongeren om verdere de stappen in de toekomst vast te stellen;

•  Het stimuleren van de jongeren om hun vaardigheden te ontdekken en te valoriseren en 
vaardigheden te identificeren  die nodig zijn door de arbeidsmarkt

Bezoek het online platform www.yourcompetences.eu voor meer informatie

Dit handboek is gemaakt in het kader van het Erasmus + PC IMPRESS 
project («Promotie en Activering van Internationale Mobility Project 
en het te versterken Employability en Sociabiliteit System»).
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te valoriseren
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Post-mobiliteit: hoe een  
mobiliteitservaring te valoriseren 

De visie en zin van dit hoofdstuk is om de lezer (jongerenwerker) zijn / haar rol te laten 
begrijpen en de cruciale vaardigheden voor het begeleiden van een jongere vanuit de mobi-
liteitservaring naar een fase van competentie erkenning.

Een mobiliteitsproject wordt normaal samengesteld in drie stappen: voor vertrek, uitvoering 
van de mobiliteit en post-mobiliteit. Zelfs wanneer normaal gesproken de eerste 2 fasen 
worden beschouwd als de belangrijkste, is de post-mobiliteit een belangrijke stap in het 
mobiliteitsproject. Inderdaad, in deze fase met een duur van enkele weken tot enkele 
maanden, moet de deelnemer zoveel mogelijk de opgedane leerervaring waarderen.

Afhankelijk van de soort ervaring is het niet vaak gemakkelijk alle verkregen resultaten 
tijdens de mobiliteit te weerspiegelen.

Zo is de rol van de jongerenwerker van cruciaal belang voor het stimuleren van de deelne-
mers om de verworven competenties te reflecteren en in specifieke gevallen te  benadrukken 
wat er is geleerd en uit te zoeken in welke potentiële toekomstige situaties (persoonlijke en 
professionele) deze competenties nuttig zouden  kunnen zijn.

De post-mobiliteit fase kan worden opgesplitst in 2 hoofdactiviteiten: evaluatie en 
waardebepaling.

• Evaluatie: alle activiteiten die gericht zijn op het evalueren van de mobiliteitservaring en 
het stimuleren van reflectie op het leertraject.

• Waardebepaling: een activiteit gericht op het stimuleren van deelnemers om verdere 
stappen in de toekomst te identificeren en vaardigheden die vereist zijn op de arbeidsmarkt 
te valoriseren.

Een goede richtlijn is om eerst een evaluatie activiteit te plannen en er vervolgens een waard 
bepalende. Soms is het niet eenvoudig om een post-mobiliteitsactiviteit te onderscheiden 
omdat beide activiteiten sterk verbonden zijn.

Doelgroep
Dit handboek is bedoeld voor personen die werken aan mobiliteitsprogramma’s. Hij/zij kan 
een jongerenwerker, project manager, mentor, docent zijn die zich bezig houdt met de laatste 
fase van een mobiliteit, in het bijzonder wanneer de deelnemers weer naar huis gaan. Deze 
fase is cruciaal voor de verdieping in het leertraject en hen aan te moedigen om te kijken 
naar de verworven competenties en toekomstige mogelijkheden of plannen. Dit handboek 
is gericht op projectmanagers – voor hosting of uitzendende organisaties. Wanneer de 
jongerenwerker een eindevaluatie gaat organiseren met de deelnemers, moeten de instru-
menten en voorgestelde bijeenkomsten natuurlijk voor het vertrek van de jongeren (van  
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gastland terug naar huis) worden uitgevoerd. Wanneer jongerenwerker onderdeel is van 
de zendende organisaties, moeten deze instrumenten worden gebruikt als de deelnemers 
terug komen van de mobiliteitservaringen.

Hoe het handboek te gebruiken
Dit handboek bevat hulpmiddelen, vergaderingen, adviezen en tips geschikt voor als de 
mobiliteit wordt beëindigd.

Uitgaande van de eerdere ervaring van de PC IMPRESS partnerorganisaties, heeft het 
partnerschap besloten tot de oprichting van een pedagogische aanpak die op de eerste 
plaats gericht is op het evalueren van de mobiliteitservaring en dan kijken naar de verworven 
competenties tijdens de mobiliteit die kunnen worden gebruikt in de arbeidsmarkt en in het 
dagelijkse leven.

In de volgende pagina’s vindt projectmanagers een verzameling van gereedschappen 
(bestaande  en nieuwe) vinden op basis van het specifieke doel van de bijeenkomst met 
een aantal voorbeelden van vergaderingen, zowel individueel als collectief.

De gids kan een praktische gids zijn, maar kan natuurlijk niet in de plaats overnemen van 
diegene die het mobiliteitsproject beheert. Wat is beschreven in het volgende hoofdstuk 
moet worden aangepast aan het profiel van jongeren van mobiliteitsprojecten en 
uitzendende / ontvangende organisaties.

Op de volgende pagina zie je de verschillende instrumenten die worden gebruikt door 
projectmanagers wanneer jongeren terugkomen van een mobiliteit. Afhankelijk van het 
doel van de bijeenkomst, worden ze onderverdeeld in evaluatie (voor het evalueren van de 
mobiliteitservaring) en waardebepaling (voor het herkennen en waarderen van de compe-
tenties van de deelnemer), zodat ze een betere kans krijgen tijdens sollicitatiegesprekken).

Bovendien is ieder instrument ingedeeld in verschillende types, afhankelijk van hun 
specificiteit:
• Evaluatie-instrumenten:
 - Vragenlijst
 - Individueel interview
 - Collectief interview
• Activering van het instrument:
 - Het beoordelen van en het verbeteren van de competenties
 - Voorbereiding voor sollicitatiegesprekken

Natuurlijk, elk instrument moet worden aangepast aan de tijd, de groep van deelnemers die 
betrokken zijn, de behoeften en de specifieke mobiliteitservaring die moet worden geëva-
lueerd en gewaardeerd.

Dit handboek bevat bestaande tools beschermd door copyright; het doel van dit handboek is enkel het catego-
riseren van deze bestaande tools en niet om het gebruik te promoten, dat kan enkel gebeuren met toestemming 
van de copyrighthouder van de tool. Het PC IMPRESS partnerschap neemt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor gebruik of misbruik van deze tools.
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Logica

 •

 

De tool is een vragenlijst die door cursisten wordt gebruikt op de laatste dag van de stage. 
Het is de  evaluatie van de deelnemer over alle aspecten van de mobiliteit. Na het invullen 
van de vragenlijst zal elke deelnemer deze uitleggen aan de rest van de groep en zijn/haar 
eigen ervaring, gebaseerd op de vragen, die zich richten op verschillende aspecten van de 
mobiliteit.
De vragenlijst helpt om de verwachtingen van de student te meten en hoe zij de verworven 
competenties voor hun toekomstige professionele en persoonlijke leven kunnen gebruiken.

Doelstellingen

• Deze tool zal de deelnemers helpen om na te denken over de nieuw verworven competen-
ties, de verbetering van de talenkennis, door de stage kennis gemaakt te hebben met de Eu-
ropese arbeidsmarkt en de transversale competenties zoals flexibiliteit en de mogelijkheid 
om zich aan te passen aan een transnationale arbeidssituatie. 

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

Ontmoeting met de groep in het kantoor op de laatste dag van de mobiliteit.
- Vul de vragenlijst in.
- Nadat de vragenlijst is ingevuld, zal het overleg met alle deelnemers beginnen. Het is geen 

open discussie. 
De projectmanager zal het leiden met vragen als:
- Wie was je voordat je ervaring opdeed (land, mobiliteit)?
- Waar komt het idee vandaan om naar het buitenland te reizen?
- Wat was je motivatie?
- Wat waren je verwachtingen?
- Welke kennis, vaardigheden en competenties heb je verworven?
- Wat was het moeilijkst?
- Wat was de strategie voor de aanpassing (middelen)?
- Heeft de verandering in je leven een veranderde manier opgeleverd als je naar werk kijkt? 

In het dagelijkse leven?
- Wat zou je willen verbeteren? In welk domein van je leven?

Tips

•

•

Er zal een korte presentatie over het instru-
ment worden gegeven.
Ze moeten nadenken over hun eigen ervaring 
(vragenlijst) en de ervaring delen met de rest 
van de groep, gericht op de aanpassing in een 
nieuw land en de verworven competenties.

Eindevaluatie 
voor groepen

VRAGENLIJST    

Materialen: vragenlijstPlaats: binnen
Deelnemers: kleine groep (van 5 tot 10 deelnemers)Doelgroep: deelnemers die hebben deelgenomen aan internationale mobiliteits-programma’s

Tijd: 30 tot 45 minuten
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Individuele 
eindevaluatie

VRAGENLIJST

Logica

• Deze tool bestaat uit een evaluatievragenlijst voor de deelnemer over alle aspecten van de 
mobiliteit en een interview met de projectmanager. Na het invullen van de vragenlijst zal de 
deelnemer de eigen ervaring vertellen. De vragenlijst helpt om de verwachtingen van de stu-
dent onder woorden te brengen en hoe hij/zij de verworven competenties voor de toekomst 
(professioneel en persoonlijk) kan gebruiken. Het vraaggesprek met de projectmanager is 
een diepte-interview om door de deelnemer te worden geïnformeerd over de mobiliteit.

Doelstellingen

• Deze tool maakt het voor de deelnemer mogelijk om na te denken over: de manier waarop 
de aanpassing in een nieuw land verliep, de nieuw verworven competenties, een verbetering 
van de taalvaardigheid en stage in een Europees bedrijf in het buitenland.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•
•
•

Ontmoeting met de deelnemer op het kantoor op de laatste dag van de mobiliteit.
Vul de vragenlijst zelf in.
Interview met de deelnemer wordt uitgevoerd door de projectmanager door het stellen van 
vragen, zoals:
- Hoe zag je jezelf voordat je de ervaring in een nieuw land opdeed?
- Wat was je motivatie?
- Wat waren je verwachtingen?
- Hoe waren de eerste dagen/eerste weken?
- Welke computervaardigheden en competenties heb je verworven?
- Welke organisatorische vaardigheden en competenties heb je verworven?
- Welke sociale vaardigheden en competenties heb je verworven?
- Welke kennis en vaardigheden heb je opgedaan?
- Wat was het moeilijkste en waarom?
- Wat was het gemakkelijkste en waarom?
- Waren er culturele verschillen die je zijn opgevallen en dat was een uitdaging?
- Wat was de strategie voor de aanpassing?
- Wat was de belangrijkste les?
- Op welke manier ben je veranderd?
- Hoe voelt het om terug naar huis te gaan?
- Hoe zie je jouw professionele en persoonlijke toekomst?

Tips

 • De deelnemer heeft de tijd om na te denken 
over de eigen ervaring (vragenlijst) en praat 
met de project manager in een ontspannen 
omgeving over alle aspecten met betrekking 
tot de mobiliteit.

Materialen: vragenlijst
Plaats: binnenDeelnemers: 1 individuele deelnemer

Doelgroep: deelnemers 
hebben deelgenomen 
aan internationale mobi-
liteitsprogramma’sTijd: tussen 20 en 30 

minuten
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Logica

•

•

Voorafgaand aan de evaluatie bijeenkomst worden de deelnemers gevraagd een gerichte 
online vragenlijst in te vullen met als doel:
- Het evalueren van de algehele ervaring van de deelnemer.
- Controleren of de doelstellingen zijn bereikt.
Het voordeel van de online vragenlijst is dat de deelnemers het op voorhand kunnen invullen 
- het vermijdt tijdsverlies. Het maakt het mogelijk om sneller te interviewen en meer tijd te 
hebben om informatie uit te wisselen met de deelnemer en een groepsevaluatie bijeenkomst 
te organiseren.

Doelstellingen

•
•
•

•
•

Om algemene statistieken over het succes van de mobiliteitservaringen te krijgen.
Om te meten of de doelstellingen van de deelnemers zijn bereikt.
Om de algehele mobiliteitservaring te evalueren: professioneel en sociale leven in buiten-
land. 
Om mogelijke problemen met de partners en/of de project manager te identificeren.
Een getuigschrift opvragen welke de organisatie kan gebruiken om mobiliteiten te promoten 
en om potentiële deelnemers gerust te stellen.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

Alvorens terug te komen van de mobiliteit, moeten de deelnemers een laatste e-mail krijgen 
om hen te informeren over de datum van de evaluatiebijeenkomst en hen te vragen om alle 
administratieve documenten die zij nodig hebben voor te bereiden en mee te nemen.
Zij worden ook gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, die op Google Formulieren of 
een andere platform kan worden gehost.
De vragenlijst kan worden onderverdeeld in de volgende onderdelen:
- Tevredenheid ten aanzien van de follow-up door de uitzendende organisatie.
- Professionele competenties gebruikt en ontwikkeld tijdens het project.
- Taalkundige competenties.
- Het sociale leven en de sociale integratie.
- De aanvankelijke bereikte doelstellingen.
- Verschil van autonomie en competenties voor en na de mobiliteit.
- Toekomstig project (baan, opleiding, onderwijs, enz.).

Tips

•

•

Als specifieke problemen zijn geïdentificeerd, kan de 
project manager de deelnemer vragen om een indivi-
duele nabespreking om alle problemen op te lossen en 
persoonlijke problemen bespreken.
De vragenlijst kan worden gebruikt om de deelnemers 
te helpen aan hun CV te werken en een motivatiebrief 
te schrijven met nieuw verworven competenties.

Online vragenlijst

VRAGENLIJST

Materialen: een compu-ter, alle ingevulde admi-nistratieve documentenPlaats: binnenDeelnemers: individueel gesprek
Doelgroep:  iedereen die terugkomt van een mobiliteitsprojectTijd (voorbereiding en uitvoeringstijd): reken op 1 uur voor iedere deelnemer.
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Individuele evaluatie

Logica

•

•

De individuele evaluatie fase is een deel van een dynamische terugkoppeling en valorisatie 
van de uitvoeringsfase, rekening houdend met de problemen en de doelstellingen in eerdere 
fasen. 
Dit formaliseert het geleerde tijdens het project. Het is een cruciale stap in het project, 
omdat het de  ervaring onder woorden brengt, terwijl het ook definieert wat er daarna komt. 
De deelnemer verbindt zich ertoe deze inspanning op verschillende momenten te herhalen. 

Doelstellingen

•

•
•
•

Om deelnemers na te laten denken over de opgedane competenties gedurende de mobi-
liteit.
Om nieuwe competenties te laten ontdekken waarvan ze dachten dat ze die niet hadden.
Om een professioneel project te ontwikkelen relevantie aan de mobiliteitservaring.
Om de nodige administratieve documenten te verzamelen voor de afsluiting van het mo-
biliteitsproject.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

•

 

 

De deelnemer wordt verzocht van tevoren om wat papieren om de evaluatie vergadering 
te brengen:
- Zijn/haar rapport voor beroepsmobiliteit project.
- De certificatie van het programma uitgevoerd met de project manager.
- Het certificaat van deelname.
- Een evaluatie vragenlijst die online beschikbaar is (bijvoorbeeld: Google Formulieren).
- Een getuigschrift en foto’s.
Wanneer de deelnemer komt, bestaat het eerste deel van de bijeenkomst uit het verzamelen 
van alle bovengenoemde administratieve documenten en om het project af te ronden. Het 
tweede deel is meer pedagogisch; Het is gericht op het analyseren van het hele project van 
de deelnemer, waaronder:
- De host structuur.
- De activiteiten.
- De accommodatie.
- De aanpassing aan het land en aan de door de host structuur voorgestelde activiteiten.
- De verworven competenties.
- Het professionele project van de deelnemer.
Het doel is ook om de doelstellingen opgesteld voor vertrek te vergelijken: zijn ze bereikt? 
De project manager kan de papieren ingevuld voor vertrek gebruiken, waarop de deelnemer 
zijn/haar eigen doelstellingen heeft beschreven. 
Voor de evaluatie van de competenties, kan de projectmanager gebruik maken van de Skills 
portfolio en kan hij/zij de deelnemer vragen om concrete voorbeelden van die vaardigheden 
te noemen en hoe ze deze hebben verworven.

INTERVIEW
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•

•

Het derde en laatste deel van de bijeenkomst is gericht op het analyseren van het professio-
nele project van de deelnemer: wat willen ze nu doen? De projectmanager moet een eerste 
aanzet bieden en moet ideeën van oriëntaties en concrete contacten verzorgen op lokaal 
niveau, zoals opleidingscentra, organisaties van ondernemers en / of uitzendbureaus.
Deelnemers kunnen ook worden gevraagd om te komen met een bijgewerkte CV om te 
beoordelen of hij/zij in staat is om het te valoriseren en of de ervaring in het buitenland een 
verbetering is.

Tips

•

•

Vergeet niet om de deelnemer te vragen om met zo-
veel mogelijk ingevulde administratie te komen;
Het is goed als de deelnemer al een testimonial klaar 
heeft die u kunt gebruiken om op de website van de 
internationale mobiliteitsprojecten te adverteren.
De laatste e-mail voor de terugkeer is daarom erg 
belangrijk.

Materialen: een computer, alle ingevulde administra-tieve documenten
Plaats: binnen
Deelnemers: individueel gesprek
Doelgroep: iedereen die terugkomt van een mobi-liteitsproject

Tijd: 1 uur voor elke 
deelnemer.
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Groepsuitwisseling 
van ervaringen

Logica

• De collectieve evaluatie bijeenkomst is gericht op het verzamelen van informatie van alle 
deelnemers die ongeveer op hetzelfde moment terugkomen van een mobiliteitsproject. Het 
doel is om ze hun ervaring te laten delen en dit in het bijzijn van andere deelnemers te 
presenteren, zodat ze leren om er over te praten en het presenteren. Ze leren veel op deze 
manier - bijvoorbeeld kunnen ze zeggen: «Dit was een zeer interessante manier van presen-
teren van haar mobiliteit, zo moet ik het ook doen”. Collectieve spellen kunnen eenvoudig 
worden opgenomen om hen te helpen hun competenties te beoordelen.

Doelstellingen

•
•

•

•

Om de ervaring met andere deelnemers te delen.
Om de goede en slechte kanten van het mobiliteitsproject in evenwicht te brengen en terug 
te blikken.
Om te leren hoe de verworven competenties en de algemene ervaring in het buitenland te 
valoriseren.
Om feedback en ideeën over de toekomst van professionele mogelijkheden te krijgen.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

Voorafgaand aan de bijeenkomst worden de deelnemers gevraagd om te komen met een 
presentatie van hun mobiliteitsproject; in een vorm waar aan zij de voorkeur geven (Power-
Point, foto’s, tentoonstelling, mondeling).
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst presenteren ze op hun beurt hun project:
-  Wat waren hun belangrijkste activiteiten?
-  Hebben ze goed kunnen integreren in de structuur? Hebben ze vrienden gemaakt met 

andere vrijwilligers?
-  Hoe was het contact met de lokale bevolking?
-  Hebben ze gereisd?
-  Welke competenties hebben ze weten te verwerven?
-  Waar zijn ze het meest trots op?
-  Hebben ze problemen ondervonden, hoe hebben ze deze opgelost?
De andere deelnemers luisteren en stellen vragen en vergelijken 
dat met hun eigen ervaringen.

Tips

• De presentatie kan worden gebruikt door organi-
saties voor testimonials op hun website:
-  Om informatie te verspreiden over hun acti-

viteiten.
-  Om de mobiliteitsmogelijkheden te promoten.

INTERVIEW

Materialen: een compu-

ter, alle ingevulde admi-

nistratieve documenten

Plaats: op kantoor

Deelnemers: groep 

Doelgroep: 

iedereen die terugkomt 

van een mobiliteitspro-

ject

Tijd: 1 uur voor elke 

deelnemer
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Logica

• Deze tool wordt gebruikt om een vergelijking te maken tussen het leven van de deelnemer 
voor en na de mobiliteit, om tijdens de mobiliteit verworven vaardigheden te benutten.  

Doelstellingen

•
•

Een vergelijking van de leefbaarheid van een deelnemer voordat en nadat mobiliteit.
Om een gevoel van voldoening op te roepen bij deelnemers die mobiliteitsprojecten afge-
rond.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

De deelnemer tekent twee afbeeldingen van zichzelf. De eerste op het vel papier dat is geti-
teld: «De manier waarop mijn leven was voor mijn mobiliteit». 
De tweede op het vel papier dat is getiteld: «De manier waarop ik wil dat mijn leven is na 
mijn mobiliteit». Dan bespreekt de deelnemer de twee afbeeldingen. De jongerenwerker kan 
tijdens het volgende proces vragen te stellen:
- Hoe voelde je je tijdens het tekenen?
- Hoe ga je van de waarop waar op het was naar de manier waarop je wil dat het is? 
- Wat moet je anders doen om de manier waarop je wil dat het is te realiseren?
- Wat voor advies zou je willen krijgen om te komen waar je wil zijn?
- Hoe zal je je voelen wanneer je bent waar je wil zijn?
Het persoonlijk kunstwerk kan worden gebruikt in de counseling sessies als instrumenten 
voor de beoordeling en creatieve expressie. Deze tekenoefening stelt een deelnemer in staat 
om vraagstukken te presenteren en onderzoeken en onder begeleiding doelen te definiëren 
om toekomstige interventies te bereiken.

De manier waarop 
ik het wil 

cOLLEcTIEf  INTERVIEW

Materialen: papier, stiften, potloden 
Plaats: binnen
Deelnemers: groep 
(15 deelnemers maximum)Doelgroep: 
iedereen die terugkomt van een mobiliteitsprojectTijd: 30 minuten
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cOLLEcTIEf  INTERVIEW

Logica

• Deze tool wordt gebruikt om activiteiten en vaardigheden verworven tijdens de mobiliteit op 
te sommen en te groeperen. Het vergemakkelijkt het inzicht in de vaardigheden en geeft een 
deelnemer een gevoel van voldoening.

Doelstellingen

•

•

•

•

Meer informatie over de mobiliteit van de deelnemer te weten komen vanuit zijn/haar pers-
pectief.
Verhoging van het vermogen van de deelnemer om zijn/haar gevoel van eigenwaarde te 
organiseren.
Het ontwikkelen van het vermogen van de deelnemer om gevoelens over zichzelf, gebeur-
tenissen in het leven en belangrijke personen uit te drukken.
Ontwikkelen van het bewustzijn van de deelnemers keuzes in het creëren van de toekomst. 

Beschrijving van de geplande uitvoering

1.

•

•

Beschrijving: de jongerenwerker nodigt de deelnemer uit om deel te nemen aan een acti-
viteit over zijn/haar mobiliteit. De activiteit omvat de uitleg waarin het leven van de deelne-
mer op een stuk papier wordt gezet. De eerste stap is om haar/hem een groot stuk papier 
te geven met de vraag een horizontale lijn over het midden van het papier te tekenen. Aan 
de ene kant van de lijn, schrijft de begeleider de datum van de start van de mobiliteit van de 
deelnemer. Aan de andere kant, wordt de datum geschreven 4-jaar na het huidige moment.
Dus, als de mobiliteit een jaar in beslag nam, zal de lijn zal zes jaar lang zijn. De begeleider 
verdeelt dan de lijn in 2 segmenten (de mobiliteit zijnde ¾ van de lijn en de komende 4 jaren 
¼ van de lijn). De mobiliteitsperiode moet vervolgens worden verdeeld in 4 delen (als de 
mobiliteit 2 jaar duurt, dan vertegenwoordigt ieder deel 6 maanden). De periode van 4 jaar 
moeten worden verdeeld in 4 delen - elk deel gereserveerd voor één jaar.
Vervolgens illustreert hij/zij belangrijke gebeurtenissen in het leven op de levenslijn door 
het schrijven van woorden, het maken van een tekening, het creëren van een collage, het 
opplakken van persoonlijke foto’s genomen tijdens mobiliteit, enzovoort. De begeleider kan 
dit proces vergemakkelijken door vragen te stellen over belangrijke gebeurtenissen, mijl-
palen en belangrijke personen in zijn/haar leven. De deelnemer zal zich langzaam simpele 
gebeurtenissen begint te herinneren zoals het voor de eerste keer ontmoeten van personen, 
de dagelijkse activiteiten, het maken van vrienden en andere moeilijkere gebeurtenissen 
zullen ook worden herinnerd. De begeleider verwerkt deze activiteit door vragen te stellen 
over de gebeurtenissen, de ervaren gevoelens en belangrijke personen die in de levenslijn 
voor komen. De begeleider stimuleert de deelnemer om zoveel mogelijk details te herinne-
ren. Het is belangrijk om zijn/haar perceptie en gevoelens te ontdekken over het verleden en 
te integreren in het heden. Bijvoorbeeld: 
-  Hoe voelde je je toen dit gebeurde?
-  En hoe voel je je nu? Is er een verschil?
-  Als je een manier zou vinden om je iets wat zich heeft voorgedaan tijdens de mobiliteit te 

veranderen, om je leven nu beter maken, zou je dat doen?

Mobiliteit levenslijn 2015

2016 2017 2018 2019
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•

2.
 

Een ander facet van deze activiteit is om te kijken naar hoeveel er van de vorige levenslijn 
over blijft. Deze jaren kunnen worden ingevuld met de verwachtingen en de hoop van de 
deelnemer - over bijvoorbeeld het volgen van cursussen, het schrijven van een eerste ro-
man op je 30ste, leren om een auto te rijden, reizen over de hele wereld en het opzetten van 
hun eigen bedrijf. Als de deelnemer moeite heeft met het beschrijven zijn/haar toekomst, 
dan kan de begeleider vragen stellen als:
- Wat wil je verbeteren en wat voor soort scholing zou je nodig zou hebben om dat te doen?
- Zie je jezelf nog alleen blijven of wil je trouwen?
- Wil je graag kinderen hebben?
- Waar op wereld zou je naartoe willen reizen?
- Wanneer je niet werkt, wat denk je dan wat je zou willen doen voor de lol?
- Wat voor ding wil je in je toekomst hebben dat met geld niet te koop is?
- •Wat zal je grootste prestatie zijn in je leven?

Discussie: deze activiteit helpt een deelnemer om 
te begrijpen dat zijn/haar leven uniek is en dat ie-
der mens een ander levensverhaal heeft. 
Het laat hen nadenken over de processen van ve-
randering en groei. Het kan ook stimuleren om te 
beginnen met het creëren van een samenhangend 
verhaal dat hem/haar ondersteunt bij het omgaan 
met problemen in het verleden en bij huidige uit-
dagingen en prestaties. 
Bovendien, door middel van het denken over de 
gebeurtenissen van zijn/haar leven, terwijl in 
contact met een andere persoon, kan hij/zij wor-
den ondersteund in de mogelijkheden om de toe-
komst actief te verbeelden.

Materialen: groot stuk 
papier, stiften, scharen
lijm, tijdschriften, artikelen die voor kunst 

kunnen worden gebruikt
Plaats: binnenDeelnemers: groepDoelgroep: iedereen die terugkomt 

van een mobiliteitTijd: 45 min
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Logica

• Dit instrument wordt gebruikt om gebeurtenissen die verband houden met de mobiliteit te 
illustreren met de bedoeling om een waarde te bepalen van opgedane ervaringen en het 
creëren van een portfolio om de sterke punten en de mogelijkheden van de mobiliteit te 
illustreren.

Doelstellingen

•
•
•
•

Identificeren persoonlijke sterktes en uitdagingen.
Identificeren van  persoonlijke waarden.
Een persoonlijk verhaal maken met behulp van foto’s.
De betekenis ontdekken van personen en objecten in het leven van de deelnemer.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•
•

•

•

•

•

Let op: deze activiteit heeft twee sessies nodig om te voltooien. 
Invoering van het begrip «fototherapie» (met behulp van camera’s een verhaal te vertellen).
Vraag de deelnemers om foto’s van betekenisvolle personen, plaatsen en andere noe-
menwaardige zaken in zijn/haar leven te nemen. Net als de beroemdheden in Hollywood, 
waar de paparazzi foto’s nemen van hen, hun huizen, families, waar ze winkelen, eten, en-
zovoort, zal de deelnemer optreden als zijn/haar eigen paparazzi door het nemen van foto’s 
van de vele verschillende aspecten die deel uitmaken van haar/zijn leven.
Moedig hem/haar aan de volgende thema’s op te nemen: sterke punten, vaardigheden, 
capaciteiten, personen waar ze steun in vinden, hobby’s, thuis, op school, enz. Herinner 
de deelnemer die als «paparazzi» fungeert, dat hij/zij alle elementen van zijn/haar leven 
vastlegt. 
Druk de foto’s af voor de volgende sessie. Bij de volgende sessie geef je de deelnemers 
een plakboek om de foto’s in te plakken, samen met stickers, stencils, stempels en andere 
decoratieve materialen om het plakboek op te leuken. De deelnemer moet een «tabloid ti-
jdschrift» met gebruik van het plakboek om de foto’s in te bewaren. De gebeurtenissen op 
de foto’s moeten kort worden omschreven. De eerste pagina moet leeg blijven, omdat dit 
als het voorblad dient. 
Nadat alle foto’s er in zijn geplakt en de beschri-
jvingen zijn gemaakt, vraag je hem/haar om door 
de pagina’s te bladeren en vervolgens een cover 
en een titel voor het plakboek te maken die de es-
sentie van zijn/haar leven omvat. Vraag de deelne-
mer na te denken over de thema’s die gekoppeld 
zijn aan de gebeurtenissen vertegenwoordigd in 
de foto’s. 
Vraag:
- Hoe worden zijn/haar sterktes en uitdagin-

gen onthuld in de foto’s, of welke waarden zijn 
vertegenwoordigd?

- Wat ontbreekt er volgens de deelnemer (in het 
geval er iets ontbreekt)?

- Wat lijkt een groot deel van zijn/haar leven 
beïnvloeden?

 
Paparazzi

cOLLEcTIEf  INTERVIEW

Materialen: wegwerp camera, plakboek, pennen, stiften, stickers
Plaats: binnen
Deelnemers: kleine groepDoelgroep: 
iedereen die terugkomt van een mobiliteit
Tijd: 45 minuten
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Logica

• De tool maakt het mogelijk jongeren te laten nadenken over de competenties die zij hebben 
verworven en ze te categoriseren. Alle deelnemers horen ook over competenties verworven 
door andere deelnemers, zodat ze hierover kunnen nadenken en bekijken of dit ook op hen 
van toepassing is. 

Doelstellingen

•

•
•
•

Deelnemers na laten denken over de competenties die ze opgedaan hebben tijdens een 
mobility.
Nieuwe competenties laten ontdekken waar ze zelf niet over nadachten. 
Nadenken over competenties die ze in de toekomst kunnen gebruiken. 
Deze afbeelding is handig om eventuele zijsporen van een vraag op grote schaal te ontdek-
ken, verzamel zoveel mogelijk ideeën of zorg er voor dat iedere deelnemer zich kan uitten 
(alles zal worden onderzocht, niemand zal direct worden gediskwalificeerd of gemargina-
liseerd) indien zij dit wensen, en snel de belangrijkste hoofdlijnen zien. Hiermee is het mo-
gelijk een zeer breed scala aan onderwerpen aan te snijden in verschillende sub-thema’s 
waaruit soms gemakkelijker productieve uitwisselingen komen.                                                        

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

•

•

•

•

Schrijf op een zichtbare wijze een vraag op een kaart waarop iedereen moet antwoorden 
bijvoorbeeld: «voor mij is de impact van de mobiliteitservaring geweldig omdat ik in staat 
was om...»
Elke deelnemer wordt uitgenodigd om drie voorbeelden op te schrijven in een paar woorden: 
één op elke kaart, leesbaar geschreven (bij voorkeur in hoofdletters, zodat het door iedereen 
kan worden gelezen) (max: 1 onderwerp, 1 werkwoord, 1 hulpwerkwoord). Wij verzamelen 
alle kaarten en we mengen ze.
We nemen dan een kaart en lezen die hardop voor. Daarna plakken we ze op de muur door 
hen te verzamelen rond het hoofdthema, de belangrijkste ideeën. We nodigen deelnemers 
uit zich voor te stellen waar elke kaart geplakt moet worden. Als er verschillende suggesties 
zijn gedaan, nodigen we de deelnemers uit om hun keuze en standpunt te rechtvaardigen.
Wanneer alle kaarten zijn opgeplakt, nodigen we de deelnemers uit de plaatsing van de 
kaart opnieuw te bekijken – en te controleren of het logisch is. Het is nog steeds mogelijk 
om wijzigingen aan te brengen door de kaarten te verplaatsen.
Als er over de plaatsing van de kaarten op de muur consensus is in de groep, kunnen we een 
titel aan elke groep van kaarten geven en laten we over de afzonderlijke thema’s discussies 
en debatten plaatsvinden. (Of eventueel nieuwe kaarten verspreiden als we in een bepaalde 
richting verder willen gaan).
Het doel van deze sessie is om prioriteiten vast te stellen, te beslissen aan welke acties 
je deel wil nemen enz. Er moet een duidelijke conclusie zijn - iedereen moet de genomen 
besluiten onderschrijven.

Synthese van de Metaplan door de jongerenwerker / project manager:
Synthese en selectie van de belangrijkste elementen van de Metaplan in als «good prac-
tices» (wat moet er worden gedaan) + moment van advies en voorbeelden van ervaringen.
Voorbeeld van mogelijke plaatsen/rangschikking om tot een nauwkeuriger actieplan te ko-
men (bijvoorbeeld: Vaardigheden portfolio, Youthpass / Europass).

BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN cOMPETENTIES

 
Metaplan
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•

Om communicatie 
instrumenten te creëren

Netwerk vinden om  
ervaringen te delen

Waarde bepaling van competenties 
en deze in de praktijk brengen

Er doorheen gaan om 
ervaring te krijgen

Welke instrumenten, 
welke kansen, elke 
doelgroep zou  geïnte-
resseerd kunnen zijn.

Deel mijn ervaring 
breed.

Het waarderen en verbeteren van 
je ervaringen in je CV of  sollicita-
tiebrief.

De jongerenwerker/project manager moet profiteren van deze oefening om het belang van 
het duidelijk benoemen van competenties die kunnen worden gebruikt in het beroepsleven 
te vermelden.
De jongerenwerker kan voordeel halen uit zo’n oefening om het belang van competenties 
te kunnen  benoemen die worden gebruikt in het bedrijfsleven. De jeugdwerker kan ook 
een voorbeeld laten zien hoe verworven competenties kunnen worden weergegeven in een 
werksituatie (zie de afbeelding hieronder):

Tips

•

•

De discussies rond de «plaatsing» van de kaarten komt 
vaak voor omdat ze de deelnemers uitdagen om duide-
lijk en precies het nadenken over het thema uit te leggen 
- je moet dit ook niet te snel doen.
Je moet in gedachten houden dat er geen ‘goede’ plaats 
bestaat om de kaarten te plaatsen: je moet het allemaal 
eens worden door het te bespreken en iedereen heeft 
zijn eigen manier van denken (organisatie van ideeën, 
verbanden leggen) en er moet niets worden afgekeurd. 
Door er over te praten is het mogelijk om te zien hoe 
de dingen vanuit een ander standpunt kunnen worden 
beschouwd om verschillende schakels en verschillende 
volgorde te identificeren.

Understand
and justify CommunicateTransposition

Adaptation

Imitation
Fulfil

a task
Participe
in decisions

Cope with
a hazard

Learn,
Capitalise experience

Show 
autonomy

Working
situation

INITIATIVE

REALISATION
PRODUCTION INTERACTION

Dimensions and scope of a working situation

Materialen: flipboard, ver-
schillende gekleurde post it 
briefjes, een zwarte viltstift 

voor iedere deelnemer
Plaats: binnenDeelnemers: gemiddelde 

grootte, tussen de 4 en 15 
personen
Doelgroep: iedereen die 
van een mobility project 
terugkomtTijd: maximum 20 minuten 

voor de activiteit en 30 
minuten voor de discussie
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Logica

•

•

Het doel van deze tool is om een werkwijze te zijn voor het collectieve bewustzijn van de 
verworven competenties tijdens de mobiliteitservaring.
Het is een dynamisch systeem waarbij alle individuen grote invloed op elkaar uitoefenen 
en delen in de opbouw van de kennis die uit de collectieve en individuele ervaring komen. 

Doelstellingen

•

•
•
•

Naar ervaringen van anderen leren luisteren en zelfreflectie over de verworven vaardighe-
den.
Zich bewust zijn van de persoonlijke groei van de andere deelnemers.
Zich bewust zijn van de eigen persoonlijke groei.
Nadenken over de loopbaanontwikkeling van elke deelnemer in de groep.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Laat de groep in een cirkel staan.
Geef elke deelnemer een situatie kaart.
Maak een lus in het einde van de bol wol en hou  deze vast.
Gooi de bol wol naar iemand aan de overkant van de cirkel (de bol zal zich afwikkelen als 
je gooit).
Laat die persoon de lus van de wol om de vinger vastmaken, en leg één van de verworven 
competenties uit op een professioneel niveau en gooi de bol naar iemand anders in de 
cirkel.
Elke persoon moet op zijn/haar beurt de bol wol, gooien, vangen, een lus om de vinger 
maken en dan naar iemand anders gooien. Naarmate de bol wol zich afwikkelt, creëert het 
een web van verbondenheid.
Ga door totdat iedereen de bol tenminste drie keer heeft gegooid en er zo drie competenties 
zijn beschreven.
Vervolgens heb je iemand nodig uit om de draad te volgen. Kijk wat er gebeurt in het web.
Dan heb je iemand nodig aan de overkant van de cirkel die het eerste de bol wol heeft los-
gelaten.
Een voor een, laten willekeurige deelnemers rond de cirkel laten de wol los.
Het web verliest geleidelijk zijn vorm, verbinding en le-
ven. Wanneer het web op de grond wordt gelegd, vraag 
je iedereen te gaan zitten en te discussiëren over de ge-
noemde competenties.

Tips

•

•
•

Handige opmerkingen voor de trainers om de beste 
resultaten te bereiken:
Wat te vermijden.
Wat te vragen voor de activiteit (bijvoorbeeld, geef je 
de evaluatie vragenlijst vóóraf of vraag de deelne-
mers om met een bijgewerkte CV te komen om met 
de projectmanager te bespreken, etc.).

BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN cOMPETENTIES

Spinnenweb 
Gooien met bol wol

Materialen: bol wol
Plaats: binnen
Deelnemers: gemiddelde groep (10–12 personen)Doelgroep: 

jongeren die terugkomen van een mobiliteit
Tijd: 30 minuten
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Logica

• Het maakt het mogelijk jongeren te laten denken over de eigen toekomst, te beginnen met 
wat er in het buitenland is ervaren tijdens de mobiliteit. Het idee dat een mobiliteitservaring, 
met een nieuw perspectief en competenties op persoonlijk en professioneel niveau, nieuwe 
ingangen vindt voor de toekomst.

Doelstellingen

•
•

Nadenken over de ervaring in het verleden.
Het realiseren van ideeën in je eigen toekomst.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

De jongerenwerker verdeelt de deelnemers in twee groepen: een geblinddoekt en de andere 
niet. Vervolgens zal elke deelnemer, begeleid door een persoon die niet is geblinddoekt, rond 
lopen (bij voorkeur buiten), op zoek naar een aantal voorwerpen waarbij een aantal gevoe-
lens over de toekomst worden opgeroepen, na mobiliteit. Dan zullen de niet geblinddoekte 
deelnemers dezelfde activiteit doen. De aanraking, de geur, de consistentie zijn de belan-
grijkste elementen.
Wanneer elk paar is eindigt, leiden de project managers een debriefingsessie, met een aan-
tal vragen, zoals:
- Waarom heb je gekozen voor dit object / deze objecten?
- Hoe voel je je als je naar de toekomst kijkt?
- Welke angsten heb je?
- Welke input heb je?

Tips

• Als het niet mogelijk is om dit buitenshuis te doen, 
kan de activiteit binnen worden gedaan met ver-
schillende objecten qua gevoeligheid (zacht, hard, 
koud, heet, zacht etc.).

 
Zintuigelijke manier

BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN cOMPETENTIES

Materialen: blinddoek
Plaats: bij voorkeur buiten

Deelnemers: groep (op 
zijn minst 6 personen)Doelgroep: jongeren terug van een mobility 

Tijd: 5 min voor voorbereiding ; 15 min 
uitvoering; 15 min nabes-
preking 
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Logica

• Dit instrument wordt gebruikt voor het analyseren van competenties opgedaan tijdens een 
mobility. Het is een instrument om de waarde te bepalen, aangezien het jongeren in staat 
stelt speciale focus te leggen op het leertraject en het achterhalen kerncompetenties. Dit 
instrument is handig voor de deelnemers om na te denken over de toekomst. 

Doelstellingen

•

•
•

Om jongeren die terugkomen van een mobiliteit na te laten denken over de competenties  
opgedaan tijdens een mobiliteit.
Om bewust te worden van het leertraject, gericht op de cruciale stappen.
Om na te denken over de ontwikkelde en verworven competenties die gebruikt kunnen wor-
den in de toekomst.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

 

•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De uitvoering is samengesteld in 3 stappen: introductie, uitvoering en nabespreking.  
Introductie: jongerenwerker legt aan de deelnemers de stappen uit van de spellen en welke 
regels moeten worden gevolgd. Na een korte samenvatting van de 8 kerncompetenties, 
splitst de jongerenwerker de deelnemers op in groepen (het aantal groepen kan groter ge-
maakt worden afhankelijk van het aantal deelnemers) - de groepen worden gevraagd een 
gemeenschappelijke kerncompetentie te identificeren en te delen (1 of maximaal 2) die re-
presentatief is voor hun leermomenten tijdens de mobiliteitservaring.
Uitvoering: elke groep wordt uitgenodigd om 3 verschillende momenten uit te voeren: verle-
den/heden en toekomst. Zij krijgen ongeveer 30 minuten om na te denken over het leertra-
ject, het kiezen van de competentie en de voorbereiding van de voorstelling:
Verleden: de groep moet een situatie uitvoeren waarbij ze uitgaan van het feit niet over een 
specifieke competentie te beschikken (de situatie moet worden gekozen uit momenten vóór 
de mobiliteit of aan het begin van de ervaring);
Heden: de groep moet een situatie uit de dagelijkse praktijk kiezen en deze uitvoeren van 
een verkregen en gebruikte competentie (ook al zijn ze zich niet bewust van deze verkregen 
competentie;
Toekomst: de groep moet beginnen om te kijken naar de toekomst, het uitzoeken van een 
toekomstige situatie waarin ze de verworven competentie zouden kunnen gebruiken (solli-
citatiegesprekken, sociale momenten, op het werk etc.)
Tijdens deze stap observeert de jongerenwerker de jongeren, zonder het spel mee te spelen. 
Hij kan tips en advies geven, als ze dit nodig hebben.
Aan het eind van deze plenaire sessie, toont elke groep de uitvoering ten overstaan van de 
jongerenwerker en andere jongeren.
Nabespreking: in een plenaire sessie leidt de jongerenwerker de nabesprekingssessie, door 
een aantal belangrijke vragen te stellen. Enkele voorbeelden zijn:
Hoe heb je een competentie gekozen om uit te voeren?
Hoe ben je tot overeenstemming gekomen met de groep?
Hoe heb je het leertraject herkent?
Hoe werd het uitvoeren van dit leren ervaren?
Is het zinvol dit denkproces voort te zetten?
Hoe zie je jezelf in de toekomst?

Rollenspel competenties

BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN cOMPETENTIES
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Tips

• Als de jongeren verschillende kerncompetenties kiezen en als het mogelijk is om een groep 
samen te stellen, kan de jongerenwerker besluiten om een groep met 2 dezelfde kerncom-
petenties samen te stellen (b.v. sociale en maatschappelijke competenties met cultureel 
bewustzijn en uitdrukking).

Materialen: ieder mogelijk materiaal. 

Jongeren zijn vrij om alles te gebruiken 

wat ze kunnen vinden om de uitvoering 

te doen.Plaats: binnen
Deelnemers: middelgrote groep (3-6 per-

sonen, bij voorkeur 4 per groep, je kunt 

werken met 1 groep of meerdere groe-

pen op basis van het aantal jongeren)

Doelgroep: jongeren terug van een mid-

dellange mobiliteitservaring (minimaal 

3 maanden)Tijd: 5 minuten voor het voorberei-

den van de activiteit; 50 min. voor 

de gehele uitvoering (5  min. voor de 

introductie, 30 min. voor de uitvoering, 

20 min. voor de nabespreking)

PRESENT

PAST

FUTUR
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Logica

•

•

Dit informele instrument wordt gebruikt bij een groepsdiscussie en het individuele denken 
m.b.t. tot de gehele mobiliteitservaring. Het maakt het mogelijk voor jongeren om te reflec-
teren vanuit verschillende invalshoeken en oplossingen te zoeken op creatieve manieren. 
Het is een belangrijke en krachtige techniek die wordt gebruikt om verschillende beslissin-
gen vanuit verschillende perspectieven te bekijken zodat de deelnemers buiten hun gewone 
gedachtenpatroon kunnen treden en bewegen en dus hen te voorzien van een breder inzicht 
over het onderwerp in kwestie. Het richt zich op samen leren door middel van coöperatief 
denken. Met dit in het achterhoofd, bieden de deelnemers een manier om nieuwe ideeën en 
overwegingen te bespreken zonder eigen ego in het spel te brengen over wie gelijk heeft, 
verkeerd is of de eerste of laatste is. Zo is de belangrijkste doelstelling voors en tegens van 
een onderwerp te onderzoeken.
Dit instrument is een eenvoudige versie van de ‘Six Thinking Hats’ uitgevonden door De 
Bono, aangepast om te worden gebruikt als een evaluatie-instrument voor een mobiliteits-
project.

Doelstellingen

•
•
•
•
•

Om jongeren die terugkomen van een mobiliteit hun mobiliteitservaring te laten evalueren.
Om ideeën en plannen te organiseren.
Om de efficiëntie en effectiviteit van het denken te verbeteren.
Om de communicatie en besluitvorming te verbeteren.
Om het bewustzijn te creëren dat er meerdere oplossingen zijn voor een onderwerp of 
probleem.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

•

Aan de basis hiervan zijn er verschillende gekleurde hoeden die opgezet kunnen worden om 
een ander standpunt of denken in te nemen. Wanneer je van de ene hoed naar de andere 
switcht, verander je van denken, aangegeven door de eerste hoed naar het denken door de 
tweede hoed. Dat wil zeggen, iedere «denkhoed» staat voor een andere manier van denken 
/ inzicht bij het kijken naar de situatie.
De projectleiders presenteren de oefening aan de deelnemers, die in een cirkel staan, en 
toont de hoeden die gebruikt moeten worden:
-  Blauwe hoed: gedragen door de jongerenwerker, het symboliseert het beheer van het 

denken.
-  Rode hoed: gedragen door de jongeren, het betekent gevoelens / emoties.
-  Groene hoed: gedragen door jongeren, het symboliseert het creatieve denken / nieuwe 

ideeën / hoe het is om oplossingen te vinden.
-  Zwarte hoed: gedragen door jongeren, vertegenwoordigt het risico, moeilijkheden en pro-

blemen
De jongerenwerker vraagt aan elke jongere, een rode hoed op te zetten en na te denken over 
een gevoel / emotie uit de eigen mobiliteitservaring en het te noteren op een post-it en deze 
op een flip over te plaatsen.
Dan moeten de jongeren, een zwarte hoed opzetten en worden ze verzocht zich te beraden 
op een negatief iets uit de ervaring, dit op te schrijven op een post-it en te plaatsten op een 
flip-over.

 
Creatief denken

BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN cOMPETENTIES
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•

 

Als laatste vraagt de jongerenwerker elke deelnemer om opnieuw na te denken over de 
negatieve situatie eerder beschreven, door er op een andere manier naar te kijken; voor de 
groep staand, elke deelnemer, te vragen een groene hoed op te zetten, die weerspiegelt en 
beschrijft de oplossing, en de rest van de groep wordt uitgenodigd om feedback te geven en 
andere oplossingen te geven. In al deze stappen, moeten  de project manager input geven 
aan de groep, en de discussies die komen begeleiden.

Tips

•

•

Wat je kunt vragen voor de bijeenkomst (bijvoorbeeld, stuur de evaluatie vragenlijst vooraf 
toe of vraag de jongeren om te komen met een bijgewerkte CV die met de projectmanager 
wordt besproken).
Om de activiteit te vergemakkelijken, kunt je op de flip de items die moeten worden geëva-
lueerd opschrijven (betrokkenheid bij de activiteiten, omgang met het personeel, integratie 
in de lokale gemeenschap, etc.).

Relevant links

• https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats

Materialen: 1 blauwe hoed en meerdere groene en zwarte hoe-den afhankelijk van het aantal deelnemers
Locatie: binnen or buiten Deelnemers: groep (niet meer dan10 deelnemers)

Doelgroep: jongeren die teruggeko-men zijn van een gemiddelde mo-biliteit (op zijn minst 3 maanden)Tijd: 10 minuten ter voorbereiding  op de activiteit; 45 – 60 minuten voor de gehele uitvoering 
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Logica

• Dit is een niet-formeel instrument dat wordt gebruikt voor het evalueren van de competen-
ties die reeds verworven zijn en om na te denken over bestaande of ontbrekende compe-
tenties het nut daarvan voordat je de arbeidsmarkt betreedt.

Doelstellingen

•
•

Reflectie op competenties die verworven en ontwikkeld zijn.
Na denken over de vaardigheden die bruikbaar zijn voor de toekomst op persoonlijk of pro-
fessioneel niveau.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•

•

De jongerenwerker nodigt iedere jongere uit 3 competenties te herkennen: 2 competenties 
waarvan hij/zij van mening is deze te hebben en één competentie die hij/zij niet heeft (en 
die hij/zij wel zou willen hebben).
Dan, in een plenaire sessie, nodigt de jongerenwerker iedere jongere uit de 2 competenties 
te delen, zonder te zeggen dat er een niet echt is. De rest van de groep moet dit veronders-
tellen.
Zodra elke deelnemer het word heeft gehad, sluit de jongerenwerker de sessie, met het 
stellen van de volgende vragen:
- Kwamen de gekozen competenties als eerst op in je hoofd?
- Realiseerde je je tijdens de plenaire sessie dat je andere competenties hebt die anderen 

hebben gepresenteerd?
- Zo ja, hoeveel competenties kun berekenen?
- Waarom heb je juist die competentie als onjuist gekozen?

Tips

• In de nabesprekingssessie, kunnen de projectmanagers andere vragen toevoegen al naar 
gelang de samenstelling van de groep en de beantwoording. 

Ik ben goed in

Materialen: kleurpotloden of pennen, vellen papierof post-its in verschillende kleuren
Plaats: binnen en buitenDeelnemers: groep
Doelgroep: jongeren die van een middellange mobility terugkomen

Tijd: 30 minuten (meer als de groep groter is)

Nieuw
sgier

ig

Competenties
Oplossing Reactief

uitdrukken

vrijdenken
d

BEOORDELEN EN VERBETEREN VAN cOMPETENTIES
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Sollicitatiegesprek
rollenspel

Logica

• Dit gereedschap wordt gebruikt om vaardigheden van een deelnemer vast te stellen tijdens 
een sollicitatiegesprek. Het zal goede punten en fouten die deelnemer vaak maakt tonen 
terwijl je praat met een recruiter. Tot slot zullen de deelnemers klaar zijn voor de arbeids-
markt als ze zich presenteren en de mobiliteitservaring te valoriseren.

Doelstellingen

•
•
•
•
•

Om de deelnemers die terugkomen van mobiliteit voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Om ze te laten nadenken over hun toekomst.
Bewust te worden van de eigen kracht.
Bewust te worden van de eigen zwakheden.
Om te weten hoe je jezelf kunt verkopen op sollicitatiegesprek.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

•
1.

2.

Elke deelnemer komt naar de bijeenkomst met een idee van het werk dat ze willen gaan 
doen en met een eigen CV. De jongerenwerker zal aanwezig zijn om aan de deelnemers het 
doel en de stappen van het rollenspel uit te leggen.
De activiteit bestaat in twee delen:
Interview: de deelnemers zijn verdeeld in groepjes van 2 personen In elke groep speelt een 
persoon de recruiter en de tweede de potentiële kandidaat / baanzoeker. Elke groep kan een 
ander scenario van een sollicitatiegesprek spelen. De sollicitant presenteert de eigen cv ten 
overstaan van de recruiter en de andere groepen en legt uit voor welk bedrijf en welke baan 
hen interesseert. De recruiter begint een vraag te stellen aan de deelnemer met betrekking 
tot:
- Zijn of haar professionele ervaring
- De competenties die hij / zij denkt te hebben voor de baan.
- De andere ervaringen die hij / zij heeft, in het bijzonder de mobiliteitservaring
Inmiddels zijn er door de andere groepen aantekeningen gemaakt over goede en zwakke 
punten van de recruiter en kandidaat,. Elke groep doet hetzelfde, alleen het scenario kan 
veranderen.
Discussie: na alle presentaties, zal de jongerenwerker de discussies leiden m.b.t. goede 
en zwakke punten die naar voren zijn gekomen tijdens de presentaties, en vraagt feedback 
aan de deelnemers. Aan het einde, kan de jongerenwerker voorbeelden van correct gedrag 
aangeven van de sollicitant die ze kunnen gebruiken in de toekomst sollicitatiegesprekken.

Tips

•

•

Vraag de deelnemers voorafgaand aan de sessie met 
een bijgewerkte CV te komen en een voorbeeld van een 
baan die hen interesseert.
Vraag aan de deelnemer open te staan voor ver-
schillende scenario’s en niet bang te zijn om vragen te 
stellen.

VOORBEREIDING VAN SOLLIcITATIEGESPREK

Materialen: Tabellen, 
pennen en potloden, vellen 
papier voor de andere 
deelnemersPlaats: binnenDeelnemers: kleine sessie

Doelgroep: iedereen terug 
van een mobiliteitsproject
Tijd: 15 minuten voor het 
interview per groep, 20 min 
voor discussie.
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Logica

• Sollicitatiegesprekken kunnen een stressvolle ervaring zijn voor een sollicitant. Echter, ze 
spelen een belangrijke rol bij het bepalen of het bedrijf en de kandidaat een effectieve match 
zullen zijn. Als zodanig zal het interviewproces voor een groot deel waardevol zijn voor de 
onderneming en de kandidaat, daarom is het goed om een sessie te organiseren met de 
deelnemer om zijn achtergrond door te nemen om de deelnemer het gevoel van zelfver-
trouwen te geven voor een sollicitatiegesprek.

Doelstellingen

• Deze bijeenkomst helpt de deelnemer bewust te worden van zijn achtergrond en geeft het  
gevoel zelfverzekerd en klaar te zijn voor de echte ervaring van een sollicitatiegesprek.

Beschrijving van de geplande uitvoering

1. 

2. 

3. 

4.

Deel sessie is verdeeld in 6 delen.
Baan werkblad 
In het  eerste deel zijn de baandoelstellingen vastgesteld door de jongerenwerker en de 
sollicitant. Wat voor soort werk wordt er gezocht, wat kan de deelnemer het bedrijf bieden 
en wat voor positie wil de deelnemer in het bedrijf.  
Vragen (drie antwoorden per vraag):
- Wat voor soort baan zou ik willen hebben? Drie keuzes zouden kunnen zijn:
- Welke kwalificaties heb ik voor de banen die ik hierboven vermeld?
- Hoe kan ik beter gekwalificeerd worden voor deze banen zijn?
- Wat zijn mijn toekomstige doelen in deze posities?

Onderwijs werkblad
Gebruik de antwoorden op de volgende vragen om informatie over onderwijsgegevens te 
verzamelen op je cv.
-  Lijst van vakken die je hebt gehad op de middelbare school, beroeps onderwijs en univer-

siteit.
-  Welke van deze cursussen hebben je geholpen je voor te bereiden op de positie die je wilt?
-  In welke van deze cursussen heb je uitgeblonken?
Oefening:
Je moet kiezen uit drie functies die je zou willen hebben. Schrijf een begeleidende brief voor 
elk van deze functies; de jongerenwerker zal later commentaar geven over hoe je brief kan 
worden verbeterd. 

Sollicitatie
De deelnemer vult samen met de jeugdwerker de verschillende onderdelen in: persoonlijke 
gegevens, opleiding, activiteiten, ervaring...

Praktische vragen tijdens een sollicitatiegesprek
1. Wat kun je mij vertellen over jezelf?
2. Waarom wil je werken voor dit bedrijf?
3. Waarom heb je dit veld als je carrière gekozen?

VOORBEREIDING VAN SOLLIcITATIEGESPREK

Individuele sessie ter voorbereiding 
van een sollicitatiegesprek
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5.

6.

4. Waarom heb je je laatste baan opgegeven?
5. Welke salaris verwacht je?
6. Wat zijn je carrièredoelen vijf jaar vanaf nu? Tien jaar vanaf nu?
7. Wat denk je dat je sterke punten zijn? Je zwakke punten?
8. Welke vakken vond je het leukst op school?
9. Heeft je problemen met vakken op school gehad? Waarom?
10. Hoe zou je jezelf omschrijven?
11. Hoe heeft je opleiding  je voorbereid op de functie?
12. Hoe definieer je succes?
13. Op welke wijze denk je een bijdrage te leveren aan dit bedrijf?
14. Wat voor soort relatie moet er bestaan tussen een leidinggevende en ondergeschikten?
15. Wat was je meest waardevolle ervaring tijdens de school/universiteit?
16. Heb je plannen om je opleiding voort te zetten?
17. Wat heb je voor buitenschoolse activiteiten gedaan?
18. Voel je je comfortabel om te werken in een grote groep of met slechts een paar mensen?
19. Denk je onder druk te kunnen werken?
20. Wat weet je van dit bedrijf / deze baan?
21. Wat vind je het belangrijkste aspect van een baan?
22. Ben je bereid om te verhuizen? Reizen? Overuren te maken?
23. Hoe breng je je vrije tijd door?
24. Hoe goed kun je met andere personen omgaan?
25. Waarom zou ik jou moeten aannemen?

Interview waardeerblad
Hieronder zijn enkele eigenschappen gebruikt om potentiële medewerkers te waarderen 
tijdens een sollicitatie. Na het oefenen van een sollicitatiegesprek, hoe denk je dat je scoort? 
Kruis «Bovengemiddeld (5 punten) - Gemiddeld (3 punten) of lager dan gemiddeld (één 
punt)» aan:
- Kunnen praten
- Agressiviteit
- Uiterlijk
- Fatsoen
- Enthousiasme
- Intelligentie
- Volwassenheid
- Persoonlijkheid
Met behulp van de waarden onder elke catego-
rie, voeg je je de score toe aan de hand van je 
antwoorden om de waardering te bepalen op de 
volgende schaal:
36-45: Klaar voor het interview.
27-35: Zou het kunnen; kan meer praktijk te gebruiken.
9-26:  Zeker meer oefening nodig.

Samenvatting 
De jongerenwerker geeft de toekomstige aanvrager een drietal lijsten:  
- Wat te doen.
- Wat je niet moet doen.
- De meest voorkomende redenen waarom personen niet worden aangenom.en

Materialen: pen, potlood,
noodzakelijke papieren 
voor deze ervaringPlaats: kantoor – klaslokaalDeelnemers: individuen

Doelgroep: Jongeren met 
een mobiliteitservaring 
doe een baan zoeken
Tijd (voorbereiding en 
uitvoeringstijd: 30/45 
minuten
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Logica

• Deze test zal de deelnemers helpen om de beste banen te vinden. Het zal de sterkste car-
rière belangstelling van de zes beroep thema’s identificeren: Realistisch, onderzoekend, ar-
tistiek, sociaal, ondernemend en conventioneel. Tot slot zullen de deelnemers hun grootste 
interesse en een lijst met suggesties van carrière terugvinden op basis van hun interesse-
profiel.

Doelstellingen

• Ontdek de beste soort werk op basis van de interesses van de deelnemer.

Beschrijving van de geplande uitvoering

• De test bestaat uit tweeënzeventig vragen. De deelnemer kruist een van de drie antwoorden 
aan (hekel hebben aan, neutraal, leuk vinden ). Tot slot krijgen de deelnemers hun scores 
met informatie over hun mogelijke baan.

Tips

• Deelnemers moeten niet nadenken over hun vaardigheden of opleiding, etc. tijdens het in-
vullen van de test. Ze moeten nadenken over de vraag of ze er van zouden genieten of niet. 

Relevant links

http://www.truity.com/test/holland-code-career-test

VOORBEREIDING VAN SOLLIcITATIEGESPREK

Holland code 
carrière-test  

Materialen: computer,

Toegang tot internet

Plaats: binnen

Deelnemers: individual

Doelgroep: Jongeren met 

een mobiliteitservaring 

doe een baan zoeken

Tijd: 20 minuten
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Belbin vragenlijst 
«Een zelfperceptie inventarisatie»

VOORBEREIDING VAN SOLLIcITATIEGESPREK

Logica

• Dit instrument wordt gebruikt om de rol van deelnemer in een team vast te stellen. Het zal 
een deelnemer helpen om te begrijpen wat voor soort rol hij / zij vervult als teamlid in een 
werkomgeving. De deelnemer leert om zijn / haar sterktes en zwaktes te herkennen.

Doelstellingen

•

•
•

Om je sterke punten te leren kennen als een lid van het team en deze te gebruiken op de 
werkplek.
Om je zwakke punten te leren kennen als een lid van het team en deze te verbeteren 
Om je rol in een team te leren kennen.

Beschrijving van de geplande uitvoering

1.

•

•
•

•

•
2.

Introductie: het doel uitleggen van deze questionnaire aan jongeren en hoe ze deze moeten 
invullen.
Vragenlijst bestaande uit zinnen die betrekking hebben op het gedrag van deelnemers als 
een teamlid.
Vragenlijst is verdeeld in zeven delen, acht zinnen per stuk.
Deelnemers moeten in eerst plaats het hele deel lezen en nadenken over welke zinnen voor 
de deelnemer het beste passen en vervolgens de punten verdelen.
Deelnemer heeft voor elk deel tien punten om te verdelen om ze aan één zin te geven en 
andere geen punten te geven.
Deelnemer moet controleren of elk deel tien punten heeft
Uitvoering: Vul het rekenblad in, controleer dan de score, team rol, de gemiddelde scores en 
beschrijvingen van rollen (specificatie, sterkten, zwakten, typische kenmerken).

Tips

• Verzeker de deelnemer dat er geen goede of slechte 
antwoorden zijn. Hij/zij moet niet bang zijn om zich over 
de antwoorden te schamen. Alle antwoorden moeten 
eerlijk worden gekozen voor de goede invullingen van de 
vragenlijst.

Materialen: pen or potlood, 

afgedrukte vragenlijst
Plaats: binnenDeelnemers: individueel

Doelgroep: Jongeren die 
van een middellange er-

varen mobiliteitsperiode 

terugkomenTijd: op zijn minst 30 
minuten, deelnemers 

moeten alle tijd nemen 
die ze nodig hebben
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PC IMPRESS 
Vaardigheden portfolio

Logica

• De bedoeling en de reden van dit instrument is zelfevaluatie, loopbaanplanning en voorbe-
reiding op sollicitatiegesprekken. Het is ontworpen voor jongeren die deelnemen aan inter-
nationale mobiliteitsprojecten, om vaardigheden verworven tijdens het mobiliteitsprogram-
ma te registreren. Het is een persoonlijk dossier van prestaties die echte vaardigheden, 
kwaliteiten en prestaties moeten weerspiegelen.

Doelstellingen

•

•
•

Om het leerproces van verworven competenties voor, tijdens en na een mobiliteitservaring 
vast te leggen
Bewustwording van zwakke en sterke punten van je transversale vaardigheden.
Om goed voorbereid deel te nemen aan een sollicitatiegesprek.

Beschrijving van de geplande uitvoering

•

1. 

2. 

3. 

4.

Het vaardigheden portfolio geeft beschrijvingen van de capaciteiten in elk van de vaardi-
gheidsgebieden. De jongere geeft een reactie op uitspraken die zijn competenties laten 
zien. Hij / zij wordt uitgenodigd om concrete voorbeelden vast te leggen van de manier 
waarop hij / zij deze heeft verworven, zowel tijdens eerdere ervaringen als tijdens het mo-
biliteitsproject.
De vaardigheden portfolio documenten zijn als volgt verdeeld:
Vóór de mobiliteit: Dit deel bevat 8 belangrijke vaardigheden, verdeeld in vaardighedenstest 
en  instrumenten die worden gebruikt om een bepaalde vaardigheid te identificeren. Dan 
zijn er vragen/verklaringen die gebruikers in staat stelt om de vaardigheden en competen-
ties die ze hebben, uit te drukken en vast te leggen. Er is ook een mogelijkheid om hiaten in 
vaardigheden te identificeren en een plan voor het verbeteren van de zwakke gebieden in 
mobiliteit te realiseren.
Tijdens de mobiliteit: de deelnemer zal de werkzaamheden die hij / zij tijdens de stage 
of het vrijwilligersproject uitvoert beschrijven (zoals het creëren workshops voor kinderen, 
enz.) en verwoord ze om deze competenties te waarde toe te kennen. Hij / zij beoordeelt 
de vorderingen in het verbeteren van zijn zwakke gebieden. De beoordeling komt van zowel 
een deelnemer (zelfreflectie) als van een project manager (beoordelaar) 
Na de mobiliteit: de deelnemer vult een vragenlijst in, noteert verworven competenties ti-
jdens de mobiliteit. Een vergelijking wordt gemaakt tussen het startpunt en na de mobiliteit 
om te controleren welke vooruitgang is geboekt. 
Vaardigheden woordenlijst: de woordenlijst is onderverdeeld in 4 categorieën: ac-
tiewerkwoorden, waarden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. De deelnemer kan de 
woorden gebruiken om de competenties te valoriseren.

Tips

• Het is erg belangrijk om eerlijk tegen jezelf te zijn.
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@

Materialen: pen of potlood, afgedrukte versie van de vragenlijst
Plaats: binnen
Deelnemer: individuenDoelgroep: jongeren die terugkomen van een middellange mobiliteitser-varing

Tijd: op zijn minst 20 minutes voor iedere vragenlijst
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Post-mobiliteit  

bijeenkomsten
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Post-mobiliteit
bijeenkomsten

Alle hierboven beschreven instrumenten kunnen worden gebruikt in een post - mobiliteit 
bijeenkomst die gericht is op de evaluatie of waardebepaling of beide, door gebruik van 
verschillende evaluatie en waardebepaling instrumenten.

Hier wordt een voorbeeld van de individuele en collectieve bijeenkomst met een aantal 
instrumenten beschreven.

Een deskundige jongerenwerker zal voor een goede bijeenkomst de juiste instrumenten 
kiezen, afhankelijk van de impact van de bijeenkomst die hij / zij wil bereiken en de 
emotionele behoeften van de deelnemers. Bijvoorbeeld, als de jongerenwerker beseft dat 
de deelnemer of deelnemers  nog steeds in de emotionele fase na hun terugkeer zijn, zal 
hij / zij waarschijnlijk voorstellen de bijeenkomst uit te stellen voordat de mobiliteit wordt 
geëvalueerd en de waarde van de mobiliteit wordt bepaald. 

Individuele bijeenkomst
Te gebruiken  instrumenten 

•
•

Individuele evaluatie (zie pagina 15)
Hoe kun je je voorbereiden op een sollicitatiegesprek (zie pagina 33)
Voor deze bijeenkomst zijn er twee instrumenten 
- “Individuele evaluatie” voor het evalueren van de mobiliteitservaring; 
- “Hoe kun je je voorbereiden op een sollicitatiegesprek” voor de waardering van deze er-

varing. 

Doelstellingen

•
•

•
•

•

Om jongeren na te laten denken over de opgedane competenties in de mobiliteitservaring.
Om verworven competenties te koppelen aan specifieke informeel leren context en erva-
ring.
Om een professioneel project te ontwikkelen relevant aan de mobiliteitservaring.
Om de nodige administratieve documenten te verzamelen voor de afsluiting van het mo-
biliteitsproject.
Om de deelnemer te helpen zich bewust te worden van de eigen achtergrond en hem het 
gevoel te geven zelfverzekerd en klaar te zijn voor de echte ervaring van een sollicitatieges-
prek.

Tijd

• Totaal 1 uur

Tips

• Een individueel gesprek, een combinatie van de evaluatie en de waardebepalingsinstru-
menten, wordt ten zeerste aanbevolen als de deelnemer problemen had tijdens zijn / haar 
mobiliteit. Op deze manier kunnen de project managers diep ingaan op de mobiliteitserva-
ring en de deelnemer beter begeleiden in de post- mobiliteit.
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Collectieve bijeenkomst
Te gebruiken  instrumenten 

•
•
•
•

Zoals ik zou willen zijn (zie pagina 18)
Metaplan (zie pagina 24)
Creatief denken (zie pagina 30)
Deze bijeenkomst gebruikt in 3 verschillende instrumenten 
- “Zoals ik zou willen zijn” voor de evaluatie van een mobiliteitservaring; 
- “Creatief denken” voor evaluatie en waardebepaling van de ervaring; 
- “Metaplan” voor de waardebepaling van de mobiliteitservaring.

Doelstellingen

•

•

•

•

•
•

Een vergelijking te maken van de kwaliteit van leven van een deelnemer voor- en na een 
mobiliteit.
Om een gevoel van voldoening op te roepen bij de deelnemer die een mobiliteitsproject 
heeft afgerond.
Om jongeren te laten nadenken over de competenties die zijn verworven tijdens de mobi-
liteit.
Om te reflecteren over de verworven/ontwikkelde competenties die gebruikt kunnen wor-
den in de toekomst.
Om ideeën op te doen en plannen te maken.
Om de efficiëntie en effectiviteit van het denken te verbeteren.

Tijd 

• Totaal 2 uur

Tips

• Een collectieve bijeenkomst vereist dat de jongerenwerker een balans vindt in de com-
municatie met iedere deelnemer en het geven van voldoende ruimte aan ieder persoon. 
Bovendien is het belangrijk om voldoende tijd voor elk instrument te nemen, gericht op 
zowel de evaluatie en de waardebepaling fasen.





5
Hoe moet je een

bijeenkomst leiden
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Om post-mobiliteitsbijeenkomst op de juiste manier te begeleiden met behulp van 
verschillende instrumenten, zal de jongerenwerker moeten worden voorbereid en 
getraind, met de juiste competenties, profiel en houding.

De jongerenwerker moet over de volgende vaardigheden beschikken
• Sterke betrokkenheid bij jongeren en een goed begrip van de factoren die hun leven 

beïnvloeden voor, tijdens en na zijn mobiliteit.

• Het vermogen om betrouwbare ondersteuning aan jonge deelnemers te bieden in een tijd 
van stress en integer handelen.

• Goede organisatorische vaardigheden.

• Een tolerante en niet-autoritaire aanpak.

• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, met de mogelijkheid om goede 
relaties met jongeren op te bouwen.

• Geduld, verdraagzaamheid en flexibiliteit.

• Formele en informele communicatievaardigheden.

• Vermogen om de zorgen van jongeren met respect, tact en gevoeligheid te behandelen.

• Veel veerkracht.

Daarnaast moet de jongerenwerker een goed beeld hebben van de 
deelnemer dat mede wordt ingegeven door 
1. CV. 

2. Eventueel een aanvraagformulier of motivatie brief om deel te nemen aan een mobiliteit. 

3. Evaluatie rapport van een gedane mobiliteit.

4. Beschrijving van een mobiliteit die is gedaan (type, duur, plaats, economische condities 
etc.).

5. Ieder ander document dat van belang is voor de mobiliteitservaring (Vaardigheden port-
folio, maandelijks dagboek etc.).

Alleen na het bestuderen van het profiel van de deelnemer is de jongerenwerker klaar om 
de bijeenkomst te leiden.

Hoe moet je een 
bijeenkomst leiden
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Hieronder worden enkele basis adviezen gegeven in iedere soort bijeen-
komst die gehouden wordt met een deelnemers 
• Bereid de bijeenkomst punt voor punt voor - maak een agenda.

• Voor de vergadering, vraag je de deelnemer(s) (indien van toepassing) om een bijgewerkte 
CV, een verslag, een mondelinge presentatie, een aantal belangrijke foto’s of andere bewi-
jzen van de mobiliteit.

• Aan het begin van de bijeenkomst, presenteer je jezelf en de organisatie.

• Aan het begin van de bijeenkomst, geef je een korte samenvatting van de bijeenkomst 
zodat de deelnemer de doelstelling begrijpt.

• Neem een geïnteresseerde houding aan, geef openheid en empathie weer met de 
deelnemer.

• Stimuleer de deelnemer om spontaan te reageren, houd controle over de situatie  en het 
doel van de bijeenkomst.

• Respecteer de vrije uiting van de deelnemer.

• Wees flexibel, vooral in een ‘face to face’ bijeenkomst.

• Bevorder zelfevaluatie van de deelnemer door hem in staat te stellen als onderdeel van  
de mobiliteit te reageren.

• Link zoveel mogelijk volgens het soort van de bijeenkomst, mobiliteitservaring met een 
professionele project van de deelnemer.

• Combineer een collectieve en individuele bijeenkomst; een individuele bijeenkomst is 
noodzakelijk wanneer de deelnemer problemen tijdens de mobiliteitservaring heeft 
ervaren.

• Bereid voor en geef een overzicht van alle lokale actoren die actief zijn in de sectoren 
van werkgelegenheid voor jongeren: uitzendbureaus, opleidingscentra, ondernemer-
schapscentra, etc. 





6
Bijlagen 
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Skills woordenlijst  

Werkwoorden 

aanbevelend definiëren lanceren participeren valideren

aanraken delegeren leren planen verbeteren

achtervolgen delen leveren praktiseren verbinden

adopteren demonstreren lobbyen presenteren verdedigen

analyseren direct managen prikkelen verdelen

assisteren doelen maximaliseren produceren verdienen

begrijpen dwingen modelleren promoten verkrijgen

beïnvloeden evalueren moderniseren realiseren verlichten

bemiddelen examineren motiveren reflecteren vernieuwen

bemoedigen faciliteren observeren reorganiseren veroorzaken

bereiken formuleren omhelzen representeren versnellen

betrekken gebruik maken van onderhandelen samenstellen versterken

beveiligen gebruiken onderhouden selecteren vervullen

bevestigen geloven onderscheiden specificeren verzamelen

bevorderen genereren ondersteunen spreken volbrengen

bewaren geven ontdekken stand volhouden

bewonderen gewijd onthouden structureren voorbereiden

bijdrage leveren herstructureren ontvangen suggereren voortkomen

bouwen identificeren ontwerpen test vrijwillig

completeren implementeren ontwikkelen toezicht houden waarderen

consulteren inspireren openen trainen werken

coördineren kiezen opvrolijken uitvoeren

creëren krijgen organiseren upgraden
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Waarden

accuratesse fulfilment partnerschap verantwoordelijkheid

authenticiteit gebrek aan  
uiterlijke schijn

persoonlijke kracht verbondenheid

avontuur gemeenschap prestatie vernieuwing

balanceren groeien productiviteit vertrouwen

besluitvorming herkennen respect verzelfstandiging

bevestiging herkenning risico nemen vitaliteit

bijdrage integriteit samenwerking voldaanheid

creativiteit keuze service volledige zelfexpressie

delen kracht spiritualiteit vriendschap

directheid leren succesvol vrije gedachte

eerlijkheid moed traditie waarheid

enthousiasme oefening uitmuntendheid

evoluerend onafhankelijkheid uitvoering

focus organiseren veranderen
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Zelfstandige naamwoorden

accuraat cursus kringloop project

acquisitie data kwalificatie promotie

activiteit deelnemers kwaliteit schema

advies dienst leider systeem

arbeid document leiderschap team

assistent doel management technologie

assistentie energie medewerker terugkeer

baan ervaring milieu tijd

balans evaluatie omgang transactie

beoordeling faciliteit onderneming uitvinding

beslissing financiën onderwijs user

bevrediging functie ontwerp veiligheid

bezoek geschiktheid operatie verbetering

buitengewoon goederen opname vergadering

campagne initiatief overeenkomst vermogen

carrière inkomen partner vertrouwelijk

communicatie instructie plan werk

computer kennis prestatie werkgever

conferentie klant prijs werkstroom

contract kosten product winst

control krediet programma wisseling
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Bijvoeglijke naamwoorden

aanpasbaar communicatief gevorderd

accuraat compleet gewetensvol

actief complex studios

ambitieus consequent team gecentreerd

attent creatief toegewijd

Communicatie: bespreekbaar maken, bellen, samenwerken, contact opnemen, correspon-
deren, diagnosticeren, oproepen, horen, beïnvloeden, luisteren, onderhandelen, presenteren, 
regelen, spreken, vertellen

Creativiteit: bouw, componeren, conceptualiseren, creëren, ontwerp, direct, ontdekken, 
vermaken, illustreren, uitvinden, innoveren, modelleren, ontstaan, verven, uitvoeren

Helpen/assisteren: hulp, assisteren, zorgen, adviseren, diagnose stellen, onderwijzen, 
stimuleren, faciliteren, beïnvloeden, verwijzen, ondersteunen, leren, vrijwillig

Verbetering: voeg, verminderen, elimineren, verbeteren, verhogen, maximaliseren, minima-
liseren, verwijderen, verscherpen, verkorten, snelheid, beëindigen

Initiatief: bel, creëren, bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, formuleren, gevonden, genereren, 
initiëren, lancering, opgezet, start

Leiderschap: coach, coördineren, delegeren, direct, aandrijving, mogelijk te maken, af te 
dwingen, aan te moedigen, vast te stellen, gids, inspireer, lood, beheren, mentor, motiveren, 
organiseren, begeleiden

Organisatie: regelen, verzamelen, verspreiden, opbergen, inspecteren, onderhouden, 
bewaken, organiseren, plan, voorbereiden, verwerken, beoordeling, planning, sorteren, 
standaardiseren, systematiseren, bijwerken, controleren

Het oplossen van problemen: analyseren, beoordelen, classificeren, creëren, ontwerpen, 
ontwikkelen, evalueren, bedenken, isoleren, in kaart brengen, optimaliseren, prioriteren, 
terugblikken, oplossen, testen
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Referenties

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 

https://www.salto-youth.net/

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

http://adice.asso.fr/wp-content/uploads/2016/01/Adice-Brochure-
TOI-UK.pdf 

http://www.secondchanceeducation.eu/sites/secondchanceedu-
cation.eu/files/handbook_for_international_placements_in_sce_
final.pdf 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home 
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