Nascholingsaanbod 2021-2022
Algemene sessie

Woensdag 29 september (digitaal) of
dinsdag 14 juni 2022 (digitaal of fysiek)
Vraaggestuurd

op locatie

Wat is Kickstart?
‘Kickstart je toekomst!’ is een instrument dat een brug slaat tussen onderwijs en arbeidsmarkt: het
brengt de generieke werkkwaliteiten van jongeren in kaart en biedt elke jongere een persoonlijk
coachingsplan aan. Dit instrument kan perfect ingezet worden bij bestaande stage-activiteiten of bij
begeleiding van jongvolwassen werkzoekenden. Ook kent het instrument een versie duaal leren die
bruikbaar is als een tool voor screening en intake bij duaal leren.
Het instrument ondersteunt de (leer)loopbaanbegeleiding van jongeren; het project reikt
leerkrachten en trajectcoaches een draaiboek en materialen aan om jongeren individueel en in groep
te coachen bij de overgang van onderwijs naar werkveld of naar de combinatie van beiden.
Het Kickstart-instrument bestaat uit een online vragenlijst over werkkwaliteiten en aanvullend een
vragencluster over de motivatie voor duaal leren (bij de versie duaal leren), een individueel
overzicht met tips op maat voor elke deelnemer (I-kick) en een groepsoverzicht (Class-kick of Workkick). Een bijhorende toolbox bevat spelfiches en een spelmap om de werkkwaliteiten in te oefenen.
Ondersteunende handleidingen geven aan hoe leerkrachten en trajectcoaches jongeren bij dit hele
proces kunnen coachen. Voor het screenen bij het duaal leren reikt het ICE-model (Intake – Casussen
– Exploratie) een verdere concrete leidraad aan.
Kickstart kiest voor een waarderende visie op coachen die vertrekt vanuit de sterktes van de
leerlingen. Deze visie loopt als een rode draad doorheen het project en alle coachingsmethodieken.
Kickstart kan ingezet worden daar waar algemene werkkwaliteiten centraal staan: in het onderwijs in
het 4e jaar als tool voor screening en intake bij duaal leren, in de 3e graad BSO en TSO in het kader
van stage, bij CLW’s en CDO’s … én in het werkveld bij laaggeschoolde jongeren.

Algemene sessie: Kickstart je toekomst!
Aan de slag met algemene werkkwaliteiten
woensdag 29 september 2021 of
dinsdag 14 juni 2022
PROGRAMMA
13.30 Deel 1 Kickstart: werkkwaliteiten op weg naar de arbeidsmarkt of duaal

leren
Welke generieke werkkwaliteiten hebben jongeren nodig om succesvol te starten in het werkveld?
Welke jongeren zijn gemotiveerd om deel te nemen aan het traject duaal leren? Vanuit deze vragen
gingen we aan de slag om twee gevalideerde vragenlijsten te ontwikkelen. Kickstart geeft jongeren
en hun begeleiders zicht op de mate waarin de deelnemers deze werkkwaliteiten bezitten en
eventueel ook gemotiveerd zijn voor een traject duaal leren.
Je maakt kennis met de I-kick die de jongere ontvangt na het beantwoorden van één van de
vragenlijsten en met de Class-kick en Work-kick die leerkrachten, begeleiders, trajectcoaches of
consulenten ontvangen. Je krijgt hiermee per groep een overzicht van de resultaten van alle
deelnemers. Je maakt ook kort kennis met het online bevragingssysteem.
14.30 Pauze
14.45 Deel 2 Aanzet om aan de slag te gaan met Kickstart-materialen
Als de vragenlijst is afgenomen en de I-kick, Class-kick of Work-kick beschikbaar zijn, komt de vraag:
wat nu? Hoe kan je jongeren coachen bij de verdere ontwikkeling van deze werkkwaliteiten in
voorbereiding op en bij hun eerste werkervaringen?
Ook wordt ingegaan op de vraag: hoe wordt Kickstart ingezet bij het screenen bij het duaal leren in
het ICE-model?
Voor het luik werkkwaliteiten is er een begeleidende toolbox. Deze bestaat uit basisinformatie over
werkkwaliteiten, een spelmap, een spelrooster, 81 spelfiches en spelmaterialen. Vanuit good
practices en concrete voorbeelden krijg je inspiratie om Kickstart in te bedden in de eigen werking
van (leer)loopbaanbegeleiding. Je krijgt ook een aantal tools aangereikt om de reflectie en dialoog
over werkkwaliteiten op te starten met de jongeren. Naast de toolbox voor het luik werkkwaliteiten
is er het ICE-model dat een leidraad aanreikt met een reeks uitgewerkte concrete opdrachten om het
keuzeproces van de jongeren in het kader van duaal leren te ondersteunen via screening en intake.
15.30 Deel 3 Optioneel: zelf aan de slag met het online bevragingssysteem
Na een korte inleidende instructie kan je aan de computer het gebruik van het online instrument
voor de eigen instelling voorbereiden en inoefenen.

Nascholing op maat : Kickstart je toekomst!
We bieden ook nascholingstrajecten aan op maat en op locatie. Kiest u voor een inhoudelijke
nascholing voor uw personeel of collega’s tijdens een pedagogische studiedag? Of wenst u meer
kennis te maken met de begeleidingsmaterialen? Het kan allemaal.
Contacteer ons op goleweb@ap.be.

Praktisch
Locatie:
De nascholing van woensdag 29 september 2021 verloopt digitaal.
De nascholing van dinsdag 14 juni 2022 zal afhankelijk van de inschrijvingen en
de coronasituatie (ook m.b.t. openbaar vervoer) al dan niet digitaal en/of fysiek
zijn.
Info volgt later over de campus waar een fysieke nascholing eventueel doorgaat.
De link voor deelname aan de digitale nascholing ontvangt men de dag voor de
nascholing (Teams).

Algemene sessie:
Doelgroep: allen die willen kennismaken met het Kickstart-instrument.

Inschrijving: kliK HIER (inschrijven kan tot de zondag voor de nascholing).
Nascholing op maat:
Wij verzorgen ook nascholingen op maat van schoolteams. Voor meer info e-mail naar
goleweb@ap.be

Inlogcodes Kickstartvragenlijst:
Deelnemers aan de algemene sessie krijgen vrijdagavond voor de sessie een inlogcode toegestuurd
als kennismaking met de Kickstart-vragenlijst (duaal) en de I-kick.
Kom je niet naar de sessies en wens je toch de Kickstart-vragenlijst eens in te vullen en het
feedbackverslagje te zien: mail je vraag voor een inlogcode naar goleweb@ap.be
We sturen je dan spoedig een inlog door.

Vragen?
Meer info over ‘Kickstart je toekomst!’ : http://kickstart.goleweb.eu/
Heb je nog vragen? Bij voorkeur mailen naar de helpdesk: goleweb@ap.be
Telefoneren naar de helpdesk kan op: 0475/57.89.24 (ma-wo) (spreek een
boodschap in).

