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Heel wat jongeren maken na het technisch en beroepsonderwijs de overgang naar het werkveld. Wat 
een inspirerend nieuw begin moet zijn, draait voor velen heel anders uit. Al snel blijkt dat collega’s en 
werkgevers meer verwachten van schoolverlaters dan enkel de aangeleerde vakkennis.  
 
Het project ‘Kickstart je toekomst!’ wil de begeleiders en de trajectcoaches van deze jongeren 
ondersteunen en vormt hiervoor een brug tussen de school en de arbeidsmarkt.  
 
Door de handen in elkaar te slaan is er een sterk team gevormd dat heel wat expertise in huis heeft. 
AP Hogeschool ontwikkelt samen met de projectpartners, een netwerk van secundaire scholen, 
arbeidsbemiddelaars en trajectcoaches handvaten om jongeren op gepaste wijze te coachen bij hun 
eerste werkervaringen. 
 
Welke werkkwaliteiten hebben jongeren nodig om succesvol te zijn in hun job? Literatuurstudie en 
contacten met  onderwijs en werkveld geven aan dat volgende werkkwaliteiten belangrijk zijn:  
 

 Beroepsvaardigheden 
o Planning en prioriteiten 
o Samenwerking 
o Voorkomen 
o Betrouwbaarheid en stiptheid 
o Probleemoplossend vermogen 

 Communicatievaardigheden 
o Luistervaardigheden 
o Inlevingsvermogen 
o Assertiviteit  

 

 
We weten het allemaal… De meest doeltreffende begeleiding is een coaching op maat! Om hieraan 
tegemoet te komen bestaat de Kickstart-toolbox uit een vragenlijst, een coachingsplan dat 
afgestemd is op maat van de individuele jongere, een groepsoverzicht voor begeleiders en 
trajectcoaches en een hele reeks begeleidingsinstrumenten om coaching op te starten.  
 
Via een vragenlijst krijgen jongeren op een snelle manier een duidelijk zicht op de werkkwaliteiten 
die ze reeds verworven hebben: ze ontvangen na het beantwoorden van de vragenlijst een 
persoonlijk coachingsplan dat hen complimenteert met de kwaliteiten waarover ze reeds beschikken 
en hoe ze deze nog kunnen verbeteren. Bovendien bevat dit coachingsplan ook concrete tips en 
feedback om  –  samen met de begeleider of trajectcoach  –  aan de slag te gaan en de benoemde 
aandachtspunten verder aan te pakken. Leerkrachten en de trajectcoaches krijgen een 
groepsoverzicht van de klas of groep die ze begeleiden. Aansluitend zijn er een hele reeks gepaste 
begeleidingstools en coachingsmethodieken voorzien.  

 
‘Kickstart je toekomst!’ wil Vlaanderen een werkbaar instrument geven dat de werkkwaliteiten van 
iedere jongere in kaart brengt, elke jongere van een persoonlijk coachingsplan voorziet en een 
draaiboek voor begeleiders en trajectcoaches aanreikt zodat elke jongere een coaching op maat 
krijgt in voorbereiding op zijn eerste werkervaring.  
 

Partners: 
AP Hogeschool – Dienst Beroepsopleiding – Levanto – Randstad Diversity – Universiteit Antwerpen  
 
In samenwerking met:  
12 secundaire scholen – VDAB  


