
Kickstart je toekomst!  
Werkkwaliteiten op weg naar de arbeidsmarkt 

Herman Van de Mosselaer  
Peter David 

Monique Bartholomeus 
Elke Denoo 

Ine Janssens 



Voormiddag 
 Algemene intro 

Waarom? Wat?  
 

 Website en materialen 
 Digitale tool  

 

 Aan de slag...  
Hoe? Organisatorisch en pedagogisch 
Praktijkervaringen 

 
Namiddag 
 Start 2 coach 
 

 



12 pilootscholen 

ESF-project 
Innovatie: 01-04-12 tot 31-03-2014 
Disseminatie: 01-04-14 tot 31-03-15 



 Atheneum Hoboken, Antwerpen 
 De Wijnpers, Leuven 
 GO! Campus Genk ALTEA 
 Heilig Graf, Turnhout 
 Koninklijk Technisch Atheneum Wollemarkt, Mechelen 
 Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs, Stabroek 
 Sint-Jozefinstituut, Kontich 
 Stedelijk Lyceum Cadix, Antwerpen 
 Stedelijk lyceum Olympiade (Leonardo Lyceum SITO 5),  

    Antwerpen 
Technisch Heilig-Hartinstituut, Tessenderlo 
Technisch Instituut Sint-Carolus, Sint-Niklaas 

  Vrij Technisch Instituut, Deinze 
 





Wat kunnen we doen? 



 Vlaanderen een werkbaar instrument geven  

 dat de werkkwaliteiten van iedere jongere in 
kaart brengt;  

 dat elke jongere van een persoonlijk 
coachingsplan voorziet; 

 dat begeleiders en trajectcoaches een 
draaiboek aanreikt; 

 zodat elke jongere een coaching op maat 
krijgt in voorbereiding op zijn eerste 
werkervaring. 

 



Leerlingen 5, 6, 7 bso/tso + CLW’s en CDO’s 
die na S.O. gaan werken 

 alle studierichtingen 

 harde en zachte sector 

 jongens en meisjes 

Jonge werkzoekenden  
met of zonder diploma secundair onderwijs 

 

Bij uitbreiding: 
• Lln. 6 aso die gaan werken 
• Studenten hbo5 



Bij uitbreiding: chefs, seniors, mentoren, 
coaches in bedrijven 

 Leerkrachten 5, 6, 7 bso/ tso  
 alle studierichtingen, harde en zachte sector 

 PAV, PV, TV en stagebegeleiders  

 directies, coördinatoren, 
leerloopbaanbegeleiders 

 alle netten, alle provincies 
 

 Consulenten uit de dienstverlening 
 Coaches, trajectbegeleiders,... 

 Randstad, Levanto, VDAB, ... 

 



Werkorganisatie werk zien, prioriteiten stellen, plannen, geen tijd 
verliezen 

Beroepsethiek voorkomen (o.m. gepaste kledij), aanwezigheid 
(en stiptheid), taakgerichtheid, respect voor 
diversiteit 

Groeipotentieel inzicht in problemen en oplossingen ervan 
(resultaatgerichtheid), geïnteresseerd (luisteren, 
gericht op bijleren), niet bij de pakken blijven 
zitten 

Samenwerken 
 

beleefd gedrag, helpen, aanmoedigen, samen 
oplossingen zoeken… 

Communicatie 
 

luister- en spreekvaardigheden, 
inlevingsvermogen, assertiviteit 

Belangrijke bron: 
Vlaams 
competentiewoordenboek 

Criteria: 
• generiek 
• belangrijk/ in alle sectoren 
• coachable 



Werkorganisatie 
 Organizing time and priorities, Fox & Grams, 2007 

 Time management, Britton & Tesser, 1991 

Beroepsethiek 
 Diversity attitude, Moely et al., 2002 
 Physical appearance, Fox & Grams, 2007 
 Dependability, Fox & Grams, 2007  

Groeipotentieel 
 Problem solving, Fox & Grams, 2007 
 Moely et al., 2002 
 Willingness to learn, Fox & Grams, 2007 
 Resilience, Scholten et al., 2011 

 

 

 

 



Samenwerking 
 Interpersonal skills, Fox & Grams, 2007  

 Teamwork, Fox & Grams, 2007 

Communicatie 
 Responding – Processing – Sensing  

(Active listening), Drollinger et al., 2006 

 Assertiveness , Galassi et al., 1974 

 Empathy / taking perspective, Decorte et al., 
2007 

 Non verbal communication, Dockrell, 1988 

 
 

 

 
 



Vertaling van schalen 

Items voorgelegd aan 37 leerkrachten 

Proefafnames: luidop commentaar van 26 
leerlingen en 5 starters op de arbeidsmarkt 

Totaal 99 items in 14 schalen 
+ 11 m.b.t. sociale wenselijkheid 

Piloten in scholen: 826 lln. + 456 lln.   

Piloot in werkveld: 269 deelnemers (226 

jongeren) 



Exploratieve + confirmatorische 
factoranalyse 

Interne consistentie analyse 

Convergente en divergente validiteit 

Normering via inschatten van scores van 
grensjongeren op basis van profielen 

Grensscores toegepast op data  
 826 leerlingen / 12 scholen, vele sectoren 

 226 jongeren / werkveld 

Stabiliteit scholen versus werkveld 
 

 



Beroepsvaardigheden 
 Planning en prioriteiten (*) 
 Samenwerking 
 Voorkomen 
 Betrouwbaarheid en stiptheid 
 Probleemoplossend vermogen 
 (Houding t.a.v. diversiteit *) 

Communicatievaardigheden 
 Luistervaardigheden 
 Inlevingsvermogen 
 Assertiviteit  
 

 



 op tijd komen; 

 fier zijn op het werk dat ze afleveren; 

 vertrekken niet te vroeg / respecteren werkuren; 

 respecteren beroepsgeheim; 

 zijn loyaal t.o.v. collega’s en werkgever; 

 zijn eerlijk (diefstal, iets fout gelopen); 

 vertonen betrokkenheid (zoals extra taken opnemen of 
overuren doen;  

 werken taken af; 

 gebruiken verantwoordelijkheden/gunsten maar 
misbruiken ze niet; 

 trachten om het imago van het bedrijf niet te schaden. 

 



Onkunde 
Met 

ondersteuning 
Zelfstandig 

Onvoldoende Basisgroep Gevorderden 





  Welke van deze werkkwaliteiten  
  heb jij nodig in je werksituatie? 

 

  Toen jij in “het middelbaar” zat: 
  jouw sterke werkkwaliteit(en)? 

  op welke gebieden was je nog “jong”? 
 

  over welke van deze werkkwaliteiten kreeg je feedback? 

  bij welke werd je gecoacht?  

 

  En nu? 
  Hoe begeleid je jongeren op dit vlak? 

  Welke mogelijkheden zie je? 



 Kickstart-instrument 
 I-kick 

 Class-kick / Work-kick 
 

 
 

 Toolbox met  
...o.m. spelfiches 

 Handleidingen 

leer- en 
ontwikkelingsproces 

van 
leerlingen / jongeren 

katalysator 

coaching 



 Vanuit sterkten en mogelijkheden 

 Concrete feedback 

 Actiegerichte feedforward/ met tips 

 Leerlingen geven zelf hun begeleiders al 

dan niet inzage geven in hun resultaten 



Vragenlijst + onmiddellijke feedback  
geven leerlingen/jongeren en hun begeleiders: 

 een ‘work-ready-profiel’ 
= overzicht van cruciale werkkwaliteiten  
met een aanduiding over de mate waarin zij 
reeds over deze werkkwaliteiten beschikken;  

 met concrete feedback en feedforward, tips 
en tools bij elk van werkkwaliteiten 

 = duidelijke en bevattelijke info  
met waarderende toelichting 

 

















 

DM magazine, 10-05-2014 

Buiten je eigen leefwereld durven treden... 
(Vincent Kompany) 



 bewuster zicht op werkkwaliteiten 

 algemeen  

 van jongeren die ze begeleiden 
 

 handvaten om leerlingen/jongeren 

 te stimuleren tot reflectie 

 waarderend  en  resultaatgericht te coachen  
 

 krachtig hulpmiddel bij loopbaanbegeleiding 



 zien in dat  

 de relatie tussen diploma en werk in de huidige 
arbeidsmarkt geen één op één-relatie is 

 dat werkgevers werkkwaliteiten verwachten 

 beter zicht op 

 werkkwaliteiten die van belang zijn 

 eigen werkkwaliteiten/arbeidsattitudes 

 reflecteren over eigen kwaliteiten/motieven 

 resultaatgerichte inzet   



zetten stappen in de richting van het 
ontwikkelen van arbeidsidentiteit  

ontwikkelen  

 een positief, realistisch zelfbeeld 

 ontwikkelen voor zichzelf een toekomstperspectief  

Zonder inbedding in de werking van de school of van de 
dienstverlening blijven deze effecten eerder beperkt.  
 
Met begeleidend coaching kan er meer gerealiseerd 
worden.  



acba 
(universiteit) 

profba 
& acba kunsten 

(hogeschool) 

werkveld 

aso kso tso bso 

werkveld 

master 
HBO5 



werkveld 

aso kso tso bso 

Hoger onderwijs 

• basiskennis 
• taalvaardigheden 
• leervaardigheden 
• zelfeffectiviteit 
• motivatie 

• vakkennis 
• werkkwaliteiten 
• motivatie lo
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werkveld 

• vakkennis 
• werkkwaliteiten 
• motivatie 

arbeidsidentiteit 

Lemo 

Kickstart 








