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HANDBOEK MET GOEDE VOORBEELDEN VAN PARAMETERS OM DE ACHTERGROND 
VAN VOLWASSEN STUDENTEN IN KAART TE BRENGEN (ONLINE VERSION)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Als u wilt weten voor wie, wanneer, waar en waarom u een bepaalde parameter of praktijk moet gebruiken, ga dan naar de volgende hoofdstukken.  

VOOR WIE | Belangrijkste doelgroepen 
Begeleiders en leraren, dit handboek is voor jullie bedoeld! 

Om uw begeleiding van het leerproces in het volwassenenonderwijs te vergemakkelijken, presenteren wij u een reeks praktijken voor het in kaart brengen 
van achtergrondleerparameters zoals erkenning van eerder leren, zelfbewustzijn als leerling, vermogen om zelfstandig keuzes te maken en evaluaties te 
maken, zelfwaardering, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten, metacognitieve vaardigheden, motivatie, sociaal-economische 
achtergrond. Elk van de gepresenteerde praktijken wordt onderverdeeld in een groep voor individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepen. Wat is 
de methodologie bij het gebruik van de specifieke parameter, wanneer te gebruiken en voor welke doelgroep? Wij leggen u dit uit in de verdere lectuur. 

WAAROM | Achtergrond van dit handboek 
Beste lezer! 

Dit is een onlineversie van een handboek dat is ontwikkeld in het kader van het Erasmus+-project Improving Guidance and Counselling in Adult 
Learning (IGCAL) en is het resultaat van een consortium van vier instellingen voor volwasseneneducatie Työväen Akatemia (Finland), AFEdemy, 
Academy on age-friendly environments in Europe B.V. (Nederland), Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugal), en Ljudska univerza Celje (Slovenië).  

WAT, WANNEER, WAAR | Gebruik parameters & werkwijzen 
U vraagt zich waarschijnlijk af waarom u dit online hulpmiddel zou gebruiken en hoe het u bij uw werk kan helpen? 

De tool is een online versie van het Handboek, dat is opgebouwd op basis van de beste begeleidings- en adviespraktijken op het gebied van 
volwasseneneducatie, om door het consortium verzamelde achtergrond-leerparameters in kaart te brengen. De praktijken van het online-instrument 
zullen volwassen studenten aanzetten tot zelfreflectie en het delen van hun gedachten met opvoeders vergemakkelijken, en hen zo helpen om de 
belemmeringen voor leren en studeren te overwinnen. Wij hebben ze in verschillende instellingen en verschillende landen uitgeprobeerd. Wij waren 
tevreden over de resultaten. Wij stellen u de mogelijkheden voor. 



 

WAAROM  

 

 

KORTE SAMENVATTING 
Improving Guidance and Counselling in Adult Learning (IGCAL) is een project dat is opgezet door het Erasmus+ Programma van de Europese Commissie, KA204 
- Strategisch Partnerschap voor Volwasseneneducatie. Doel van het project was het verhogen van de kwaliteit van volwassenenonderwijs met de nadruk op 
begeleiding in het proces van levenslang leren. Het doel was om een pedagogisch instrument te ontwikkelen om de achtergrondleerparameters van volwassen 
studenten in kaart te brengen, om de vaardigheden van begeleiders (als tutor/docent/opleider/sociaal werker, psycholoog, onder anderen, afhankelijk van de 
context) die deze volwassen studenten ondersteunen uit te breiden en te ontwikkelen, en zo een nieuwe weg in te slaan van levenslange begeleiding. 

PARTNERS 
Het project was een samenwerking tussen vier instellingen voor volwassenenonderwijs:  

• Työväen Akatemia (Finland) 
• AFEdemy, Academie voor leeftijdsvriendelijke leefomgevingen in Europa, B.V. (Nederland)  
• Cáritas Diocesana de Coimbra (Portugal) 
• Openbare instelling voor volwassenenonderwijs Celje (Slovenië) 

METHODOLOGIE 
Het pedagogisch instrument zal elementen en praktijken bevatten om de achtergrondleerparameters van volwassen studenten in kaart te brengen, zoals: 

• Erkenning van eerdere leerervaringen 
• Zelfbewustzijn als een student 
• Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 
• Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 
• Metacognitieve vaardigheden 
• Motivatie 
• Sociaal-economische achtergrond 

 

WAAROM | Achtergrond van dit handboek 



 

THEORETISCH DEEL 
Begeleiding en advies bij volwasseneneducatie (VERWIJZINGEN ONTBREKEN) 

Volgens het glossarium van Eurostat (2019) wordt onder volwasseneneducatie verstaan "de deelname van volwassenen aan een leven lang leren", gewoonlijk 
na het einde van het initieel onderwijs. Een leven lang leren verwijst naar alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven worden ondernomen met het oog op 
de verbetering van kennis, vaardigheden en competenties, binnen persoonlijke, burgerlijke, sociale of werkgerelateerde perspectieven.  

Volgens de EU-Resolutie van de Raad van 21 november 2008 is begeleiding "een continu proces dat burgers van alle leeftijden en gedurende hun hele leven in 
staat stelt hun vaardigheden, competenties en interesses te identificeren, beslissingen te nemen over onderwijs, opleiding en werk, en hun levensloop in onderwijs, 
opleiding, werk en andere contexten te beheren". In feite heeft begeleiding en advisering in het volwassenenonderwijs verschillende functies (Krasovec, 2011): 

• Meer te weten komen over persoonlijke kenmerken, interesses en capaciteiten 
• Nieuwe gewoonten en motivaties aanleren 
• Informeren over onderwijsaanbod 
• Hulp bij het bereiken van doelstellingen in verband met onderwijs en persoonlijk en professioneel traject 
• Oriëntatie op het overwinnen van diverse obstakels die zich tijdens het onderwijsproces voordoen  
• Ondersteuning bij leer- en onderwijstechnologieën en ontwikkeling van methoden en technieken voor efficiënt leren 
• Erkenning van eerdere leerervaringen 

 
VOOR WIE  

 

 

De gepresenteerde praktijken voor het in kaart brengen van achtergrondleerparameters kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt: jonge 
volwassenen (20-25 jaar), volwassenen (ouder dan 25 jaar), volwassenen (ouder dan 50 jaar), jongere oudere volwassenen (65-79 jaar), zeer oude volwassenen 
(ouder dan 80 jaar) en kwetsbare groepen zoals migranten, langdurig werklozen, ex-gedetineerden en mensen met speciale behoeften. Zie hieronder voor meer 
details. 

Wij hebben de voorgestelde praktijken voor al deze groepen uitgeprobeerd. Probeer en zie of ze ook bij u passen! 

 

VOOR WIE | Belangrijkste doelgroepen 



 

DOELGROEPEN 
De kenmerken van specifieke groepen studerende volwassenennn, zoals hun culturele en sociaal-economische situatie en eerdere leerervaringen, moeten 
bekend zijn, samen met andere leerparameters, om voor hen passende onderwijsmogelijkheden te plannen en uit te voeren. 

Het pedagogisch instrument kan voor verschillende doelgroepen worden gebruikt: 

• Jongvolwassenen (20-25 jaar) bevinden zich volgens de ontwikkelingstheorie van Loevinger in het zogenaamde stadium van zelfbewustzijn, dat de 
ontwikkeling als individu en de aanvaarding van verschillen omvat; dit uit zich onder meer in het afstand doen van traditionele rollen en 
beschermingsmechanismen. Zelfredzaamheid wordt opgebouwd door interactie met leeftijdsgenoten.  

• Volwassenen (ouder dan 25 jaar) behouden alle diversiteit die zij van hun kindertijd en adolescentie meebrengen naar hun volwassenheid, maar de 
diversiteit neemt nog toe of verandert, net als de rollen en taken van volwassenen in verschillende levensperioden. Dit alles beïnvloedt en bepaalt de 
behoeften van volwassenen aan verder onderwijs en leren, alsmede hun mogelijkheden, capaciteiten en concrete trajecten van onderwijs en leren.  

• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) : ouderen zijn gewoonlijk meer begaan met hun opleiding, hebben levenslange ervaringen die zij met anderen 
kunnen delen, en zijn over het algemeen intensief betrokken bij het onderwijsproces..; 

• Jongere oudere volwassenen (65-79): Kijkend naar de algemene schets van oudere volwassenen, zou levenslang leren op oudere leeftijd (65+) de 
volgende elementen kunnen bevatten: 
1. Ontwikkeling van digitale vaardigheden, om in contact te blijven met anderen   
2. Inhaalslag of tweede kans onderwijs: het leren van een nieuwe taal of andere interessegebieden, zoals geschiedenis, filosofie, politieke 

wetenschappen. Ter compensatie van wat in het vroegere leven is gemist en na de pensionering kan worden ingehaald.  
3. Hobby's training en training na pensionering: wat te doen met lege dagen en lege nesten. Bloemschikken, mindfulness, yoga, schilderen, en 

biografieën schrijven zijn enkele voorbeelden. 
4. Leren van de ouderdom: hoe om te gaan met verlies (echtgenoot of echtgenote, vrienden, maar ook verlies van geestelijke of lichamelijke kracht), 

hoe om te gaan met ziekten.  
• Zeer oude volwassenen (80+) lijden vaak aan chronische ziekten (3/4 heeft meerdere chronische ziekten, zoals hart- of longziekten, diabetes, 

dementie) of hebben incidenteel mobiliteitsproblemen. 
• Kwetsbare groepen zoals migranten, langdurig werklozen, ex-gedetineerden, mensen in voorbereiding op hun vrijlating en mensen met speciale 

behoeften. De problemen van deze groepen komen tot uiting in werkloosheid, lage opleiding, dakloosheid en, bijgevolg, verdere uitsluiting uit de 
samenleving. Kwetsbaarheid kan voortkomen uit fysieke kenmerken, maar ook uit sociale, economische, politieke en culturele factoren, uit actuele 
conflicten, enzovoorts. 

  



 

WAT, WANNEER, WAAR  

 

 
Voor u liggen de achtergrondleerparameters, waarvan het gebruik hieronder in detail zal worden beschreven. Zij vormen de basis voor inzicht in het 
onderwijstraject van een individu in de volwasseneneducatie, wat voor begeleiders/docenten van groot nut is bij de planning en uitvoering van het leerproces. 
Sommige kunnen aan het begin van een opleiding worden gebruikt, andere in het midden van het proces. Dit zijn de parameters voor achtergrondleren: 
 

Figuur 1: Parameters om achtergrondleren in kaart te brengen 

 

 

 

 

 

Er zijn twee soorten praktijken voor elke parameter: praktijken die geschikt zijn voor individuele begeleiding en advisering en praktijken die geschikt zijn voor het 
werken in kleine groepen. De oefeningen zullen betere resultaten opleveren in een privé (individueel) of semi-privé (een kleine groep) gesprek met een leerling 
en een begeleider of leraar. In sommige gevallen zijn er oefeningen die geschikt zijn voor zowel individuele als kleine groepsactiviteiten. Counseling vereist 
vertrouwen tussen de partners en het moet op het juiste moment worden gegeven. 
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Erkenning van eerdere leerervaringen (RPL) 

 
Een van de meest initiële leerparameters in het volwassenenonderwijs om in kaart te brengen is een Erkenning van eerder leren. Gebruik het aan het 
begin van het onderwijsproces. Het kan worden gebruikt in individuele of groepsbegeleiding. 

Erkenning van eerdere leerervaringen is voor studerende volwassenenn zelfs nog belangrijker dan voor andere studenten; de student heeft zowel formeel als 
niet-formeel onderwijs genoten uit eerdere opleidingen en andere ervaringen. De erkenning van eerdere leerervaringen (RPL) beschrijft een proces dat wordt 
gebruikt om vaardigheden en kennis die buiten het formele onderwijs- en opleidingsstelsel zijn verworven, te evalueren met het oog op de erkenning van 
levensprestaties aan de hand van een bepaalde reeks normen of leerresultaten . Alle kennis, de vaardigheden en gedragingen die in de maatstaf worden 
beschreven, moeten in aanmerking worden genomen bij de evaluatie van het voorafgaande leertraject van de leerling en RPL moet deel uitmaken van de 
beoordeling van de geschiktheid van de leerling (GOV.UK, 2019). Bij de vaststelling van eerdere leerervaringen moet het volgende in overweging worden 
genomen: 

• Werkervaring; 
• Vooropleiding, training of bijbehorende kwalificatie(s) in een aanverwante sector/onderwerp/gebied; 
• Eventueel eerder gevolgde stage. 
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Erkenning van eerdere leerervaringen (RPL)     

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Erkenning van eerdere leerervaringen 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Erkenning van eerdere leerervaringen is voor volwassen studenten nog belangrijker dan voor andere lerenden, omdat zij 
eerder onderwijs hebben genoten en een leven hebben geleid. De studerende volwassenen heeft zowel formeel als niet-
formeel onderwijs genoten. Zo kan de erkenning van eerdere leerervaringen het gevoel van eigenwaarde en het 
zelfvertrouwen vergroten en helpen bij de loopbaanontwikkeling en -planning. Het heeft een reële waarde bij de erkenning 
en bevordering van een leven lang leren en van de behoeften van de samenleving aan een adequaat geschoolde en 
bekwame beroepsbevolking (The Opening University, 2020) 1.  

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een begeleidings- en adviesproces en het kan worden gebruikt in een individuele sessie of worden 
aangepast aan kleine groepssessies. 

ERVARING In de begeleiding en advisering bij volwasseneneducatie zijn er specifieke instrumenten, methodologieën en activiteiten die 
het hele begeleidingsproces ondersteunen, om specifieke manieren te helpen creëren of ontwikkelen om vaardigheden en 

 
1 DE OPEN UNIVERSITEIT (2020). Erkenning van eerdere leerervaringen. [Online] Beschikbaar via: http://www.open.ac.uk/cicp/main/ recognition-prior-learning. [Accessed: 6 maart 2020] 

Erkenning van eerdere leerervaringen (RPL) 

http://www.open.ac.uk/cicp/main/%20recognition-prior-learning


 

Delen van de ervaring 
(vanuit het oogpunt van 

de partner) 

levenservaringen af te stemmen op studie- en werkactiviteiten. De gemeenschappelijke vragen worden gebruikt bij de 
verzameling van gegevens over de erkenning van eerdere leerervaringen. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Deze vragen worden in de eerste fasen van het begeleidings- en adviesproces gebruikt in een individueel gesprek of 
aangepast aan kleine groepssessies, meestal bij de eerste beoordeling. Doel is informatie te verzamelen over het profiel 
van de lerende student, zijn eerdere onderwijs- en opleidingsniveau en zijn werk- of beroepservaring.  

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Op basis van de individuele/groepssessie(s) moet de begeleider de volgende sessie(s) plannen en aanwijzingen geven over 
alle documenten en informatie(s) die de lerende student moet verzamelen. Dit schema is ook bedoeld om de lerende student 
verantwoordelijk te houden voor het registratieproces en hem bewust te maken van het belang om de volgende sessie(s) bij 
te wonen. 

 
Ga terug naar de selectie van opties voor  Ga terug naar de selectie van parameters in 
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Erkenning van eerdere leerervaringen (RPL)  Figuur 1 
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Erkenning van eerdere leerervaringen  

 

Het samenstellen van het portfolio0F2 is een belangrijk hulpmiddel en het moet beginnen met het verzamelen van officiële bewijzen, voor de erkenning van 
eerdere leerervaringen, persoonlijke gegevens, en/of andere documentatie die relevant wordt geacht voor de vaststelling van het profiel van de kandidaat, waarbij 
de volgende onderwerpen in overweging moeten worden genomen: 

• Geslacht en leeftijd 

• Opleidingsniveau 

• Huidige beroepssituatie 

• Redenen voor inschrijving 

• Verwachtingen/Interesses 

• Onderwijs/opleidingscursussen 

• Werkervaring 

• Vaardigheden verworven door formele, niet-formele en informele leerervaringen 

• Levenscontext 

• Beoordeling van de toegankelijkheid 

• Beschikbaarheid voor studie/promotie 

• Beschikbaarheid voor het zoeken naar vrijwilligerswerk, stages, uitwisselingsprogramma's voor studenten, beroepsmobiliteit. 

 

 

 
2 ANQEP - AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL (2017). Levenslange Begeleiding in de Qualifica Centra: Methodologische gids. [Online] Beschikbaar via: 
https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf [Geraadpleegd: 15 januari 2020] 

Erkenning van eerdere leerervaringen (RPL) 

https://anqep.gov.pt/np4/file/339/Ori_Longo_Vida_GM.pdf


 

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Erkenning van eerdere leerervaringen 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Erkenning van eerdere leerervaringen is voor volwassen studenten nog belangrijker dan voor andere lerenden, omdat zij 
eerder onderwijs hebben genoten en een leven hebben geleid. De studerende volwassenen heeft zowel formeel als niet-
formeel onderwijs genoten. Zo kan de erkenning van eerdere leerervaringen het gevoel van eigenwaarde en het 
zelfvertrouwen vergroten en helpen bij de loopbaanontwikkeling en -planning. Het heeft een reële waarde bij de erkenning 
en bevordering van een leven lang leren en van de behoeften van de samenleving aan een adequaat geschoolde en 
bekwame beroepsbevolking (The Opening University, 2020) 3.  

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 
Aan het begin van een begeleidings- en adviesproces en het kan worden gebruikt in kleine groepssessies. 

ERVARING 
De ervaring delen  

In de begeleiding en advisering bij volwasseneneducatie zijn er specifieke instrumenten, methodologieën en activiteiten die 
het hele begeleidingsproces ondersteunen, om specifieke manieren te helpen creëren of ontwikkelen om vaardigheden en 
levenservaringen af te stemmen op studie- en werkactiviteiten. De gedeelde voorbeelden worden gebruikt bij het verzamelen 
van gegevens over de erkenning van eerdere leerervaringen.  

 
3 DE OPEN UNIVERSITEIT (2020). Erkenning van eerdere leerervaringen. [Online] Beschikbaar via: http://www.open.ac.uk/cicp/main/ recognition-prior-learning. [Accessed: 6 maart 2020] 

http://www.open.ac.uk/cicp/main/%20recognition-prior-learning


 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Het samenstellen van de portfolio 4is een belangrijk hulpmiddel, en het moet beginnen met het verzamelen van officieel 
bewijsmateriaal, voor de erkenning van eerdere leerervaringen, persoonlijke gegevens, en/of andere documentatie die 
relevant wordt geacht voor de vaststelling van het profiel van de studerende volwassenen. Zo kunnen de thema's worden 
gebruikt om een vragenlijst op te stellen die de studerende volwassenen zelfstandig moet beantwoorden, of in een semi-
gestructureerd interview om informatie te verzamelen en de dialoog te bevorderen, om een persoonlijk onderwijsplan voor 
de studerende volwassenen op te stellen voordat hij zich inschrijft voor formele of niet-formele onderwijsopleidingen. 

GEBRUIK 
   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Op basis van de resultaten van de sessie(s) in kleine groepen plant de begeleider de volgende sessie(s) en geeft hij 
aanwijzingen over alle documenten en informatie die de studerende  volwassene moet verzamelen. Dit schema is ook 
bedoeld om de studerende volwassenen verantwoordelijk te houden voor het registratieproces en hem bewust te maken 
van het belang om de volgende sessie(s) bij te wonen. 
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Zelfbewustzijn als een lerende  

Hoe ziet de volwassene zichzelf als een student? Deze parameter helpt onze intentie op onszelf te richten. Indien gebruikt helpt het ons om zelfbewust 
te worden als objectieve evaluatoren van onszelf. Het is meer geschikt om het te gebruiken in een persoonlijk gesprek met een begeleider of een leraar. 
Dit zijn de voorbeelden die gebruikt worden in de individuele begeleidingspraktijk. 
 
Als u een dergelijke discussie in een kleine groep wilt voeren, probeer dan de SWOT-analyse.  Het biedt nuttige basisinformatie voor een groep die de 
toekomst wil zien of een probleem wil analyseren. Wij proberen het, het bevalt ons. Probeer of het ook bij uw werk past.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zelfbewustzijn als een student 

 

Geschikte praktijken voor 
individuele begeleiding en 

adviesverlening 

INDIVIDUEEL 
 

Geschikte praktijken voor 
het werken in kleine 

groepen 

KLEINE GROEP 



 

Zelfbewustzijn als een lerende  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Zelfbewustzijn als een student 
De volgende vragen werden aangepast aan de praktijk Opiskelun taitokartta, ontwikkeld aan de universiteit van Turku 5 

TYPE Vragenlijst / Likert (LIKERT) of normale vragenlijst (VRAGEN) 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen 
Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
Kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Zelfbewustzijn als student is een toestand van aandacht voor ons zelf. Vaak wordt verwacht dat de volwassen student over 
voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren op zich te nemen. Dit is echter 
niet altijd het geval. Zelfbewustzijn als student is gevormd door alle andere leerervaringen. Door reflectie is het mogelijk 
nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger inzicht te krijgen in veranderende omstandigheden. Erkenning van de 
belemmeringen voor volwasseneneducatie verbetert de leerresultaten. Het individu verwerft een groter zelfbewustzijn 
betreffende het leren, wat hem helpt om het leerproces te controleren en te sturen. Kennis van de sterke en zwakke punten 
van de persoonlijke leerstijl maakt het leren veel gemakkelijker en doeltreffender, waardoor de motivatie toeneemt en de 
studie van volwassen studenten beter kan worden gepland. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Bij volwassenen is het verband tussen leersucces en gevoel van eigenwaarde zeer sterk, zodat het belangrijk is dat de 
leerlingen leerervaringen en prestaties goed interpreteren en in het leerproces zo vaak mogelijk succeservaringen opdoen. 

 
5 KLEMOLA, U., IKÄHEIMO, H. & HÄMÄLÄINEN, T. (2019). OHO-opas opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin. [Online] Beschikbaar via: https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-
1.pdf. [Accessed: 20th February 2021]  

Zelfbewustzijn als een student 

https://ohohanke.fi/wp-content/uploads/2020/04/OHO-opas-1.pdf


 

ERVARING 
De ervaring delen  

Uitbreiding van zelf-reflectie tot het leerproces verhoogt de motivatie en een betere planning van de studie van volwassen 
studenten. 
Soms is het moeilijk voor de leerling om tekst te produceren op open vragen. Om dit te vermijden kan een lijst met 
stellingen worden opgesteld en beantwoordt de leerling vragen met een Likert-schaal, met de volgende 
keuzemogelijkheden: nooit, soms, meestal en altijd. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Praktijk geschikt voor individuele begeleiding & counseling: de volwassen student beantwoordt vragen met een Likert-schaal, 
met de volgende reeks opties: nooit, soms, meestal, altijd.  

Oefening geschikt voor werken in kleine groep: Voor elke volwassen student is een lijst met uitspraken beschikbaar op dia 
of op papier. De volwassen student kiezen de uitspraken die hen het best beschrijven. Daarna denkt de hele groep na over 
hoe ze hun leervaardigheden kunnen verbeteren.  

GEBRUIK 

    

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten (suggestie voor 
verdere activiteiten) 

De lijst van stellingen met een Likert-schaal dient als basis voor het gesprek in een persoonlijk gesprek met een consulent 
(½ h). 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Zelfbewustzijn als een student 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Door reflectie is het mogelijk om nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger begrip te krijgen van veranderende 
omstandigheden. Zelfbewustzijn is het vermogen om onze eigen emoties en hun effecten op onze prestaties te begrijpen 
(Goleman, 2019) 6. Het stelt volwassen studenten in staat om een nauwkeurig gevoel te hebben van hun sterke punten en 
beperkingen, wat een realistisch zelfvertrouwen geeft. Het geeft ook duidelijkheid over de waarden en de zin van het doel, 
zodat volwassen studenten besluitvaardiger kunnen zijn wanneer ze een koers moeten uitzetten. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 
Aan het begin van een begeleidings- en adviesproces in individuele sessie(s). 

ERVARING 
De ervaring delen  

In de begeleiding en advisering bij volwasseneneducatie zijn er specifieke instrumenten, methodologieën en activiteiten die 
het hele begeleidingsproces ondersteunen, om specifieke manieren te helpen creëren of ontwikkelen om vaardigheden en 
levenservaringen af te stemmen op studie- en werkactiviteiten. De vragen maken deel uit van institutionele vragenlijsten 
voor de analyse/evaluatie van het vorige en huidige onderwijstraject, de beroepservaring, de motivatie, vaardigheden en 
belangstelling en het individuele loopbaanproject. Gewoonlijk worden deze vragenlijsten gebruikt in verschillende diensten 
die doorverwijzen naar onder meer opleidingscursussen of bureaus voor beroepsintegratie. 

 
6 GOLEMAN, D. (2019). Wat is emotioneel zelfbewustzijn? [Online] Korn Ferry Institute. Beschikbaar via: https://www.kornferry.com/insights/articles/what-is-emotional-self-awareness-2019. [Accessed: 2 maart 
2020] 

https://www.kornferry.com/insights/articles/what-is-emotional-self-awareness-2019


 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Deze vragen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het opleidings-/vormingstraject, de beroepservaring, de 
motivatie, de vaardigheden en de belangstelling en het individuele loopbaanproject. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Op basis van de resultaten kan de begeleider de volgende sessie(s) met de studerende volwassenen plannen om 
bijvoorbeeld negatieve ervaringen en onzekerheden over persoonlijke capaciteiten en/of het vermogen om het onderwijs 
met succes af te ronden, te identificeren en te analyseren. 

 
  

DOWNLOAD 
printversie 

(PDF) 

DOWNLOAD 
invulbare versie 

(WORD) 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Zelfbewustzijn als een student 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
De kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Zelfbewustzijn als lerende is een toestand van aandacht voor ons zelf. Vaak wordt verwacht dat de volwassen student over 
voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren op zich te nemen. Dit is echter 
niet altijd het geval. Zelfbewustzijn als student is gevormd door alle andere leerervaringen. Door reflectie is het mogelijk 
nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger inzicht te krijgen in veranderende omstandigheden. Door zelfreflectie 
uit te breiden tot het leerproces neemt de motivatie toe en kan de studie van volwassen studenten beter worden gepland. 
Erkenning van de belemmeringen voor volwasseneneducatie verbetert de leerresultaten. Het individu verwerft een groter 
zelfbewustzijn met betrekking tot leren, wat hem helpt het leerproces te controleren en te sturen. Als hij de sterke en zwakke 
punten van zijn leerstijl kent, kan hij zichzelf begeleiden om die te verbeteren en wordt het leren veel gemakkelijker en 
doeltreffender, wat de motivatie en de planning van de studie van volwassen studenten ten goede komt. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een onderwijsproces in een individueel gesprek of in een kleine groepsdiscussie. 
 

ERVARING De ervaring heeft geleerd dat deze vragen de deelnemers aanzetten tot meer zelfbewustzijn over het leren. 

BESCHRIJVING De vragen worden in de eerste fasen van het oriëntatieproces gebruikt in een individueel gesprek of in een gesprek in kleine 
groep. Het is heel belangrijk dat de begeleider het proces van vragen oplossen leidt, zodat de volwassen studenten  zich 
bewust kunnen worden van hun eigen manier van leren. De begeleider kan ook het leerzelfbeeld van het individu beoordelen. 



 

Gedetailleerde 
beschrijving van de 

praktijk 

Op basis van de resultaten verwerft het individu een groter zelfbewustzijn met betrekking tot leren, wat hem helpt om het 
leerproces te controleren en te sturen. 
 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten (suggestie voor 
verdere activiteiten) 

Op basis van de resultaten kan de begeleidende docent doorgaan met individuele gesprekken met de deelnemers in de 
richting van het opheffen van de waargenomen leerproblemen.  

 
Ga terug naar de selectie van opties voor  Ga terug naar de selectie van parameters in 

  
 
  

DOWNLOAD 
printversie 
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DOWNLOAD 
invulbare versie 

(WORD) 
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Zelfbewustzijn als een lerende  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Zelfbewustzijn als een student 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kkwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Door reflectie is het mogelijk om nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger begrip te krijgen van veranderende 
omstandigheden. Zelfbewustzijn is het vermogen om onze eigen emoties en hun effecten op onze prestaties te begrijpen 
(Goleman, 2019)7 . Het stelt volwassen studenten in staat om een nauwkeurig gevoel te hebben van hun sterke punten en 
beperkingen, wat een realistisch zelfvertrouwen geeft. Het geeft ook duidelijkheid over de waarden en de zin van het doel, 
zodat volwassen studenten besluitvaardiger kunnen zijn wanneer ze een koers moeten uitzetten. Een SWOT-analyse (een 
acroniem voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) is een eenvoudig instrument om docenten te helpen zinvolle 
veranderingen in een programma op gang te brengen en de gegevens te gebruiken om het programma te verbeteren. Het 
biedt nuttige basisinformatie voor een groep die een toekomstvisie wil hebben of een probleem wil analyseren. De voordelen 
van de SWOT-analyse zijn volgens Valkanos et al. (2009) 8dat deze techniek vertrouwd is en gemakkelijk te begrijpen door 
de gebruikers, en dat het een goed structureringsmiddel is om ideeën over de toekomst en het vermogen om die toekomst 
te benutten, te ordenen. 

 
7 GOLEMAN, D. (2019). Wat is emotioneel zelfbewustzijn? [Online] Korn Ferry Institute. Beschikbaar via: https://www.kornferry.com/insights/articles/what-is-emotional-self-awareness-2019. [Accessed: 2 maart 
2020] 
8 VALKANOS, E. e.a. (2009). Het belang van SWOT-analyse voor educatieve eenheden die tot het gebied van Beroepsonderwijs en -opleiding behoren: Het geval van het Staatsinstituut (IEK) van Epanomi in 
Thessaloniki, Griekenland. [Online] Beschikbaar via: https://pdfs.semanticscholar.org/eb4b/636926470ba0f10 bf8104a7ad209b4c7195c.pdf. [Accessed: 16th March 2020] 

Zelfbewustzijn als een student 
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WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een begeleidings- en adviesproces, in groepssessie(s). In sommige gevallen is dit een instrument dat 
enige begeleiding en hulp bij het beantwoorden van de vraag van de begeleider vraagt, zodat het ook in individuele sessies 
wordt gebruikt, waar er meer tijd is om over de taak na te denken. 

ERVARING 
De ervaring delen 

In de begeleiding en advisering bij volwasseneneducatie zijn er specifieke instrumenten, methodologieën en activiteiten die 
het hele begeleidingsproces ondersteunen, om specifieke manieren te helpen creëren of ontwikkelen om vaardigheden en 
levenservaringen af te stemmen op studie- en werkactiviteiten. De vragen maken deel uit van institutionele vragenlijsten 
voor de analyse/evaluatie van het vorige en huidige onderwijstraject, de beroepservaring, de motivatie, vaardigheden en 
belangstelling en het individuele loopbaanproject. Gewoonlijk worden deze vragenlijsten gebruikt in verschillende diensten 
die doorverwijzen naar onder meer opleidingscursussen of bureaus voor beroepsintegratie. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Het SWOT-analyse-instrument wordt gebruikt voor activiteiten in kleine groepen om de sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen in verband met de leerervaringen te identificeren, om gemakkelijk na te denken en te meten over de interne 
en externe invloeden. Het kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, maar in het bijzonder voor verwijzingen naar 
opleidingscursussen of bureaus voor beroepsintegratie.  

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Op basis van de resultaten kan de begeleider de volgende sessie(s) met de studerende volwassenen plannen om 
bijvoorbeeld negatieve ervaringen en onzekerheden over persoonlijke capaciteiten en/of het vermogen om het onderwijs 
met succes af te ronden, te identificeren en te analyseren. 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Zelfbewustzijn als een student 
SWOT-analyse 
SWOT is een acroniem voor sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Een SWOT-analyse is een eenvoudig instrument 
om nuttige basisinformatie te verstrekken voor een volwassen student die een toekomstvisie wil hebben en mogelijke 
leerobstakels wil analyseren. 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen 
Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
Kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Zelfbewustzijn als student is de mate van aandacht voor ons zelf. Vaak wordt verwacht dat de volwassen student over 
voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikt om de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren op zich te nemen. Dit is 
echter niet altijd het geval. Zelfbewustzijn als student is gevormd door alle andere leerervaringen. Door reflectie is het 
mogelijk nieuwe perspectieven te verwerven om een vollediger inzicht te krijgen in veranderende omstandigheden. Door 
zelfreflectie uit te breiden tot het leerproces neemt de motivatie toe en kan de studie van volwassen studenten beter 
worden gepland. Erkenning van de belemmeringen voor volwasseneneducatie verbetert de leerresultaten. Het individu 
verwerft een groter zelfbewustzijn met betrekking tot leren, wat hem helpt het leerproces te controleren en te sturen. Als hij 
de sterke en zwakke punten van zijn leerstijl kent, kan hij zichzelf begeleiden om die te verbeteren en wordt het leren veel 
gemakkelijker en doeltreffender, wat de motivatie en de planning van de studie van volwassen studenten ten goede komt. 

WANNEER Aan het begin van een onderwijsproces in een groepsdiscussie. 
 



 

Wanneer gebruik je deze 
praktijk? 

ERVARING 
De ervaring delen  

De aantrekkingskracht van de SWOT-analyse is dat deze techniek vertrouwd is en gemakkelijk te begrijpen door de 
gebruikers en dat zij een goed structureringsinstrument vormt om ideeën over de toekomst en het vermogen om die 
toekomst te exploiteren, te ordenen. 
 
Een begeleider voor de volwassenen: De studenten lijken zeer goed in staat tot zelfreflectie hierover op schrift. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Een leeg SWOT-formulier wordt op dia en voor elke leerling op papier getoond. Een studiebegeleider opent een gesprek 
over mogelijke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het leren. Dan schrijft elke leerling in een SWOT-formulier de 
uitspraken die zijn eigen situatie het best beschrijft. 
 
Daarna deelt elke groep zijn gedachten, observaties en ideeën over hoe de leervaardigheden kunnen worden verbeterd met 
de rest. Vooral bedreigingen en kansen zijn gemakkelijk bespreekbaar in een groep.  

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Een SWOT-formulier kan later gemakkelijk dienen als basis voor het gesprek in een persoonlijk gesprek met een consulent 
(½ h). 
 

 
Ga terug naar de selectie van opties voor  Ga terug naar de selectie van parameters in 
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Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren  

 
Wij hebben deze vragenlijsten gebruikt om factoren van zelfbewustzijn in kaart te brengen die worden verkregen door zelfreflectie van volwassen 
studenten aan te moedigen en om het delen van hun gedachten met begeleiders of leraren te vergemakkelijken. 
Hiermee kunt u het vermogen meten om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren, gevoel van eigenwaarde, zelfrespect, en zelfeffectiviteit. Gebruik 
het in een privégesprek. Het is niet altijd zo dat volwassen studenten over voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikken om verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun leren. De begeleider heeft een zeer belangrijke rol bij het maken van dit plan voor een lerende. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 

 

Geschikte praktijken voor 
individuele begeleiding en 

adviesverlening 

INDIVIDUEEL 
 

Geschikte praktijken voor 
het werken in kleine 

groepen 

KLEINE GROEP 



 

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Om volwassen studenten te helpen het vermogen te ontwikkelen om zelf keuzes te maken, moeten begeleiders hen 
helpen inzicht te krijgen in hun leerinteresses, hun neigingen om actieve en autonome lerenden te zijn en hun capaciteiten 
of sterke punten op diverse inhoudelijke of vaardigheidsgebieden. Deze op de lerende gerichte praktijken houden in dat de 
begeleiders de studenten laten zien hoe zij leerkeuzen kunnen maken en de positieve en negatieve gevolgen van hun 
keuzen in het oog houden. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een volwassen opleiding. / Wanneer er moeilijkheden zijn om deadlines te halen. 

ERVARING 
De ervaring delen  

Door de leerbehoeften en het negatieve gedrag van studenten aan te pakken vanuit een plaats van vertrouwen en positieve 
relaties, zijn volwassen studenten beter in staat om goede keuzes te maken, zowel tijdens het leren als daarbuiten. 

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 



 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

De vragen om te gebruiken in een persoonlijk gesprek met een begeleider (½ u). Vaak wordt verwacht dat de volwassen 
studenten over voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikken om de verantwoordelijkheid voor hun eigen leren op zich te 
nemen. Dit is echter niet altijd het geval. Het is mogelijk om de verantwoordelijkheid te verdelen: bijvoorbeeld door de 
begeleider tijdschema's voor studietaken te laten opstellen. 

GEBRUIK 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Begeleiders kunnen volwassen studenten begeleiden om meer inzicht te krijgen in hun leerinteresses, hun neigingen om 
actieve en zelfstandige studenten te zijn, hun individuele capaciteiten of sterke punten op verschillende gebieden en hen 
helpen het vermogen te ontwikkelen om zelfstandig keuzes te maken en evaluaties te maken. Deze op de leerlinge gerichte 
praktijken houden in dat begeleiders studenten laten zien hoe zij leerkeuzen kunnen maken en de positieve en negatieve 
gevolgen van hun keuzes kunnen monitoren. Door zelfreflectie bij volwassen studenten aan te moedigen en het delen van 
gedachten met begeleiders te vergemakkelijken, kunnen sommige belemmeringen voor leren en studeren worden 
weggenomen. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een begeleidings- en adviesproces, voor een eerste analyse en daarna op verschillende momenten van 
het begeleidings- en adviseringsproces om de vorderingen en behoeften van de studerende volwassenen te volgen. Het 
wordt gewoonlijk gebruikt in individuele sessie(s). 

ERVARING 
De ervaring delen 

De vragen maken deel uit van de profiel-enquête van het CEARTE-centrum9 Qualifica met het doel informatie te verzamelen 
over het opleidings-/vormingstraject, de beroepservaring, de motivatie, vaardigheden en belangstelling en het individuele 
loopbaanproject. De enquête kan autonoom door de studerende volwassenen worden ingevuld.  

 
9  CEARTE - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Beschikbaar via: https://www.cearte.pt/. [Accessed: 20th January 2020] 

https://www.cearte.pt/


 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Deze vragen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het opleidings-/vormingstraject, de beroepservaring, de 
motivatie, de vaardigheden en de belangstelling en het individuele loopbaanproject (begrijpen hoe elke volwassen studenten 
ziet hoe de opleiding/het proces zal bijdragen tot zijn loopbaan). 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

De begeleider kan de volgende sessie(s) met de studerende volwassenen plannen om de resultaten van de vragenlijst te 
onderzoeken en te begrijpen hoe elke studerende volwassenen denkt dat de opleiding/het proces zal bijdragen tot zijn/haar 
carrièrepad.  
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Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 

TYPE Discussie onderwerpen / Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Volwassen studenten te helpen het vermogen te ontwikkelen om zelf keuzes te maken, en hen te helpen inzicht te krijgen 
in hun leerinteresses, hun neigingen om actieve en zelfstandige studenten te zijn en hun capaciteiten of sterke punten op 
diverse gebieden van inhoud of vaardigheden. Deze op de student gerichte praktijken houden in dat de begeleiders de 
studenten tonen hoe zij leerkeuzen kunnen maken en de positieve en negatieve gevolgen van hun keuzen in het oog 
houden. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een opleiding. / Wanneer er moeilijkheden zijn om deadlines te halen. 

ERVARING 
De ervaring delen 

Door de leerbehoeften en negatieve gedragingen van volwassen studenten aan te pakken vanuit wederzijds vertrouwen en 
positieve contacten, zijn volwassen studenten beter in staat goede keuzes te maken, zowel tijdens het leren als buiten het 
klaslokaal. 

Vermogen om zelfstandig keuzes te maken en te evalueren 



 

TESTIMONIALS 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

 

BEELDEN  

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde beschrijving 

van de praktijk 

Elke studerende volwassene krijgt een lijst met open vragen, op dia of op papier. Een groep van 3 - 5 volwassen studenten 
bespreekt ze 15 minuten. Daarna deelt elke groep zijn mening, observaties en ideeën. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 
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Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studentn  

 
Uitbreiding van zelf-reflectie tot het leerproces verhoogt de motivatie en een betere planning van de studie van volwassen studenten. Bent u het daar 
niet mee eens? Probeer deze vragenlijsten, die geschikt zijn voor individuele of groepsbegeleiding, te gebruiken om studenten via reflectie een 
vollediger inzicht te geven. U kunt ze gebruiken aan het begin (T13) of in de latere fasen van een onderwijsproces (T14). En weet u wat? De resultaten 
kunnen de studenten helpen doeltreffender en dus zelfverzekerder te worden. Probeer het maar eens. 
 

 

 

 

 

 

  

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 

 

Geschikte praktijken voor 
individuele begeleiding en 

adviesverlening 

INDIVIDUEEL 
 

Geschikte praktijken voor 
het werken in kleine 

groepen 

KLEINE GROEP 



 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studentn  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 

TYPE Workshop 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Academisch zelfconcept is de beleving en beoordeling die de studenten hebben of denken te hebben over hun 
academische capaciteiten. Dit zelfconcept is een van de belangrijkste variabelen in het academische domein omdat het 
rechtstreeks van invloed is op leerprocessen, zoals academische prestaties en verwachtingen. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van volwasseneneducatie 

ERVARING 
De ervaring delen  

Overtuigingen van eigenwaarde bepalen hoe mensen zich voelen, denken, motiveren en gedragen. Zij omvatten cognitieve, 
stimulerende en emotionele keuze mogelijkheden. De mate van zelfeffectiviteit verwijst naar de afhankelijkheid van de 
moeilijkheidsgraad van een bepaalde taak.   
 

BESCHRIJVING Aan het begin van de volwasseneneducatie geeft een begeleidend docent eerst een theoretische achtergrond van het 
academisch zelfconcept, met inbegrip van het idee van zelfeffectiviteit en een presentatie van verschillende studiemethoden 
en leerstijlen. 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen 
 



 

Gedetailleerde 
beschrijving van de 

praktijk 

Daarna discussiëren de leerlingen in tweetallen of kleine groepen over deze onderwerpen. Daarna kan elke groep zijn 
gedachten, observaties en ideeën met de rest delen. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Daarna kan elke groep zijn gedachten, observaties en ideeën met de rest delen. 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en eigenwaarde van de volwassen studenten kan helpen bij 
het analyseren van de verschillende capaciteiten om aangewezen prestatieniveaus te produceren, die invloed uitoefenen 
op gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden. Overtuigingen van eigenwaarde bepalen hoe mensen zich voelen, denken, 
zichzelf motiveren en zich gedragen. Verhoogd zelfrespect en zelfvertrouwen worden gezien als resultaten van deelname 
aan leren. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Het is een praktijk die tijdens het hele begeleidings- en oriëntatieproces kan worden gebruikt. Het wordt gewoonlijk gebruikt 
in individuele sessies. 

ERVARING 
De ervaring delen  

Deze vragen maken deel uit van de profielsurvey van CEARTE's Qualifica Centre10 en zijn bedoeld om informatie te 
verzamelen over het opleidings-/vormingstraject, de beroepservaring, de motivatie, vaardigheden en belangstelling en het 
individuele loopbaanproject. De vragen kunnen autonoom door de studerende volwassenen worden ingevuld. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Deze vragen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het opleidings-/vormingstraject, de beroepservaring, de 
motivatie, de vaardigheden en de belangstelling en het individuele loopbaanproject (begrijpen hoe elke volwassen student 
ziet hoe de opleiding/het proces zal bijdragen tot zijn loopbaan). 

 
10 10 CEARTE - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E O PATRIMÓNIO. [Online] Beschikbaar via: https://www.cearte.pt/. [Accessed: 20th January 2020] 

https://www.cearte.pt/


 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

De begeleider kan verschillende sessies plannen om de resultaten van deze praktijk te onderzoeken, gedurende het hele 
begeleidings- en oriëntatieproces. Het kan uiterst nuttig zijn om de ideeën van de volwassen studenten te analyseren en te 
verkennen en hun denkbeeld van zelfkennis te begeleiden. 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

 Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
Kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Zelfconcept is de perceptie en evaluatie die de leerlingen hebben of doen over hun capaciteiten. Dit zelfconcept is een van 
de belangrijkste variabelen omdat het rechtstreeks van invloed is op leerprocessen, zoals academische prestaties en 
verwachtingen. 
Zelfbewustzijn als student is gevormd door alle andere leerervaringen ... Erkenning van de belemmeringen voor 
volwasseneneducatie verbetert de leerresultaten en daarom heeft de begeleidende docent een zeer belangrijke rol bij het 
overwinnen van negatieve patronen die zich hebben ontwikkeld als gevolg van bedlegerige leerervaringen.  
Overtuigingen van eigenwaarde bepalen hoe mensen zich voelen, denken, zichzelf motiveren en zich gedragen. 
We kunnen eigenwaarde definiëren aan de hand van hoeveel waarde mensen aan zichzelf hechten.  
Voldoende zelfrespect kan de angsten om te leren overwinnen. Voldoende zelfrespect maakt het voor de volwassen student 
mogelijk om nieuwe dingen uit te proberen en uitdagingen positief te zien. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een onderwijsproces in een individueel gesprek (VRAGEN). 
In de latere fasen van het onderwijsproces (LIKERT). 

ERVARING 
Delen van de ervaring 

(vanuit het oogpunt van 
de partner) 

De ervaring heeft geleerd dat deze vragen de deelnemers ertoe aanzetten zich bewust te worden van de houding die zij ten 
opzichte van zichzelf hebben ten aanzien van leren en onderwijs. De begeleidende docent speelt ook een belangrijke rol bij 
de bewustmaking en het te boven komen van slechte leerervaringen. 



 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Vragenlijst T13 wordt gebruikt in de eerste fasen van het oriëntatieproces in een individueel gesprek. Het is heel belangrijk 
dat de begeleider het proces van het oplossen van problemen leidt, zodat volwassen deelnemers zich bewust worden van 
de houding die ze ten opzichte van zichzelf hebben met betrekking tot leren en onderwijs. Met de T14-vragenlijst kan de 
begeleider ook het leerzelfbeeld van een individu beoordelen. Op basis van de resultaten verwerft het individu een beter 
zelfbeeld, zelfwaardering en zelfeffectiviteit bij het leren, wat hem helpt het leerproces te controleren en te sturen. Vragenlijst 
T14 is geschikt om op te lossen in de latere fasen van het onderwijsproces. 

GEBRUIK 

    

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Op basis van de resultaten krijgt het individu een groter bewustzijn van de relatie die hij tot zichzelf heeft met betrekking tot 
leren en opvoeding. Met een groter bewustzijn en met de hulp van de begeleidende docent kan hij zijn denk- en 
handelingspatronen veranderen, waardoor hij doeltreffender en dus zelfverzekerder kan worden. 
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Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studentn  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 

TYPE Discussiethema's / Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Volwassen studenten met een beter gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit nemen gemakkelijker deel, 
werken harder, houden langer vol, en hebben minder negatieve emotionele reacties wanneer zij moeilijkheden ondervinden 
dan degenen die aan hun capaciteiten twijfelen.  

Volgens Bandura (1994)11, "wordt waargenomen eigenwaarde gedefinieerd als de overtuigingen van mensen over hun 
capaciteiten om bepaalde prestatieniveaus te bereiken die invloed uitoefenen op gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden. 
Overtuigingen van eigenwaarde bepalen hoe mensen zich voelen, denken, motiveren en gedragen." Zij omvatten cognitieve, 
motiverende en emotionele keuze mogelijkheden. Het niveau van eigenwaarde verwijst naar de afhankelijkheid van de 
moeilijkheidsgraad van een bepaalde taak.   

 
11 BANDURA, A. (1994). Zelf-effectiviteit. Encyclopedie van menselijk gedrag. Vol. 4, pp. 71-81. New York: Academic Press. [Online] Beschikbaar via: https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf. 
[Accessed: 16th March 2020] 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen 
 

https://www.uky.edu/%7Eeushe2/Bandura/Bandura1994EHB.pdf


 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Na een periode in een volwassenen opleiding. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

In de workshop geeft een begeleidend docent eerst theoretische achtergrond over het academisch zelfconcept, eigen ideeën  
en een presentatie van verschillende studiemethoden en leerstijlen. Dan is er voor elke student een lijst met open vragen 
beschikbaar op dia of op papier, en de studenten discussiëren in tweetallen of kleine groepen over deze onderwerpen.  

Daarna kan elke groep zijn gedachten, observaties en ideeën met de rest delen. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Daarna kan elke groep zijn gedachten, observaties en ideeën met de rest delen. 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van volwassen studenten 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde, zelfrespect en zelfeffectiviteit van de volwassen studenten kan helpen 
bij het analyseren van de verschillende capaciteiten om aangewezen prestatieniveaus te produceren, die invloed uitoefenen 
op gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden. Overtuigingen van eigenwaarde bepalen hoe mensen zich voelen, denken, 
zichzelf motiveren en zich gedragen. Verhoogd zelfrespect en zelfvertrouwen worden gezien als resultaten van deelname 
aan leren. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Het is een praktijk die tijdens het hele begeleidings- en oriëntatieproces kan worden gebruikt. Het kan zowel in individuele 
als in groepssessies worden gebruikt. 

ERVARING 
De ervaring delen  

In het algemeen is dit soort oefening zeer nuttig om zelfreflectie en kritisch denken over zelfkennis aan te moedigen. In het 
specifieke geval van de leerprocessen kan het voor de begeleider uiterst nuttig zijn om de percepties van de studerende 
volwassenen te analyseren en te onderzoeken en het concept zelfkennis te begeleiden/om te vormen. Het kan autonoom 
worden ingevuld door de volwassen student. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Deze vragen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het opleidings-/vormingstraject, de beroepservaring, de 
motivatie, de vaardigheden en de belangstelling en het individuele loopbaanproject (begrijpen hoe elke volwassen student 
ziet hoe de opleiding/het proces zal bijdragen tot zijn loopbaan). 



 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

De begeleider kan verschillende sessies plannen om de resultaten van deze praktijk te onderzoeken, gedurende het hele 
begeleidings- en oriëntatieproces. Het kan uiterst nuttig zijn om de inzichten van de volwassen studenten te analyseren en 
te onderzoeken om hun eigen opvattingen te begeleiden/te veranderen. 
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Metacognitieve vaardigheden  

 
Het is van groot belang dat de studerende volwassenen zich bewust worden van hun eigen cognitieve vermogens en deze herkennen, want pas dan 
begint het proces van verbetering. De ervaring heeft geleerd dat deze vragen de deelnemers ertoe aanzetten zich bewust te worden van het niveau 
van hun cognitieve vermogens. Wilt u ze gebruiken? Je kunt ze gebruiken in de eerste fasen van het oriëntatieproces, in een individueel gesprek of 
in een kleine groep. Let wel, de begeleidende docent moet het interview leiden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metacognitieve vaardigheden 

 

Geschikte praktijken voor 
individuele begeleiding en 

adviesverlening 

INDIVIDUEEL 
 

Geschikte praktijken voor 
het werken in kleine 

groepen 

KLEINE GROEP 



 

Metacognitieve vaardigheden  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Metacognitieve vaardigheden 

TYPE Discussiethema's (DT) / Vragenlijst (VRAGEN) 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Metacognitie heeft betrekking op de kennis en vaardigheden voor het organiseren, sturen en controleren van het eigen 
denken, handelen en leerproces. Leerlingen met goede metacognitieve vaardigheden staan aan het roer van hun eigen 
leerproces, waardoor zij een leertaak effectiever kunnen uitvoeren. De ontwikkeling van metacognitie maakt een 
verbetering van de cognitieve en motiverende activiteit mogelijk en bevordert dus het leerproces. Als leermiddelen in het 
volwassenenonderwijs kunnen basisvaardigheden, vaardigheden in vreemde talen en digitale basisvaardigheden worden 
beschouwd als metacognitieve vaardigheden. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

In elke fase van het volwassenenonderwijs. 

ERVARING 
De ervaring delen 

Vaak wordt verwacht dat de studerende volwassenen over voldoende zelfsturingsvaardigheden beschikt om de 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen leren op zich te nemen. Dit is echter niet altijd het geval. Het is mogelijk de 

Metacognitieve vaardigheden 

 



 

verantwoordelijkheid te verdelen, bijvoorbeeld door de leraar tijdschema's voor studietaken te laten opstellen. Door 
zelfsturing uit te breiden tot het leerproces kan de studie van volwassen studenten worden gepland. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Zelfs de basisvaardigheden zouden in het volwassenenonderwijs als metacognitieve vaardigheden kunnen worden 
behandeld, omdat het elementaire vaardigheden bij het leren zijn. Eventuele problemen van volwassen studenten op het 
gebied van cognitieve vaardigheden kunnen worden verlicht door hulp bij studiestrategieën. Effectief leren vereist dat een 
lerende actief kan zijn en zowel de activiteit als het te bestuderen onderwerp interessant vindt. 
 
Soms is het moeilijk voor de leerling om tekst te produceren op open vragen. Om dit te vermijden kan een lijst met stellingen 
worden opgesteld en beantwoordt de leerling vragen met een Likert-schaal, met de volgende keuzemogelijkheden: nooit, soms, 
meestal en altijd. 

GEBRUIK 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Metacognitieve vaardigheden 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Metacognitie heeft betrekking op de kennis en vaardigheden voor het organiseren, sturen en controleren van het eigen 
denken, handelen en leerproces. Leerlingen met goede metacognitieve vaardigheden staan aan het roer van hun eigen 
leerproces, waardoor zij een leertaak effectiever kunnen uitvoeren. Metacognitieve vaardigheden kunnen worden verworven 
en verbeterd door instructie en training. 12 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Het is een praktijk die tijdens het hele begeleidings- en oriëntatieproces kan worden gebruikt. Het kan gebruikt worden in 
individuele sessies of aangepast worden aan sessies in kleine groepen. 

ERVARING 
De ervaring delen  

In het algemeen is dit soort oefeningen zeer nuttig om zelfreflectie en kritisch denken over de in verschillende situaties 
gebruikte vaardigheden en persoonlijke strategieën aan te moedigen. In het specifieke geval van de leerprocessen kan het 
voor de begeleider uiterst nuttig zijn om de percepties van de volwassen studenten te analyseren en te onderzoeken en 
verschillende werkstrategieën te begeleiden/om te vormen, om betere resultaten en een adequatere zelfkennis te 
bevorderen. 

BESCHRIJVING De oefening kan worden gebruikt in een vragenlijst of als onderdeel van een kleine groepsdynamiek: "De volgende stellingen 
hebben betrekking op metacognitieve vaardigheden, d.w.z. het vermogen om cognitieve processen te kennen en zelf te 

 
12 TALENT ONDERWIJS ERASMUS+ PROJECT. Metacognitieve vaardigheden. [Online] Beschikbaar via: http://www.talenteducation.eu/ toolkitforteachers/metacognicalskills/what-are-metacognitive-skills/. [Accessed: 
16 maart 2020] 

http://www.talenteducation.eu/%20toolkitforteachers/metacognicalskills/what-are-metacognitive-skills/
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Gedetailleerde 
beschrijving van de 

praktijk 

reguleren, naast het weten ervan. Om te antwoorden moet u de optie kiezen die het best van toepassing is, gebruik makend 
van een schaal die varieert tussen "nooit" en "altijd". Er zijn geen goede of foute antwoorden. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

De begeleider kan verschillende sessies plannen om de percepties van de volwassen studenten te analyseren en te 
onderzoeken en verschillende werkstrategieën te begeleiden/om te vormen, om betere resultaten en een adequatere 
zelfkennis te bevorderen.  
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Metacognitieve vaardigheden 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen (15-25 jaar 
Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
Jongere ouderen (65-79)  
Zeer oude volwassenen (80+)  
Kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Het is van groot belang dat de studerende volwassenen zich bewust is van zijn eigen cognitieve vermogens en deze herkent, 
want pas dan begint het proces van verbetering. Metacognitieve vaardigheden omvatten ook het bewustzijn van het eigen 
leerproces en de eigen behoeften, het organiseren van het eigen leren, met inbegrip van effectief tijd- en informatiebeheer. 
Het verwijst ook naar wat lerenden weten over leren. Bijvoorbeeld: 

- de kennis van de leerling over zijn eigen cognitieve capaciteiten (bv. "Ik heb moeite met het onthouden van data in 
de geschiedenis") 

- de kennis van de leerling over taken (bv. "De ideeën in dit hoofdstuk dat ik ga lezen zijn complex") 
- de kennis van de leerling over de verschillende strategieën die hem ter beschikking staan en wanneer ze geschikt 

zijn voor de taak (bv. "Als ik de tekst eerst scan, helpt me dat om de algemene betekenis te begrijpen"). 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een onderwijsproces in een individueel gesprek of in een kleine groepsdiscussie. 

 

ERVARING 
De ervaring delen  

De ervaring heeft geleerd dat deze vragen de deelnemers ertoe aanzetten zich bewust te worden van het niveau van hun 
cognitieve vermogens. 
 



 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Aan de hand van vragen uit de vragenlijst evalueren de begeleiders de metacognitieve vaardigheden van de studerende 
volwassenen. De volgende vragen kunnen worden gebruikt in de eerste fasen van het oriëntatieproces, in een individueel 
gesprek of in een kleine groep.   
Het is zeer belangrijk dat de begeleider het proces van vragen oplossen leidt, zodat de volwassen studenten zich bewust 
kunnen worden van het niveau van hun cognitieve capaciteiten. De begeleider kan ook het zelfbeeld van het individu 
beoordelen. De counselors moedigen de volwassen studenten aan om zich bewust te worden van het niveau van hun 
cognitieve capaciteiten op basis van de resultaten van de vragenlijst. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Op basis van de resultaten verwerft het individu een groter bewustzijn van leer- en cognitieve vaardigheden. Met een groter 
bewustzijn en met de hulp van de begeleidende docent kan het individu zijn manier van leren beter begrijpen, wat bijdraagt 
tot een grotere efficiëntie en betere leerresultaten. 
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Metacognitieve vaardigheden  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Leeskliniek 

TYPE Workshop 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Metacognitieve vaardigheden kunnen worden verworven en verbeterd door instructie en training. De ontwikkeling van 
metacognitie maakt een verbetering van de cognitieve en motiverende activiteit mogelijk en bevordert derhalve het 
leerproces. Hoewel cognitie en metacognitie verwant zijn, verschillen cognitieve vaardigheden zijn die welke nodig zijn om 
een taak uit te voeren, terwijl metacognitieve vaardigheden nodig zijn om te begrijpen hoe de taak werd uitgevoerd. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Aan het begin van een volwassen opleiding. 

ERVARING 
De ervaring delen 

In het algemeen is dit soort oefeningen zeer nuttig om zelfreflectie en kritisch denken aan te moedigen. In het specifieke 
geval van de leerprocessen kan het voor de begeleider uiterst nuttig zijn om de percepties van de volwassen studenten te 

Metacognitieve vaardigheden 

 



 

analyseren en te onderzoeken en verschillende werkstrategieën te begeleiden/om te vormen, om betere resultaten en een 
adequatere zelfkennis te bevorderen. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Aan het begin van volwasseneneducatie lezen de lerenden eenzelfde studietekst. Daarna delen ze hun ideeën over wat de 
belangrijkste verklaring was. Als een gekozen tekst niet te gemakkelijk is, variëren de gepresenteerde beweringen. Dat biedt 
de gelegenheid om de hiërarchie van de tekst te bestuderen: wat zijn de beweringen, en welke zijn de argumenten. 
Later werken de volwassen studenten in kleine groepen, en elke groep moet een samenvatting maken van een bepaald deel 
van het studiemateriaal. De volwassen studenten presenteren hun samenvattingen en delen ze met de rest van de groep, 
volgens het door de begeleider verstrekte tijdschema. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Later werken de volwassen studenten in kleine groepen, en elke groep moet een samenvatting maken van een bepaald deel 
van het studiemateriaal. De volwassen studenten presenteren hun samenvattingen en delen ze met de rest van de groep, 
volgens het door de begeleider verstrekte tijdschema. 
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Motivatie  

 
Motivatie is altijd belangrijk. Hoe kunnen we de studenten motiveren? We hebben de volgende vragenlijsten gebruikt om de deelnemers aan te 
moedigen het onderwijsproces te voltooien. Dit zijn de opties. Probeer het eens. U kunt ze aan het begin of in het midden van een educatief proces 
gebruiken en ze is geschikt voor een individuele of groepsdiscussie. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Motivatie 

 

Geschikte praktijken voor 
individuele begeleiding en 

adviesverlening 

INDIVIDUEEL 
 

Geschikte praktijken voor 
het werken in kleine 

groepen 

KLEINE GROEP 



 

Motivatie  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Motivatie 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Doeltreffend leren vereist dat een lerende actief kan zijn en zowel de activiteit als het te bestuderen onderwerp interessant 
vindt. Motivatie om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motieven. Een evenwicht vinden tussen gezin, 
werk en studie kan moeilijk zijn. Het koppelen van nieuwe kennis aan eerdere kennis maakt leren effectiever. Het 
uitbreiden van zelf-prikkeling naar het leerproces verhoogt de motivatie. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Na wat ervaring opgedaan te hebben in de permanente volwasseneneducatie. 

ERVARING 
De ervaring delen 

Motivatie om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motivatie. Voldoende motivatie maakt het voor de 
volwassen student mogelijk om nieuwe dingen uit te proberen en uitdagingen positief te zien, en er zijn geen speciale 

Motivatie 

 



 

strategieën nodig om mislukkingen het hoofd te bieden. Aan de andere kant geeft het behoren tot een studiegroep, het 
ontmoeten en beïnvloeden van andere volwassen studenten betere leerresultaten. 
Soms is het moeilijk voor de leerling om tekst te produceren op open vragen. Om dit te vermijden kan een lijst met stellingen 
worden opgesteld en beantwoordt de leerling vragen met een Likert-schaal, met de volgende keuzemogelijkheden: nooit, soms, 
meestal en altijd. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Praktijk geschikt voor individuele begeleiding & coaching: de volwassen student beantwoordt vragen met een Likert-schaal, 
met de volgende reeks opties: nooit, soms, meestal, altijd.  

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Een lijst van uitspraken dient goed als basis voor het gesprek in een persoonlijk gesprek met een hulpverlener. 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Motivatie 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Levenslange leerlingen lezen en leren over onderwerpen die hen gewoon interesseren. Doeltreffend leren vereist dat een 
lerende actief kan zijn en zowel de activiteit als het te bestuderen onderwerp interessant vindt. Een evenwicht vinden tussen 
gezin, werk en studie kan moeilijk zijn. Motivatie om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motieven.  

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Het is een praktijk die tijdens het hele begeleidings- en oriëntatieproces kan worden gebruikt. Het kan gebruikt worden in 
individuele sessies of aangepast worden aan sessies in kleine groepen. 

ERVARING 
De ervaring delen  

De vragen kunnen in de eerste fasen en tijdens het hele oriëntatieproces worden onderzocht, in een individuele sessie of in 
kleine groepssessies, om zichzelf te ontdekken en motivaties, zowel persoonlijke als relationele vaardigheden, paden en 
levenscontexten vast te leggen. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

De vragen kunnen worden verkend om zichzelf te ontdekken en motivaties, zowel persoonlijke als relationele vaardigheden, 
trajecten en levenscontexten vast te leggen. Er kunnen meerdere antwoorden worden gegeven, zodat de studerende 
volwassenen verschillende motivaties voor het leertraject kunnen vaststellen, die in het proces van levenslange begeleiding 
en counseling kunnen worden onderzocht en uitgediept. 



 

GEBRUIK 
   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

De begeleider kan verschillende sessies plannen om de resultaten van deze praktijk te onderzoeken, gedurende het hele 
begeleidings- en oriëntatieproces. Het kan uiterst nuttig zijn om de ideeën van de volwassen studenten te analyseren en te 
verkennen en hun opvattingen begeleiden/veranderen. 

 
  

DOWNLOAD 
printversie 

(PDF) 

DOWNLOAD 
invulbare versie 

(WORD) 

https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.docx
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T22_PT_NL.docx


 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

 Motivatie 
 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen (15-25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar 
Jongere ouderen (65-79)  
Zeer oude volwassenen (80+)  
Kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Er zijn twee verschillende soorten motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie. Een handeling is intrinsiek gemotiveerd 
wanneer het doel van de handeling de handeling zelf is. Mensen kunnen intrinsiek geïnteresseerd zijn in het opdoen van 
kennis, in het streven naar (meer) competentie, in kaarten, sporten, enz... Een activiteit is extrinsiek gemotiveerd wanneer 
ze dient om een doel te bereiken dat niet inherent verbonden is met de activiteit, b.v. studeren om een beloning te krijgen of 
te slagen voor het examen of leren hoe je heel goed tennis speelt om prof te worden en veel geld te verdienen. Heel vaak 
zijn mensen echter tegelijkertijd intrinsiek en extrinsiek gemotiveerd. Motivatieproblemen in het onderwijs hebben het vaakst 
te maken met een gebrek aan intrinsieke motivatie bij studenten. Studies hebben aangetoond dat extrinsieke beloningen en 
andere bronnen van extrinsieke motivatie de intrinsieke motivatie kunnen ondermijnen en dat extrinsieke beloningen en 
andere externe gebeurtenissen (bv. deadlines, toezicht en dreiging met straf) die door individuen worden ervaren als sturend 
voor hun gedrag, de intrinsieke motivatie van individuen waarschijnlijk zullen ondermijnen. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

In het begin, in het midden en tegen het einde van een onderwijsproces in een groepsdiscussie in een individueel gesprek 
of in een kleine groepsdiscussie. 

ERVARING 
De ervaring delen  

De ervaring heeft geleerd dat deze vragen de deelnemers aan hun doelstellingen herinneren en hen helpen geconcentreerd 
te blijven om het programma te voltooien. 



 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

De vragen worden in het begin, in het midden en zo nodig tegen het einde van een onderwijsproces gebruikt in een 
groepsdiscussie of in een individueel gesprek. In de individuele begeleiding probeert de begeleider de deelnemers te helpen 
geconcentreerd te blijven door hen aan hun doelen te herinneren en hen te motiveren het programma af te maken.  

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Uit de resultaten blijkt dat het individu meer gevoel van eigenwaarde krijgt door het programma af te maken. Met de volgende 
vragen wordt beoogd volwassen studenten aan te moedigen na te denken over hun eigen motivatie om het onderwijs te 
blijven volgen. De vragen blijken zeer nuttig te zijn tijdens het onderwijs, omdat ze de lerenden in staat stellen intrinsieke 
motivatie te vinden om het programma te voltooien.  

 
Ga terug naar de selectie van opties voor  Ga terug naar de selectie van parameters in 

  
  

DOWNLOAD 
printversie 

(PDF) 

DOWNLOAD 
invulbare versie 

(WORD) 

Motivatie Figuur 1 

https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/wp-content/uploads/2021/05/IGCAL_Practice_Self-awareness_as_a_learner_DRAFT.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.pdf
https://www.afedemy.eu/IGCAL/IGCAL_Handbook_NL/IGCAL_MotivationIND_QUEST_T21_SI_NL.docx


 

Motivatie  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Motivatie 

TYPE Discussie onderwerpen / Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

• Jong volwassenen 
• Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
• Volwassenen (ouder dan 50 jaar) 
• Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

Doeltreffend leren vereist dat een lerende actief kan zijn en zowel de activiteit als het te bestuderen onderwerp interessant 
vindt. Motivatie om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motieven. Een evenwicht vinden tussen gezin, 
werk en studie kan moeilijk zijn. Het koppelen van nieuwe kennis aan eerdere kennis maakt leren effectiever. Het 
uitbreiden van zelf-prikkeling naar het leerproces verhoogt de motivatie. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

Na wat ervaring opgedaan te hebben in de permanente volwasseneneducatie. 

ERVARING 
De ervaring delen 

Motivatie om te leren kan worden onderverdeeld in interne en externe motivatie. Voldoende motivatie maakt het voor de 
volwassen student mogelijk om nieuwe dingen uit te proberen en uitdagingen positief te zien, en er zijn geen speciale 

Motivatie 

 



 

strategieën nodig om mislukkingen het hoofd te bieden. Aan de andere kant geeft het behoren tot een studiegroep, het 
ontmoeten en beïnvloeden van andere volwassen studenten betere leerresultaten. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Voor elke volwassen student is er een lijst met uitspraken beschikbaar op dia of op papier. De volwassen studenten kiezen 
de uitspraken die hen het best beschrijven. Daarna denkt de hele groep na over hoe ze hun motivatie en leervaardigheden 
kunnen verbeteren. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Een lijst van uitspraken dient goed als basis voor het gesprek in een persoonlijk gesprek met een hulpverlener. 
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Sociaal-economische achtergrond  

 
De culturele en sociaal-economische achtergrond is de parameter die gewoonlijk aan het begin van het onderwijstraject wordt verkregen.  Aan de 
hand van de volgende vragenlijst werd nagegaan welke factoren van invloed zijn op de succesvolle voltooiing van het onderwijstraject: sociale status, 
omstandigheden/verplichtingen in het gezin, voor onderwijs beschikbare tijd. 
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Geschikte praktijken voor 
individuele begeleiding en 

adviesverlening 

INDIVIDUEEL 
 

Geschikte praktijken voor 
het werken in kleine 

groepen 

KLEINE GROEP 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Culturele en sociaal-economische achtergrond 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

De kwalificaties en competenties die tijdens het leven van de volwassene zijn verworven of ontwikkeld, zijn van essentieel 
belang voor de aanpassing en ontwikkeling van het begeleidings- en adviesproces.  

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 
Het is een praktijk die kan worden gebruikt in het begin van het begeleidings- en oriëntatieproces en in individuele sessies. 

ERVARING 
De ervaring delen 

Gebaseerd op de kapitalisatie van de reeds behaalde leerresultaten en de verworven vaardigheden van de studerende 
volwassenen, 13simuleert het Kwalificatiepaspoort verschillende mogelijke kwalificatietrajecten voor het behalen van nieuwe 
kwalificaties en/of school- en beroepsvoortgang. Hoewel dit een specifiek instrument is dat gebruikt wordt in de Qualifica 
Centra, kan het aangepast worden aan verschillende contexten van levenslange begeleiding en counseling. 

 
13 KWALIFICEREND PASPOORT. [Online] Beschikbaar via: https://www.passaportequalifica.gov.pt/cicLogin.xhtml. [Accessed: 15 januari 2020] 
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BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Aan de hand van de vragen kan de sociaaleconomische achtergrond van de studerende volwassenen in kaart worden 
gebracht. 

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 
Op basis van de resultaten kan de begeleider verschillende sessies plannen om verschillende mogelijke kwalificatietrajecten 
te analyseren en te verkennen voor het behalen van nieuwe kwalificaties en/of school- en beroepsvoortgang. 
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WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

 Culturele en sociaal-economische achtergrond 
 

TYPE Vragenlijst 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Volwassenen (ouder dan 25 jaar)  
Volwassenen (ouder dan 50 jaar 
Jongere ouderen (65-79)  
Zeer oude volwassenen (80+)  
Kwetsbare groepen  

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

De gehanteerde definitie van sociaal-economische achtergrond loopt sterk uiteen, zelfs binnen het onderwijsonderzoek. In 
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling wordt sociaal-economische achtergrond weergegeven 
door de index van Economische, Sociale en Culturele Status, het hoogste opleidingsniveau van de ouders van de leerling, 
omgerekend in jaren schoolonderwijs. Volwassenen uit gezinnen met een laag sociaal-economisch niveau zijn in het nadeel 
in het onderwijs omdat zij geen academisch thuismilieu hebben, hetgeen hun studiesucces in het onderwijs beïnvloedt. Wij 
zijn van mening dat onderwijspraktijken worden beïnvloed door iemands sociale achtergrond en meer in het bijzonder door 
de culturele middelen die in familieverband worden doorgegeven.  

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 

In het begin van een opvoedingsproces in een individuele begeleiding.  

ERVARING 
De ervaring delen 

De ervaring heeft geleerd dat deze vragen de deelnemers ertoe aanzetten een overzicht te krijgen van hun eigen prestaties 
en capaciteiten en dat zij ook in staat zijn dit programma tot een goed einde te brengen.  

GEBRUIK 
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WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 

Door de vragen op te lossen krijgt het individu meer zelfvertrouwen en tevredenheid over al hetgeen hij tot nu toe heeft 
bereikt. De resultaten zijn ook een goede motivatie om het programma af te maken. 
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Sociaal-economische achtergrond Figuur 1 



 

Sociaal-economische achtergrond  

 

WAT 
Korte naam/Inleiding 

van de praktijk 

Culturele en sociaal-economische achtergrond 

TYPE Groepsdynamiek 

VOOR WIE 
Voor wie en wanneer 

moet elk van de 
praktijken worden 

gebruikt? 

Jong volwassenen/volwassenen (ouder dan 18 jaar) 
Kwetsbare groepen 

WAAROM 
Voordelen en doeleinden 

In sessies voor kleine groepen kunnen soms verschillende ijsbrekertechnieken worden gebruikt voor verschillende 
doeleinden. Dit kan een doeltreffende manier zijn om een opleidingssessie, een teambuildingsevenement of een 
oriëntatie/begeleidingssessie te beginnen en maakt het mogelijk om culturele en sociale informatie te verzamelen. 

WANNEER 
Wanneer gebruik je deze 

praktijk? 
Het is een praktijk die kan worden gebruikt in het begin van het begeleidings- en oriëntatieproces, in groepssessies. 

ERVARING 
De ervaring delen  

Door elkaar te leren kennen en de doelstellingen van de sessie/het evenement te leren kennen, kunnen de mensen zich 
meer betrokken voelen bij het verloop en zo beter bijdragen tot een succesvol resultaat. 

BESCHRIJVING 
Gedetailleerde 

beschrijving van de 
praktijk 

Hoewel het hoofddoel van een ijsbreker precies is wat de titel aangeeft, "het ijs tussen mensen breken", kunnen 
ijsbrekertechnieken in veel verschillende situaties worden gebruikt. Wat het doel betreft, kunnen ijsbrekers zo kort zijn als 
een minuut, of uitgroeien tot een langere activiteit van een uur of meer. Er zijn verschillende dynamieken: zo maken 
groeperingen naar specifieke kenmerken het mogelijk de wederzijdse kennis van de volwassen studenten te vergroten, 

Sociaal-economische achtergrond 

 



 

terwijl ze helpen een context te vormen en informatie te verzamelen die kan worden gebruikt om culturele en sociale 
informatie te verzamelen. De begeleider vraagt de leden van de groep om door de kamer te lopen en vraagt op een bepaald 
moment aan de volwassen studenten om zich te groeperen volgens voorkeurskleuren, geboorteplaats, mensen die twee 
verschillende talen spreken, wie het verst van huis is, enz.: 
 Zoek iemand die een tweede taal kan spreken. Vraag of ze van deze ervaring iets geleerd hebben over culturele 

verschillen?  
 Zoek iemand die meer dan 6 maanden in een ander land heeft doorgebracht dan het land waar hij geboren is. 

Vraag hen waar en praat er met hen over.  
 Zoek iemand die een boek/roman over intercultureel werken/ervaringen heeft gelezen en vraag of hij/zij die tekst 

zou aanbevelen.  

GEBRUIK 

   

WAT NU 
Wat nu te doen met de 

resultaten 
Op basis van de resultaten kan de consulent verschillende sessies plannen om verschillende mogelijke kwalificatietrajecten 
te analyseren en te verkennen voor het behalen van nieuwe kwalificaties en/of school- en beroepsvoortgang. 
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