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Opdracht ESF

Doel:

• Jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol 
af te ronden door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of 
vervolgopleiding te bieden.

• Waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair 
onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.



Welke jongeren?

• BSO (2de en 3de graad)
• leerlingen van wie de school denkt dat er een kans is dat ze 

vroegtijdig de school zullen verlaten (spijbelen, zittenblijven, 
moeilijke thuissituatie, gedragsproblemen, slechte resultaten, 
schoolmoeheid…)

• leerlingen van wie de school vermoedt dat de overgang naar de  
arbeidsmarkt moeilijker zal verlopen

• minstens 15 jaar oud
• 7de jaar BSO niet want zij hebben al kwalificatie



Wanneer?

September 2020 tot juni 2022

Nieuwe projectoproep schooljaar 2022 – 2023: ook TSO en dBSO

Welke organisaties?

Kennis van (onderwijs)loopbaanbegeleiding + arbeidsmarkt



Verspreiding



Inhoud transitietraject

1) Identificatie potentieel vroegtijdige schoolverlaters

2) Perspectiefgesprek

3) Trajectbepaling

4) Trajectbegeleiding

5) Nazorg



PEP TALK!

Het Project PEP TALK! was een tijdelijk project (in opdracht van 
Departement Werk), van september 2016 tot juni 2020. 

We deden individuele begeleidingen van leerlingen op school, vooral 
om al hun vragen over werk en studies te beantwoorden.

Gezien de positieve reacties zijn we op zoek gegaan naar nieuwe 
financiering. 

=> Gevonden bij het Europees Sociaal Fonds 



Flip The Switch

Project VDAB, GTB en vakbonden ACV, ACLVB en ABVV (SERV-partners)

Expertise delen: via expertengroep & vormingsaanbod coaches

Zelfde basis, eigen accenten



Flip The Switch

• expertisedeling!

• aansluiting naar de arbeidsmarkt versterken

• kwetsbare jongeren alle kansen op betaalde arbeid en een 
waardevolle toekomst geven

• meer doen van wat werkt (ervaring 1000 transitietrajecten per jaar)

• experimenteren met nieuwe groepsdynamische werkvormen 
(sportcomponent)

• Vlaanderen breed inzetten



Concreet

PEP TALK!: 75 transitietrajecten

Flip The Switch: 75 transitietrajecten

Regio’s: Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Mechelen-Kempen, Vlaams-
Brabant, Limburg

Gesprekken op school, tijdens de lesuren (met akkoord leerkracht)

 preventief werken

 schoolbinding versterken



Fase 1: identificatie

• selectie van leerlingen die er het 
meest nood aan hebben

• inschatting door school en CLB

• via instrument ontwikkeld in 
samenwerking met experten



Fase 2: perspectiefgesprek

• gesprek over toekomst op school en 
op arbeidsmarkt

• tussen leerling, leerkracht, CLB, 
levensloopbaancoach en eventueel 
vertrouwenspersoon jongere

• via leidraad gemaakt met 
expertengroep



Fase 3: trajectbepaling

• individuele gesprekken

• tussen jongere & 
levensloopbaancoach

• vertrouwensband!

• bepalen wat er dringend is, welke 
thema’s aan bod zullen komen en 
welke contacten er nodig zijn met 
derden/hulpverlening



Fase 4: trajectbegeleiding

• alle gesprekken tussen 
levensloopbaancoach en jongere

• individueel (soms in groep)

• oplossingsgericht coachen en 
krachtgericht verbinden

• oefeningen



Fase 5: nazorg

• PEP TALK!: ABVV-kantoren (krijgen 
eerst een persoonlijke rondleiding)

• Flip The Switch: werkwinkels VDAB
• digitaal



Wat doen we?
Gesprekken, informatie en oefeningen over:

• talenten en competenties
• intrinsieke motivatie
• digitale competenties
• het netwerk van de jongere
• zinvolle vrijetijdsbesteding (beweging, kunst, cultuur)
• levenslang leren (ook alternatieve vormen van leren)
• ondernemerscompetenties
• de arbeidsmarkt
• lonen, uitkeringen, huur betalen, belastingen…
• rechten en plichten als werknemer of werkzoekend

• …



Focus

• focus op levenslang leren en arbeidsmarkt
• ruime aandacht voor drempels
• doorverwijzen waar nodig



Hoe?

• individuele gesprekken met levensloopbaancoach

• vooral op school, tijdens de lesuren (in overleg met betrokken 
leerkrachten)

• bij elk gesprek vertrekken we van concrete vragen waar de leerling 
mee zit (over leren, studies, werk en de arbeidsmarkt

• oefeningen als gespreksbasis



Voorbeeld van vragen:

• Ik ben zwanger: kan ik mijn school nog afwerken?

• Hoe kan ik werken voor de Kerk?

• Ik wil zo snel mogelijk alleen gaan wonen: hoe kan ik dit betalen?

• Ik ga bij mijn nonkel in het zwart gaan werken.

• Hoe begin ik mijn eigen garage?

• Ik ben zwaarlijvig: zal ik werk vinden?

• Ik heb faalangst en laag zelfbeeld. Help. 

• Ik kan geen vakantiejob doen want ik heb geen bankrekening.

• …



Begeleiding in groep mogelijk

• Klein groepje: jongeren kunnen veel bijleren door groepsdynamiek, 
verhalen delen met elkaar (moet meerwaarde zijn voor de jongeren in 
begeleiding)

• Grotere groep: informatie die voor alle jongeren nuttig is, bijv. info 
over omgaan met geld, over alleen gaan wonen, arbeidsmarktinfo 
voor bepaalde studierichting





Flip The Switch
ABVV, ACLVB, ACV, GTB, VDAB

2020-2022



CONCEPT EN METHODIEKEN

•Krachtgericht Bemiddelen = visie, houding
• Samenwerkingsrelatie met de jongere + netwerk: 

•Wat brengt je hier (wie ben ik?)? 
•Waar wil je naartoe (wat wil ik?)?
•Wat werkt er al (wat ken/kan ik?)?
•Wat is de eerste stap (wat doe ik?)?



CONCEPT EN METHODIEKEN

• Levensloopbaancoach = centrale (systeem)begeleidende figuur
• Blijvend motiveren
• Continuïteit en op maat
• Flexibel, open vizier, netwerker

• Jongere centraal

• Evenwicht in de mogelijkheden en de 

geïnformeerde keuzes

• Krachtgericht werken

• Vertrouwen

• Drievoudige rol

• Aanspreekpunt en schakel in het 
netwerk van de jongere

• Opvolger van het traject
• Coach en motivator

• Bouwt netwerk op

• Aanwezig en verbindend in alle fasen



AANPAK PER FASE

Geloof in groeimogelijkheden om 
leerloopbaan aan te pakken.

Volhouden, ondersteunende nabijheid en 
aanwezigheid om jongeren tot gewenst 
gedrag te brengen.

Fixed en Growth mindset (Carol Dweck)
Nieuwe Authoriteit (Haim Omer)



AANPAK PER FASE

Gedeeld partnerschap, uitwisseling kennis en expertise
1. Identificatiefase

• Indentificatieinstrument (ism PEP TALK!)
2. Perspectiefgesprek

• Leidraad perspectief gesprek (ism PEP TALK!)
3. Trajectbepaling

• Loopbaanperspectief
• Krachtgericht werken

4. Trajectbegeleiding
• Individuele coaching
• Versterkende groepsacties (GTB)
• Lichaamsbewust verbinden (ACV)

5. Nazorg

➢ Onderwijskwalificerend
➢ Alternatief (beroeps)kwalificerend opleidingstraject 

buiten de school
➢ Begeleidingstraject buiten de school (focus werk)



GTB
Gespecialiseerd team bemiddeling



Het transitietraject

• Tijdens het laatste half jaar van de schoolloopbaan

• Overstap van school naar werk



Voor welke jongeren?

Voor jongeren uit het hele onderwijsnet die:

• een vraag hebben naar intensieve ondersteuning

• dreigen af te haken op school

• onvoldoende vangnet hebben



Werkgevers-
dienstverlening 

en 
Ondersteuning 
op de werkvloer

Samen sterk! Acties 
naar werk

Stages (na schoolfase)
en training



De jongere aan het stuur van zijn loopbaan

Brug tussen school en werk

Samen sterk!



Start

Een webtool om...

• dromen van jongeren te vatten

• in acties om te zetten

• de stap naar zinvol betaald werk te 

vergemakkelijken

to can



Een webtool om dit 
proces te ondersteunen



Een tool

www.starttocan.com







School-
team

Welzijns-
actoren

Werk-
gever

Netwerk 
vd. 

jongere 

Levens-
loopbaan

coach



Verschil transitietraject en ander aanbod?

NAFT
• naadloze flexibele trajecten (door bijv. Arktos, Groep INTRO, Lejo, 

Profo,…)
• Interventies met leerling zelf + met klas/school/leerkrachten
• doel = motivatie om op school te blijven verhogen 
• aanmelding meestal via Meldpunt of CLB

Transitietraject
• individuele begeleiding van leerling
• focus op wat er na school komt: arbeidsmarkt en levenslang leren
• op zoek naar plan B indien nodig
• laagdrempelig



Uitdagingen voor de toekomst?

Nieuwe projectoproep mei 2022: vraag en aanbod nog beter op elkaar 
afstemmen.

Scholen die meewerken zijn heel positief, toch nog relatief weinig 
aanmeldingen in verhouding tot grote groep potentieel vroegtijdige 
schoolverlaters. 







Contact

Project PEP TALK!

lisa.vanquickelberghe@vlaamsabvv.be

judy.morsa@vlaamsabvv.be

www.projectpeptalk.be

Flip The Switch

Stefany.tan@gtb.be

https://www.gtb.be/projecten/flip-the-switch

0470/90.09.73
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