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GOAL in een notendop 
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 KA3 Policy Experimentations: “Reducing the number of low 

skilled adults” 

 

 Van 1 februari 2015 – 31 januari 2018 

 

 6 (+2) landen (CZ, IS, BE(FL), LT, NL, SL) + UK & TR 

 

 Ontwikkelen en verbeteren van leerloopbaanbegeleiding voor 

laaggeschoolde volwassenen 

 

 Evaluatie in functie van beleidsontwikkeling 



Waarom GOAL? 

 Laaggeschoolden: volwaardige maatschappelijke 

participatie 

 Diffuus en complex onderwijs- en 

opleidingslandschap 

 

Inzicht verkrijgen in: 

1. Doelgroep  

2. Aanpak 

3. Resultaten 

 

 



GOAL in Vlaanderen 
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 Leerwinkel West-Vlaanderen 

 Alle volwassenen 

 4 steden in West-Vlaanderen, via zitdagen bij partnerorganisaties 

 De Stap (Word Wijs!) Gent 

 18-25 

 Gent  

Evaluatie 

 Monitoringdata: 418 cliënten  

 241 tevredenheidsenquêtes en 42 follow-up surveys 

 Kwalitatieve interviews met 30 cliënten, 7 begeleiders, 32 

stakeholders en 12 beleidsmakers 

 

 



5 interventies 
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1. Verbeteren van partnerschappen en netwerken 
 

2. Outreach activiteiten: doelgroep actief bereiken 
 

3. Competenties van de begeleider in kaart 
gebracht 
 

4. Tools in kaart gebracht & ontwikkeld 
 

5. Leerloopbaanbegeleiding aan 418 
laaggeschoolde volwassenen 
 



1. Profiel van de cliënt  

 100% vroegtijdige schoolverlaters 

 Vooral jongvolwassenen (< 26 jaar)  

 Een minderheid werkt, een grote groep is werkzoekend 

 

 

 

 

 

  Totaal 

Cliënten 418 

< 26 jaar 73% 

Werkend 12% 

Werkloosheidsuitkering 18% 

Inactief 32% 

Sociale uitkering 31% 

Ziekte-uitkering 7% 



1. Profiel van de cliënt  

 67% ondervindt 1 of meer drempel(s) om een opleiding te 

starten 

 

 

 

 

 

 

 

 Gekenmerkt door multi-problematiek 

 Positieve leerhouding 

 

  Alle 

  N % 

Te hoge kost van opleiding/vorming 96 34 

Gezondheidsproblemen (mentaal/fysiek) 63 22 

Onvoldoende basisvaardigheden 39 14 

Negatieve eerdere schoolervaring 47 17 

Beperkte taalvaardigheid Nederlands 46 16 

Gebrek aan vertrouwen 35 12 

Gebrek aan motivatie 33 12  

Gebrek aan steun van familie 35 12 



2. Leerloopbaanbegeleiding 

 925 begeleidingssessies (face-to-face) 

 Gemiddeld 2,2 sessies 

 57 min./sessie 
 

 Begeleiding = meer dan sessies: 

 Microcontacten: SMS, Whatsapp, Messenger 

 Gemiddeld 22 contacten per traject : 
face-to-face, e-mail, tel., microcontact 
 

 Aantal sessies: 

 44%: 1 - informatiebemiddeling 

 56%: 2 of meer – begeleidingstraject 

 

 Maatwerk: op basis van interesses, persoonlijke achtergrond en context  

 De cliënt neemt het voortouw 

  Alle cliënten  

# sessies  N  % 

1 183 44 

2 of 3 168 40 

4 tot 8  64 15 

8+  3 1 

Totaal 418 100 



3. Partnerschappen & netwerken 

Partnerschappen voornamelijk binnen de domeinen: 

1. Onderwijs 

2. Lokaal beleid 

3. Welzijn 

4. Arbeidsbemiddeling (VDAB en haar partners) 

5. Integratie & Inburgering 

 

Belang van netwerken en partnerschappen voor: 

 Financiële steun 

 Doorverwijzing van cliënten (2 richtingen): ‘warme overdracht’ 

 Uitwisseling van kennis en cliënt gerelateerde info 
 

 

 



3. Partnerschappen & netwerken 

Belangrijkste doorverwijzers naar de GOAL dienstverlening 

  All GOAL clients  

  N  % 

Uit eigen initiatief 40 10 

VDAB 109 26 

OCMW 65 16 

Onderwijsinstellingen 25 6 

CLB 59 14 

Integratie & Inburgering 53 13 

Sociale integratie 1 0 

Jongerenwerking 6 1 

Lokale overheden 1 0 

Rehabilitatiecentra 4 1 

Front desk de Stap 41 10 

Andere 9 2 

Totaal 413 100 



Zien partners de nood aan een 

GOAL dienstverlening? 

https://www.youtube.com/watch?v=hp2FntF1XzU 



4. Outreach strategieën 

 Netwerken en partnerschappen cruciaal om doelgroep te 

bereiken:  

 doorverwijzingen (90% van cliënten) 

 informatiesessies aan de doelgroep (groepssessies)  

 Informatiesessies aan partners  

 dienstverlening op locatie bij partnerorganisaties “zitdagen” 

 

 Bepaalde kwetsbare groepen werden niet voldoende 

bereikt: 

 Laagopgeleide werknemers 

 NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) 

 

 



5. Competenties van de begeleider  

 Leerloopbaanbegeleiding = meer dan begeleidingssessies: 
opzoekingswerk voor de client, administratie, netwerken,… 

 

 Kerncompetenties: 

 Op de hoogte zijn/blijven van ontwikkelingen in het onderwijsveld en 
specifiek aanbod van instellingen in de regio: alle niveaus, formeel 
en non-formeel, diploma’s en certificaten,  

 kennis sociale kaart en sociale statuten 

 Zelfstandig kunnen werken 

 Kunnen netwerken 

 Interpersoonlijke vaardigheden:  

 Motiverende aanpak 

 Op maat werken 

 Juiste balans: afstand – nabijheid 

 



6. Kwaliteit van de dienstverlening  

kenmerken die de kwaliteit bepalen volgens cliënten, 

stakeholders en beleidsmakers: 

 De dienstverlening is neutraal en verschaft 

onafhankelijke informatie 

 Niet-verplichte en laagdrempelige karakter  

 Begeleiding op maat: de cliënt neemt het voortouw 

 verhoogde zelfredzaamheid en zelfbewustzijn 

 verkleinde kans op uitval uit het traject 

 Begeleiders hebben een uitgebreide kennis van het 

opleidingslandschap 



7. Resultaten cliënten 
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 Cliënten zijn positief over de begeleiding 

 86% is gemotiveerd om een opleiding te starten na begeleiding 

 84% heeft doelstellingen van begeleiding (deels of geheel) 
gerealiseerd 

• waarvan 62% door inschrijving in opleiding 

• 43% verhoogd zelfvertrouwen 

 Follow-up survey (bij 42 cliënten): 

• 78% inschrijving in een opleiding 

• 98% hebben hun educatieve doelen bepaald 

• 88% verhoogd zelfvertrouwen  
 

Analyse bijkomende data: 

 DAVINCI database: 49% (van 183 cliënten) schreef zich in bij een CVO 
 76% behaalde minstens 1 deelcertificaat 

 De Stap: 74% van cliënten in begeleidingstraject schreef zich in een 
opleiding in (formeel en niet-formeel)  

 

 



Het Vlaams adviescomité – Ontwikkeling 

Blauwdruk voor Leerloopbaanbegeleidng 
16 



Basisprincipes voor beleid 
17 

 de cliënt staat centraal / kiest zelf / 

empowerment 

 vereist maatwerk  

 onafhankelijke dienstverlening en neutrale 

informatieverstrekking  

 belang van sterke partnerschappen (integrale 

dienstverlening, wederzijdse doorverwijzingen) 

 laagdrempelig en vrijwillig 

 



Doelgroep  
18 

 Voor elke volwassene  

 

 met bijzondere aandacht voor kwetsbare 

volwassenen en  kansengroepen 
 

  



Types dienstverlening 



20 

 Van algemeen belang, laagdrempelig (vooral 

voor laaggeschoolde doelgroepen) en 

toegankelijk voor iedereen 

 Belang regionale en lokale betrokkenheid  

 Belang van gelijkwaardige werking in heel 

Vlaanderen 

 

Aanbevelingen voor fysieke 

organisatie 



SERV en VLOR Advies 

SERV-ADVIES VLOR-ADVIES 

Erkent belang van 

Leerloopbaanbegeleiding 

Erkent belang van 

Leerloopbaanbegeleiding 

 

Onderschrijft Basisprincipes 

Blauwdruk 

Onderschrijft Basisprincipes 

Blauwdruk 

Informeren, begeleiden en 

ondersteunen 

Getrapt dienstverleningsmodel  

Integratie in bestaande 

dienstverleningen (VDAB, 

Loopbaancentra, bestaande 

Leerwinkels) 

 

Onafhankelijke en nieuwe 

dienstverlening (BD Onderwijs) 

vanuit een Integrale benadering in 

beleid en implementatie 
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 https://adultguidance.eu/ 

 

 

Meer info… 

https://adultguidance.eu/

