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Beschrijving van het
project

Dankwoord
Nu we aan het einde komen van een wel heel bijzonder academiejaar, komen we ook aan
het einde van wat wij een geslaagd IP-project noemen. Heel het jaar hebben we hard
gewerkt om de jonge vzw PEP! vooruit te helpen en het eindproduct mag best gezien
worden!
Een geslaagd IP-project staat of valt niet alleen bij de inzet van de projectleden, ook de
begeleiding van de groep is van cruciaal belang. Daarom zouden wij graag professor Clycq
bedanken voor de goede opvolging en zijn betrokkenheid bij het project. Wij appreciëren
dit ten zeerste, net zoals de concrete en gedetailleerde feedback die we kregen.
Ook willen we professor Donche bedanken voor zijn constructieve tussentijdse feedback
die ons een goed beeld gaf van onze werkpunten.
De externe opdrachtgever PEP! vzw mag natuurlijk ook niet vergeten worden. Dankzij
hen was het mogelijk om dit boeiende project, dat rechtstreeks uit het werkveld komt,
uit te werken. We zouden hen ook graag bedanken voor de vlotte samenwerking en
goede communicatie. We hopen dat jullie net zo tevreden zijn met het resultaat als wij!
Verder verdienen ook de coaches die deelgenomen hebben aan de survey en/ of
interviews een welgemeende dankjewel! Het was vast niet eenvoudig om in een drukke
agenda tijd vrij te maken om aan ons project te kunnen deelnemen. Doorheen dit project
is onze appreciatie voor hun werk alleen maar gegroeid. We wilden als bedanking voor
deelname een sleutelhanger uitdelen tijdens het intervisiemoment. Dit kon helaas niet
doorgaan, maar we zorgen ervoor dat het alsnog hun richting uit komt, want zij zijn “the
key to their success”.
Tot slot zouden we ook elkaar als teamleden moeten bedanken. Door ieders inzet staat
het project waar het nu staat. Onze wegen zullen terug scheiden, maar we zeggen hier
niet vaarwel, maar tot ziens!

Het IP-team
Abourahman – Els – Evi – Hicham – Jolien – Lieke – Marie-Paule

Mei 2020
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I.

Inleiding – probleemstelling – situering

De gevolgde opleiding van jongeren is een van de belangrijkste factoren bij het verkrijgen
van een goede positie op de arbeidsmarkt. Hoe hoger het onderwijsdiploma, hoe krachtiger
ze ten opzichte van anderen staan in de arbeidsmarkt (Laurijssen, Van Trier, & Wolbers,
2016). Onderwijs blijkt voor jongeren dus een essentiële schakel om verder te groeien
naar stabielere arbeidsmarktposities (Rijksoverheid, 2018). Onderwijs doet ook het risico
op armoede verminderen (Van Laere, M., 2015), verhoogt de kans op een langer leven
(Condon, D. 2018) en beperkt het risico op sociale uitsluiting (Unia, 2018). De socioeconomische- en immigratieachtergrond van jongeren blijkt in Vlaanderen een veel
sterkere invloed te hebben op onderwijsresultaten dan in onderwijssystemen van andere
landen. Het is met andere woorden zo, dat het in Vlaanderen belangrijker is wie je bent en
wie je ouders zijn, dan in vergelijking met andere landen of onderwijssystemen. Zo blijkt
uit de PISA-resultaten1 van 2018 ook dat 17% van de variantie in leesscores in Vlaanderen
bepaald wordt door de socio-economische achtergrond van de leerlingen (PISA, 2018).
Bovendien blijkt dat in het Vlaamse onderwijs de kloof in prestatieverschillen tussen
leerlingen zonder migratieachtergrond en leerlingen met een migratieachtergrond zeer
groot is. Dit valt eveneens af te leiden uit figuur 1. In Europa deden enkel Nederland,
Finland, Zweden en IJsland het slechter dan Vlaanderen. Deze ongelijkheid komt ook terug
in de voorgaande cycli van PISA-resultaten, die als hoofddomein wetenschappelijke- en
wiskundige geletterdheid hadden.

Figuur 1: Prestatieverschillen tussen leerlingen met- en zonder migratieachtergrond (PISA, 2018)

1

PISA-testen peilen naar de leesvaardigheid, wiskundige- en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarigen
over de hele wereld, waaronder ook bij Vlaamse jongeren.
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Sociale ongelijkheid zorgt voor ongelijke onderwijskansen. Kansarme jongeren moeten
vaker blijven zitten, nemen minder snel deel aan hooggewaardeerde onderwijsvormen,
stromen vaker uit zonder diploma en nemen minder vaak deel aan hoger onderwijs (PEP!
vzw, sd).
Omwille van

deze redenen

richtten

in 2017 enkele jongvolwassenen

met

een

migratieachtergrond de vzw PEP! op. PEP staat voor Positive Education Psychology (PEP!
vzw, sd) en heeft als doel om meer jongeren een diploma te laten behalen dat aansluit bij
hun interesses en capaciteiten om zo de vicieuze cirkel van kansarmoede te doorbreken.
Ondertussen is PEP! vzw actief in Antwerpen, Brussel en Limburg en hebben ze
verschillende projecten op poten gezet.
Voor de jongeren die zich inschrijven bij PEP! vzw zijn er eerst en vooral bijlesclubs die het
mogelijk maken om op een betaalbare manier bijles te krijgen. Hiernaast worden er ook
masterclasses aangeboden. Dit traject van 12 weken heeft als doelstelling jongeren vanaf
16 jaar belangrijke skills aan te leren die hen voorbereiden op de toekomst. Vervolgens
zijn er ook infosessies die jongeren kunnen volgen over ‘leren leren’ of over de
toelatingsexamens in medische richtingen. Tijdens zo een infosessie kan ook het rapport
van de jongere met de ouders besproken worden. PEP! vzw organiseerde tevens ook al
activiteiten om de ondernemerszin bij de jongeren aan te wakkeren. Ten slotte hebben de
jongeren ook de mogelijkheid om een coachingstraject te volgen en dit traject wil PEP! vzw
de volgende jaren efficiënter laten verlopen.
Het coachingstraject is dan ook de focus van dit interdisciplinair project. Tijdens een
coachingstraject wordt een coachee doorheen het schooljaar begeleid door een
rolmodel/coach. Van deze laatsten wordt veel verwacht en zij moeten dan ook
verschillende begeleidingstaken op zich (kunnen) nemen. Deze coaches worden gezien als
rolmodellen die de jongeren coachen door hen op basis van hun eigen succesverhaal en
ervaring te inspireren en te ondersteunen. Het gaat hier over gesprekken (minstens 6 per
schooljaar) waarbij er samen met de coachee actiepunten en begeleidingsplannen
opgesteld worden om de schoolresultaten (indirect) en het schools welbevinden (direct) te
verhogen (PEP! vzw, sd). Van de coaches wordt verwacht dat zij aan de coachees gepaste
begeleiding bieden. Bovendien wordt er verwacht dat de coaches deelnemen aan de
vormingsdagen in september en aan de supervisies die meestal een keer per semester
plaatsvinden.
Dit jaar – schooljaar 2019-2020 - zijn er 37 coaches gestart die 50 jongeren actief
begeleiden. Dit betekent dat sommige coaches twee of soms zelfs drie jongeren coachen.
Tijdens het traject kunnen er nog nieuwe coachees of coaches aansluiten.
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Zowel de coaches als coachees kunnen bij de organisatoren van PEP! vzw terecht voor
vragen en informatie, waarbij er dan getracht wordt om de nodige ondersteuning te
voorzien. Ook hebben ze een Facebookgroep die het delen van kennis zou moeten
stimuleren, maar die nauwelijks gebruikt wordt. PEP! vzw stuit hierbij echter op enkele
problemen.
Ten eerste is de informatie die PEP! vzw aan de coaches kan geven momenteel
gedecentraliseerd over verschillende personen waardoor er te weinig gebruik van gemaakt
wordt. De afgelopen twee jaar hebben de organisatoren dan ook gemerkt dat er regelmatig
dezelfde vragen naar voren komen en dat de beschikbare informatie niet altijd meteen tot
bij de coach/ coachee geraakt, vanwege deze versnippering.
Ten tweede is er een gebrek aan samenhang en overzicht in de informatie die voor coaches
en coachees beschikbaar is. Tot op heden heeft PEP! vzw geen systeem ontwikkeld om dit
efficiënter te laten verlopen.
Ten derde is er ook nog een probleem met de afstemming van de informatie aan de
gebruiker. Zo zou de informatie voor de coaches niet te theoretisch mogen zijn en zou
informatie voor jongeren aangepast moeten worden aan hun leeftijd. Dit is iets waar PEP!
vzw mee worstelt, aangezien dit een tijdrovende bezigheid is.
Tot slot is het ook zo dat er slechts een beknopt beeld is van welke informatie en
ondersteuning coaches graag zouden hebben binnen het coachingstraject, omdat er nog
geen systematische bevraging is gebeurd naar deze behoeften. Er komen momenteel enkel
vragen van de coaches en coachees die assertief genoeg zijn om de organisatoren te
benaderen.
PEP! vzw contacteerde het departement OOW van de Universiteit Antwerpen om op enkele
van de vragen die bovenstaande problemen met zich mee brengen, een antwoord te
kunnen bieden. In dit interdisciplinair project zal een manier gezocht worden om PEP! vzw
te ondersteunen in de moeilijkheden die ze ervaren met betrekking tot het coachingstraject
dat ze hebben uitgewerkt en in ontwikkeling is, om zo een steentje bij te dragen in het
verkleinen van de sociale ongelijkheid in Vlaanderen.
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II.

Doelstellingen van het project

Uit de aanvraag van PEP! vzw blijkt dat er vooral nood is aan een betere en meer
uitgebreide ondersteuning voor de coaches en coachees. PEP! vzw wil onder andere meer
informatie ter beschikking kunnen stellen aan de coaches en dit op een eenvoudige en
interactieve manier. Aangezien de coaches vaak expertise hebben in bepaalde – maar niet
alle – thema’s, zou hapklare informatie hen moeten helpen om aan de slag te gaan met
thema’s waarin ze minder thuis zijn. De interactieve component is dan bedoeld voor het
uitwisselen van expertise bij thema’s waarover de coach wel veel informatie over heeft. Zo
kunnen de coaches elkaar ook onderling verder helpen en moeten niet alle vragen door de
organisatoren van PEP! vzw worden beantwoord. De informatie waarover PEP! vzw
momenteel beschikt is niet volledig en dient door ons te worden aangevuld en herwerkt
tot een duidelijke en overzichtelijke bron van informatie per vooropgestelde thematiek. Op
deze manier willen ze de problemen van de coaches behandelen en belangrijke informatie
delen met alle betrokkenen. Onze focus zal dus uitgaan naar het materiaal voor de coaches
dat we willen reorganiseren, aanvullen en verbeteren. Een tweede aspect binnen de
ondersteuning waarnaar PEP! vzw op zoek is, betreft het materiaal dat rechtstreeks gericht
is naar de coaches. Een volledige behoefteanalyse uitvoeren bij zowel coaches als coachees
is echter niet haalbaar binnen de grenzen van dit project waardoor er noodgedwongen
keuzes gemaakt dienen te worden. Uiteindelijk is beslist om enkel te gaan voor een
diepgaande uitwerking van materiaal voor de coaches, omdat het hun taak is om de
jongeren te helpen. Jongeren kunnen in eerste instantie steeds aankloppen bij hun coach,
waardoor we ervoor hebben gekozen om dit deel niet verder uit te werken.
Wat betreft het materiaal voor coaches zou PEP! vzw graag een online platform ontwikkeld
zien worden dat verschillende functies krijgt zoals bijvoorbeeld de communicatie
bevorderen tussen de coaches en het kunnen delen van informatie van allerlei aard. De
algemene overkoepelende doelstelling in dit project is dus het ontwikkelen en
uitwerken van kwalitatieve informatiepakketten die op een voor PEP! vzw geschikt
informatie- en uitwisselingsplatform geplaatst worden zodat het gemakkelijk toegankelijk
is voor alle coaches en het delen van informatie bevordert.
Een voorwaarde voor het kunnen slagen van dit project is dat zowel de informatiedragers
als het platform voldoen aan de verwachtingen van PEP! vzw omtrent het rolmodel
coachingstraject.
Deze algemene doelstelling en vraag van PEP! vzw werd verder opgedeeld in concrete
onderzoeks- en ontwikkeldoelstellingen. Deze geven vorm aan en bepalen de richting van
het project. Ook wordt er in de uitwerking van de doelstellingen kort vooruitgeblikt op de
procesdoelstellingen.
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1.

Onderzoeksdoelstellingen

Aangezien er gewerkt wordt voor een specifieke organisatie die een praktijkprobleem heeft
aangereikt, is het van belang om dit praktijkprobleem helemaal uit te spitten en helder te
krijgen. Een eerste belangrijke stap is een beeld krijgen van het idee dat de organisatoren
hebben bij het begrip coachen binnen het rolmodel coachingstraject.
Onderzoeksdoelstelling 1: We willen aan het begin van het project een ondubbelzinnig
beeld van het concept coaching dat PEP! vzw voor ogen houdt in het rolmodel
coachingsproject krijgen, door dit af te stemmen met de praktijk en de theorie. Dit moet
resulteren in een definitie van het begrip coaching.
Vervolgens wordt er ook van ons verwacht dat we zorgen voor een meer uitgebreide
ondersteuning van coaches. Uit de projectaanvraag van PEP! vzw (Projectaanvraag, 2019)
leren we dat de coaches vaak gemeenschappelijke vragen hebben en dat die op dit moment
allemaal afzonderlijk worden behandeld. De bestaande informatie is te versnipperd om als
goede

ondersteuningsbasis

te

fungeren.

De

verkregen

informatie

vanuit

de

projectaanvraag dient verfijnd te worden om tot een kwalitatief project te komen dat zo
goed mogelijk aansluit bij de wensen van de organisatie waarmee samengewerkt wordt.
We formuleren vervolgens onderzoeksdoelstelling 2.
Onderzoeksdoelstelling 2: We willen een zo concreet en eenduidig mogelijk beeld
verkrijgen van de noden die PEP! vzw heeft. Ook willen we hun verwachtingen concreet
kunnen inventariseren. Dit moet resulteren in een kader waarbinnen het vervolg van het
project wordt gesitueerd. Dit vormt met andere woorden de basis van het project.
Wat we reeds weten - op basis van de projectaanvraag - is dat PEP! vzw een goed
uitgewerkte ondersteuning, eventueel in de vorm van een platform, en informatieaanbod
vraagt voor coaches. Om dit te kunnen voorzien, moeten we ook weten welke behoeftes
de coaches hebben. Aan welk soort informatie hebben ze behoefte? Over welke thema’s
hebben ze vragen? Is er een vlotte communicatie? Om een beeld te krijgen van deze
behoeftes formuleren we doelstelling 3.
Onderzoeksdoelstelling 3: We willen in het eerste deel van het project, voor januari, bij
de coaches aftoetsen welke behoeftes ze hebben in verband met de gewenste
ondersteuning en het informatieaanbod. Na de behoefteanalyse moeten we een beeld
hebben van de gewenste thema’s die uitgewerkt dienen te worden en de voor- of
tegenargumenten die coaches hebben om al dan niet informatie uit te wisselen.
Tot slot moeten we ook weten wat de organisatoren van PEP! vzw verwachten van een
platform en wat coaches belangrijk achten om een gebruiksvriendelijk platform te
bekomen.
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Er dient rekening gehouden te worden met de kosten, kenmerken en mogelijkheden van
het platform zodat deze overeenstemmen met de mogelijkheden en verwachtingen van de
doelgroep.
Onderzoeksdoelstelling 4: Na het aftoetsen van de wensen van zowel de organisatoren
als de coaches dient er te worden onderzocht welke platformen er in aanmerking komen
om in te zetten bij PEP! vzw. Dit deelonderzoek binnen het project moet leiden tot een
document waarin verschillende platformen naast elkaar worden geplaatst zodat in
samenspraak met de organisatie tot een overeenkomst van platform kan gekomen worden.

2.

Ontwikkelingsdoelstellingen

Na de behoefteanalyse zou er genoeg informatie moeten zijn over de te ontwikkelen
thema’s. Ook zouden we aan de slag moeten kunnen gaan met een specifiek platform zodat
PEP! vzw tegen het einde van het project een platform voor kennisdeling ter beschikking
heeft. We formuleren dan ook onderstaande ontwikkelingsdoelstellingen.
Ontwikkelingsdoelstelling 1: Na de behoefteanalyse worden de thema’s uitgewerkt die
belangrijk zijn voor de coaches. We bepalen vooraf het aantal thema’s dat we zullen
uitwerken. We kiezen ervoor om enkel de vier tot zes belangrijkste thema’s mee te nemen.
De informatiepakketten bevatten zowel concrete tools die meteen kunnen worden ingezet
in de praktijk als handige links en achtergrondinformatie waarmee de coach nog een stap
verder kan gaan. Deze dragers dienen volledig klaar te zijn tegen het einde van het project
zodat PEP! vzw deze meteen kan gebruiken. Afhankelijk van welke thema’s uit de
behoefteanalyse naar voor komen, wordt het bestaande materiaal van PEP! vzw gebruikt
als basis. Na een kritische analyse van dit materiaal zullen we aanvullingen suggereren
vanuit verscheidene bronnen.
Ontwikkelingsdoelstelling 2: De ontworpen informatiepakketten dienen op een platform
te worden gezet dat voldoet aan de wensen van de coaches en de organisatoren van PEP!
vzw. Dit platform wordt helemaal ontwikkeld tegen het einde van het project zodat PEP!
vzw dit meteen kan implementeren. Naast de fiches wordt hier ook een handleiding op
gepost die uitleg biedt over het platform. Bovendien kan het platform nog andere
elementen bevatten afhankelijk van de wensen die uit de behoefteanalyse komen.
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3.

Procesdoelstellingen

Naast de productgerichte doelstellingen formuleren we ook een aantal procesgerichte
doelstellingen. Deze zijn opgenomen in het procesverslag.
Om het proces van dit project in goede banen te leiden worden er niet enkel
procesdoelstellingen opgesteld, maar hebben we ons ook laten inspireren door de methode
voor projectontwikkeling volgens Roel Grit (2014).
Met deze theoretische methode als leidraad hebben we een plan van aanpak opgesteld
waarin we, gedurende het project, achtereenvolgens volgende aspecten aan bod laten
komen: achtergronden van de opdrachtgever, de definiëring van de projectopdracht, de
projectactiviteiten, de projectgrenzen, de producten, de kwaliteit, de projectorganisatie,
de projectplanning, een kosten-batenanalyse en de risico’s die hieraan verbonden zijn. Het
plan fungeert met andere woorden als rode draad doorheen het project.
Het plan van aanpak is eveneens bijgevoegd in het procesverslag.
Voor de verdere uitwerking van deze doelstellingen en het verloop van het proces verwijzen
we de lezer van dit verslag dus graag naar ons procesverslag. In wat volgt werken we
enkel de productdoelstellingen verder uit.
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III.

Methodologie van het project

Dit deel omvat een gedetailleerde beschrijving van hoe onze groep de projectdoelstellingen
heeft gerealiseerd. Om dit luik overzichtelijk te houden, hebben wij de tekst opgesplitst in
verschillende delen. Deze secties verwijzen naar de soorten doelen die werden opgesteld.
In de verschillende onderdelen die aan bod komen, wordt er telkens een onderscheid
gemaakt tussen de onderzoeksdoelstellingen en de ontwikkelingsdoelstellingen. Zoals
eerder aangehaald, worden de procesdoelstellingen enkel uitgewerkt in het procesverslag.
Elke sectie geeft telkens een chronologisch overzicht van de stappen die wij als groep
ondernomen hebben om de doelstellingen te bereiken. Bovendien wordt er bij elke sectie
ook beargumenteerd waarom er voor de bepaalde methodologie wordt gekozen. Ook de
secties zelf zijn chronologisch geordend aangezien we eerst gewerkt hebben aan de
onderzoeksdoelstellingen voor we konden starten aan de ontwikkelingsdoelstellingen.

1.

Onderzoeksmethode

Het project kende een sequentieel mixed method onderzoeksverloop. Er werd vertrokken
vanuit een kwalitatieve pilootstudie waarna er een kwantitatieve hoofdstudie werd opgezet.
De resultaten van deze hoofdstudie hebben vervolgens aanleiding gegeven tot het opzetten
van

een

beperkte

kwalitatieve

vervolgstudie.

Om

de

verschillende

onderzoeksdoelstellingen te kunnen bereiken werd er dus gebruik gemaakt van één
comprehensive design met verschillende deelaspecten waarbij we gebruik hebben gemaakt
van

verschillende

onderzoekstechnieken

die

elkaar

aanvullen.

Pilootstudie
De pilootstudie werd uitgevoerd om onderzoeksdoelstelling één en twee te bereiken. Deze
is geïnspireerd op de methode van een holistisch single casestudy design, omdat er binnen
eenzelfde context, één case werd onderzocht vanuit één perspectief (Yin, 2009). Het is
echter niet mogelijk om binnen de grenzen van een IP-project elke methode tot in detail
te volgen. Bovendien ligt de focus ook op het praktijkgerichte en dienen we in functie van
een praktijkcasus te werken. Het is hierbij niet de bedoeling om een exhaustief theoretisch
onderzoek op te zetten. Verder in het project werden wel verschillende perspectieven
meegenomen, maar in deze kleine voorstudie niet. Met behulp van verschillende
technieken wensten we een beeld te krijgen van de verwachtingen van PEP! vzw in verband
met dit project, de noden die zij ervaren en het beeld dat er binnen de organisatie leeft
over coaching en rolmodel coaching in het algemeen.
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We hebben hier zowel een documentenanalyse voor gebruikt die werd uitgevoerd op
basis van het materiaal dat we hebben verkregen van PEP! vzw aan de start van dit project
als een semigestructureerd interview met de organisatoren van PEP! vzw. Hierbij was
de idee dat een open bevraging meer en rijkere data zou opleveren dan bijvoorbeeld een
vragenlijst, omdat het gesprek heel verkennend van aard was en er op deze manier kon
worden ingespeeld op de antwoorden die de organisatoren van PEP! vzw gaven. Tot slot
hebben we ook binnen deze pilootstudie een “praktische” literatuurstudie uitgevoerd.
Uit de analyse van de documenten moest eerst en vooral blijken hoe de organisatoren van
PEP! vzw ‘coaching’ zien en wat ze momenteel al doen voor het coachingstraject en hun
coaches, maar we hebben de documenten ook gescand op het vlak van praktische
bruikbaarheid voor het vervolg van het project. We hebben in functie hiervan in Microsoft
Teams, het platform dat we als team gebruiken om te communiceren en bestanden te
delen, een structuur aangemaakt zodat gedurende het volledige project duidelijk was welke
informatie wanneer nog kon gebruikt worden en welke informatie niet gebruikt kon worden
in functie van het project.
Aan de hand van een kwalitatief semigestructureerd interview met de organisatoren van
PEP! vzw wilden we een beter beeld bekomen van de huidige situatie van het
coachingstraject. De gebruikte interviewleidraad is opgenomen als bijlage 1 van dit
rapport. Het interview bevatte verschillende vragen die betrekking hadden op de
organisatorische werking binnen PEP! vzw.
De leidraad van dit interview kwam stapsgewijs tot stand. Elk lid van het team lijstte enkele
vragen op die hij/zij belangrijk vond en die werden vervolgens samengebracht. Na deze
fase werd de leidraad in groep besproken. Tijdens dit werkmoment werd de formulering
van de vragen grondig nagekeken en werden enkele vragen geherformuleerd om ze
mogelijke sturing/ beïnvloeding van de resultaten te vermijden. Zo kwamen we tot een
finale leidraad.
Een verkorte versie van de leidraad werd vooraf aan de opdrachtgever bezorgd. Deze
werkwijze werd gehanteerd zodat de afname van het interview vlot kon verlopen en de
organisatoren van PEP! vzw al konden nadenken over mogelijke antwoorden. Dit kwam
volgens ons de volledigheid van de antwoorden enkel ten goede. Het interview vond plaats
in de kantoren van PEP! vzw en werd met toelating opgenomen en later samengevat in de
vorm van een verslag. De projectleden schreven dit interview dus niet verbatim uit, omdat
het bij dit interview niet de bedoeling was om antwoorden te gaan coderen. Het hoofddoel
van deze onderzoekstechniek was immers het verkrijgen van algemene inzichten en niet
het opzetten van kwalitatieve analyses. Enkel de meest relevante informatie werd voor ons
project geselecteerd.
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Verder werd er in deze fase van het project ook een beknopte “praktische” literatuurstudie
uitgevoerd. Dit werd in samenspraak met de organisatoren van PEP! vzw en onze
projectbegeleider beslist. De organisatoren van PEP! vzw hebben vanaf het begin
aangegeven dat ze geen uitgebreide en exhaustieve literatuurstudie verwachtten. Eerder
werd er al onderzoek gedaan naar het coachingstraject binnen PEP! vzw. Hierin staan
verschillende rollen vermeld die een “ideale coach” zou kunnen innemen. Hierdoor heeft
PEP! vzw geen nood meer aan theoretische onderbouwing, maar aan praktische tools. Het
enige product dat zij bijgevolg in handen wilden krijgen moest praktisch en rechtstreeks
bruikbaar zijn voor hun coachingsproject. Een aparte literatuurstudie werd dus niet als
meerwaarde voor het project gezien. Voor het projectteam was het echter wel handig en
noodzakelijk om een beperkt aantal literatuur door te nemen om bijvoorbeeld de definitie
van coaching en meer bepaald rolmodel coaching scherp te krijgen. De leestaken van dit
concreet, praktijkgerichte literatuuronderzoek werden verdeeld onder de verschillende
projectleden.
Tot slot kunnen we ook stellen dat PEP! vzw als aanspreekpunt en belangenbehartiger van
jongeren uit kansengroepen fungeert en ze hun kansen in het onderwijs willen verbeteren
(PEP! vzw, sd). Omgaan met diversiteit is voor hen een hoofddoel en daarom vonden we
het ook belangrijk om ons daarin te verdiepen. We woonden een bijscholing over diversiteit
bij die werd gegeven op de Universiteit Antwerpen. Dit gaf ons een bredere kijk op de
heersende thema’s die belangrijk zijn voor onze opdrachtgever. Dit vormde dan ook de
afronding van het vooronderzoek.
De resultaten uit het vooronderzoek moesten vervolgens richting geven aan de
kwantitatieve hoofdstudie. Dit omdat het ons een goed beeld diende te geven van de
gebruikte conceptualisatie van rolmodel coaching binnen het coachingstraject van PEP! vzw
en de verwachtingen van de organisatoren.

Kwantitatieve hoofdstudie
Om een antwoord te bieden op onderzoeksdoelstelling drie werd er geopteerd om een
online survey op te zetten in Qualtrics. Deze werd opgesteld op basis van de resultaten
van het vooronderzoek, omdat dit de richting van ons project meebepaalde.
Opnieuw was de individuele brainstorm een basis voor de uiteindelijke vragenlijst. Het
projectteam hanteerde bij het opstellen dus een gelijkaardige aanpak zoals bij het
semigestructureerd interview. Deze aanpak had als doel om tot een kwalitatief
hoogstaande vragenlijst te komen met daarin de onderwerpen die we wilden bevragen De
definitieve survey werd goedgekeurd door de organisatie en door onze projectbegeleider.
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We stelden de survey bewust zeer praktijkgericht op om een hoge responsgraad te
bekomen. Om dit te bereiken werd de vragenlijst zeer toegankelijk opgesteld met
antwoordmogelijkheden die tot een aanvaardbaar minimum werden beperkt.
Na het opzetten van de survey, die van een routing voorzien was, diende deze door het
projectteam getest te worden. Er werd gebruik gemaakt van een routing zodat coaches
enkel de voor hen interessante vragen moesten invullen. Dit “individuele” uitgewerkte pad
per coach moest worden getest zodat eventuele fouten konden worden opgespoord en
coaches zeker niet verkeerd werden omgeleid. Vervolgens werd de survey in december
naar 37 coaches verstuurd. We kozen ervoor om de survey in Qualtrics op te stellen. Dit is
een online surveyinstrument waarmee je op een gebruiksvriendelijke en snelle manier een
survey kan aanmaken en verspreiden naar respondenten. Binnen deze toepassing is er een
eigen rapportmodule en zijn er ook exportmogelijkheden naar onder andere SPSS
(Qualtrics XM, sd). De resultaten van de survey werden voornamelijk verwerkt met
Qualtrics.
Bij enkele vaststellingen uit de survey bleek er een groot verschil te zijn tussen nieuwe
coaches -rolmodellen die voor het eerste jaar deelnemen aan het project - en meer ervaren
coaches die al voor een tweede of derde jaar meedraaien. Omwille van dit opvallend
verschil hebben we ervoor gekozen om meerdere resultaten af te zetten tegen de
hoeveelheid ervaring van de coaches bij PEP! vzw. Bovendien blijkt dat er evenveel nieuwe
als meer ervaren coaches de vragenlijst hebben ingevuld waardoor we in de steekproef
kunnen spreken van een gelijke verdeling. Er werd bij de organisatoren van PEP! vzw ook
afgetoetst of dit voor de gehele populatie van coaches geldt en het blijkt dat er in deze
populatie inderdaad een mooie verdeling is. Op het moment waarop de survey werd
afgenomen waren er 37 coaches actief. Dit waren 15 meer ervaren coaches (2 de of 3de
jaar) en 22 nieuwe coaches.
Kwalitatieve vervolgstudie
Uit de survey kwamen een aantal behoeften van de coaches naar voren die nog enkele
vragen opriepen bij de projectleden. Zo zouden de coaches wel ervaringen willen
uitwisselen en vragen willen stellen via een platform, maar wordt de huidige
Facebookgroep hiervoor niet gebruikt. Het is vervolgens voor het projectteam niet duidelijk
welke verwachtingen coaches dan wel hebben omtrent platformen en het gebruik ervan.
Om hierop een antwoord te krijgen werd er geopteerd om een focusgesprek te
organiseren. Dit gesprek zou plaatsvinden tijdens een supervisiesessie die PEP! vzw had
georganiseerd op 22 maart. Door de ingevoerde maatregelen die sinds 13 maart 2020 van
kracht zijn om COVID-19 te bestrijden mocht deze sessie niet doorgaan en werden de
plannen bijgesteld. Het doel van dit gesprek zou echter geweest zijn om enkele
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bevindingen die naar voor kwamen in de survey uit te diepen en andere onduidelijkheden
op te helderen.
Het oorspronkelijk geplande focusgesprek en de bijhorende leidraad werden uiteindelijk,
in samenspraak met de projectbegeleider en de opdrachtgever, aangepast naar enkele
individuele diepte-interviews met een semigestructureerde leidraad.
Ook deze leidraad werd door alle projectleden samen opgesteld. De organisatoren van PEP!
vzw selecteerden voor ons zes coaches die hadden deelgenomen aan de survey en die
bereid waren om geïnterviewd te worden via een online medium. Uiteindelijk werden er
zes interviews afgenomen die vervolgens verbatim werden getranscribeerd en in NVIVO
open en inductief gecodeerd.
Om onderzoeksdoelstelling vier te bereiken werd er een beknopte literatuurstudie
opgezet met als doel een vergelijking te kunnen maken tussen verschillende platformen.
Ook bij deze literatuurstudie lag de focus op het praktijkgerichte. PEP! vzw verwachtte
geen uitgebreid theoretisch rapport over verschillende platformen, maar wilden een
concreet advies. Een van de criteria om een platform al dan niet mee te nemen in de
vergelijking is de mate waarin het platform aansluit bij de behoeften die coaches ervaren
omtrent platformgebruik. Deze behoeften worden eveneens in kaart gebracht binnen deze
doelstelling.

Betrouwbaarheid en validiteit
Om de betrouwbaarheid van het project te waarborgen werd er gebruik gemaakt van
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De survey werd met 3 projectleden geanalyseerd om
zo te kijken of en in welke mate er overeenstemming was tussen de projectleden. Ook bij
de interviews werd er rekening gehouden met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De
interviews

werden

gecodeerd

door

één

teamlid,

maar

alle

andere

projectleden

controleerden vervolgens het codeerwerk.
Ook met de verschillende vormen van validiteit werd rekening gehouden. In eerste
instantie hebben we erg de nadruk gelegd op constructvaliditeit. Na de literatuurstudie en
het interview met de organisatoren van PEP! vzw werd er een definitie van het begrip
coaching geformuleerd. Tijdens een voortgangsgesprek met de organisatoren van PEP! vzw
werd nog eens extra afgetoetst of we het begrip ‘coaching’ wel helemaal juist hadden
geïnterpreteerd zoals in hun praktijkcontext wordt bedoeld.
Wat betreft de interne validiteit hebben we getracht gebruik te maken van datatriangulatie. We hebben geopteerd voor meerdere dataverzamelingstechnieken zoals een
survey, interviews, documentanalyse en een literatuurstudie.
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Ook is er sprake van onderzoekerstriangulatie omdat we bijvoorbeeld de analyses met
meerdere projectleden hebben uitgevoerd en de literatuurstudie en documentenanalyse
hebben verdeeld onder meerdere projectleden. Bovendien is er in dit project ook gebruik
gemaakt van methodologische triangulatie. Er werd zowel op een kwalitatieve als
kwantitatieve manier data verzameld.
Ook hebben we door middel van de interviews van de coaches een soort van memberchecking toegepast. Tijdens het interview hebben we enkele van onze bevindingen uit de
survey teruggekoppeld naar de coaches. Zij kregen dan de kans om hierop te reageren.
We hebben in ons project minder rekening gehouden met de externe validiteit omdat het
hier gaat om een specifiek praktijkprobleem waarbij de focus vooral ligt op het goed
begrijpen van één specifieke context. Het doel is ook een product af te leveren dat specifiek
is aangepast op deze context. Om het product of enkele conclusies te kunnen transfereren
naar een andere context zal bijkomend onderzoek noodzakelijk zijn.
Wel hebben we getracht om te zorgen voor een representatieve steekproef bij zowel de
survey als de interviews. Bij de survey hadden we een respons van 60% waarbij er een
mooie verdeling was tussen nieuwe en meer ervaren coaches. Ook bij de interviews was
er een mooie verdeling tussen coaches die al wat meer ervaring hadden en coaches die
nieuw waren bij PEP! vzw.
Het projectteam hecht ook veel belang aan de kwaliteit van het geleverde werk. De
leidraden van het semigestructureerde interview met de opdrachtgevers van PEP! vzw en
de interviews met de coaches werden ter feedback voorgelegd aan de procesbegeleider.
Er werd steeds rekening gehouden met alle tips en opmerkingen. Ook werden de vragen
van de survey gecontroleerd door de procesbegeleider en de organisatoren van PEP! vzw.

2.

Ontwikkelingsmethode

Voor de ontwikkeling van de gewenste leeromgeving zijn er verschillende modellen die
gebruikt kunnen worden. Het projectteam koos voor een kader op macroniveau dat de
basis moet vormen om een antwoord te kunnen bieden op de ontwikkelingsdoelstelling.
Het

Distributed

Designmodel

van

Professor

Colpaert

(2014)

ondersteunt

de

ontwikkelingsfase van ons project door achtereenvolgens aandacht te besteden aan de
analyse, het design, de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van de
leeromgeving.
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Figuur 2: The Distributed Design Model. Gekopieerd van Instructioneel design, door J. Colpaert,
(2019), geraadpleegd op http://ce3.ua.ac.be/wiki

De analyse van de context wordt voornamelijk gevoed door de output van de
onderzoeksdoelstellingen. De uitgevoerde behoefteanalyse (pilootstudie en vervolgstudie)
zal een kader bieden waarbinnen we de nieuwe leeromgeving kunnen uittekenen. We
focussen voornamelijk op wat er kan en moet veranderd worden. Meer informatie omtrent
de methode die we hebben toegepast in de analysefase is terug te vinden bij het
methodeluik van de onderzoeksdoelstellingen (zie p13). Doorheen het ontwerpproces
grijpen we regelmatig terug naar relevante theorie.
Enerzijds gaat het over de output van de pilootstudie en vervolgstudie, anderzijds kunnen
extra theoretische achtergronden m.b.t. leerplatformen in het algemeen een houvast
bieden. Deze theorie gebruiken we onder andere om een balans te vinden tussen de
academische context waarbinnen dit IP-project gesitueerd is en de praktische uitwerking
waarnaar PEP! vzw op zoek is. Langs de andere kant is theorie in het model van Professor
Colpaert belangrijke input voor de ontwikkeling van leeromgevingen.
Na de analyse van de leeromgeving komt de conceptualisatie en specificatie van het
nieuwe design aan bod. We stellen een hypothese op die gebaseerd is op de theorie en de
uitkomst van de analyse. De hypothese die geformuleerd zal worden zoekt naar een
verzoening tussen de pedagogische doelen die de organisatoren van PEP! vzw
vooropstellen en de persoonlijke doelen die de coaches binnen het project hebben.
In de specificatie worden concrete acties beschreven die aangeven hoe en waarmee de
opgestelde doelen en de hypothese bereikt kunnen worden zodat dit project bijdraagt aan
de ontwikkeling van een verbeterde leeromgeving voor PEP! vzw.
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Zoals in figuur 2 wordt aangegeven is het in deze fase belangrijk om met behulp van
theorie aan te geven waarom het gebruik van een digitale tool een meerwaarde kan zijn
voor de te ontwikkelen leeromgeving. In deze fase wordt er hierover dan ook literatuur
aangehaald bij de resultaten.
In de fase van prototyping zal er gestart worden met het aanmaken van een eerste versie
van de informatiepakketten en de concrete format voor het platform. Na evaluatie en
afstemming kan de ontwikkelingsfase starten. De ontwikkeling van het platform wordt
afgestemd met de opdrachtgever en procesbegeleider en op basis van hun evaluatie
worden de nodige bijstellingen gedaan. Op deze manier vindt er een validering van de
ontwikkelhypothese plaats. De technologie binnen dit project wordt constant afgetoetst
aan het resultaat van de analyse en aan de voorwaarden die ontstaan vanuit de
ontwikkelingsstappen.
Tot slot geeft tabel 1 nog een schematische voorstelling van de manier waarop het
designmodel ingebed is binnen het projectplan.
Tabel 1:
Koppeling Distributed Design (Colpart,2014) en projectplan

Distributed Design-model binnen het projectplan
Fase
Analyse

Design en Development

Implementatie
Evaluatie
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Projectactiviteiten
•

Plan van aanpak

•

Pilootstudie

•

Kwalitatieve hoofdstudie

•

Kwantitatieve vervolgstudie

•

Hypothesevorming

•

(Technische) specificatie

•

Prototypes ontwikkelen

•

Informatiedragers maken

•

Platform opzetten

•

Aftoetsen platform PEP! vzw

IP-groep 10

Projectdoelstelling
Onderzoeksdoelstelling 1-4

Ontwikkeldoelstelling 1-2

20

IV.

Onderzoeksresultaten

Uit onderstaande resultaten zal blijken dat we, om alle doelen te kunnen bereiken,
verschillende onderzoekstechnieken hebben gebruikt waarmee we telkens een andere
focus voor ogen hadden. Enerzijds leverde elke techniek ons heel wat antwoorden op die
ons dichter bij ons doel brachten. Anderzijds rezen hierbij steeds nieuwe vragen, wat ons
ertoe aanzette om bijkomende gerichte data te verzamelen.

De visie van PEP! vzw op coaching en het coachingstraject
De focus van de document analyse lag op wat PEP! vzw op dit moment al doet voor de
coaches, welke documenten ze zelf bijhouden en hoe ze bepaalde dingen in hun organisatie
zien, zoals bijvoorbeeld de concrete invulling van de rol van coach. Uit de documenten van
PEP! vzw werden echter vooral de beweegredenen van de jongeren duidelijk. Zo blijkt dat
jongeren voornamelijk op zoek zijn naar iemand die hen motiveert, ondersteunt en
begeleidt; een luisterend oor. Ook wenden enkele jongeren zich met een zeer specifieke
vraag of problematiek tot PEP! vzw. Enkele voorbeelden hiervan zijn het ervaren van
faalangst of motivatiemoeilijkheden en het op zoek zijn naar een goede studiehouding of
methode. Aangezien dit niet de focus is van ons project, werd hier verder weinig mee
gedaan.
Ook vonden we in de documenten een masterproefscriptie terug die handelt over het
coachingstraject van PEP! vzw. Hierin staan verschillende rollen vermeld die een “ideale
coach” zou kunnen innemen. Verder focust ze vooral op hoe jongeren de ondersteuning
ervaren. Aangezien onze focus niet op de jongeren, maar op de coaches zelf ligt, heeft de
studie dus wel degelijk een andere focus dan dit IP-project. Wel is er in de theoretische
basis een overlapping. De vraag die dit opriep is hoe de organisatoren van PEP! vzw een
“ideale coach” zien of veel belangrijker; hoe ze coaches selecteren en wat ze er precies
van verwachten. In de masterproef werd immers niet opgenomen welke rollen de voorkeur
genieten van de organisatoren van PEP! vzw. Ook werd er niet ingegaan op de behoeften
van coaches om de desbetreffende rollen te kunnen invullen. Dit is dus een zichtbare lacune
waarop dit project zich focust en waarvoor er nieuwe data dient verzameld te worden. Om
hier een beter beeld van te kunnen schetsen werd er gekozen voor een semigestructureerd
interview met de organisatoren zelf.
Het semigestructureerde interview werd dus voornamelijk gebruikt om inzicht te krijgen in
de idee van PEP! vzw over het begrip coaching. Uit de documentanalyse blijkt dat er enkele
tegenstrijdigheden zijn.
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Is een coach er enkel om ondersteuning te bieden of moet een coach eerder een all-rounder
zijn? Wat sterk naar voor kwam in het interview is het verschil tussen de huidige
verwachtingen die gesteld worden aan de coaches en het ideaalbeeld dat er binnen de
organisatie heerst.
De organisatoren geven aan dat ze beseffen dat de coaches niet oneindig veel tijd hebben
en dat deze vrijwilligers schaars zijn. Er zijn geen duidelijk neergeschreven criteria die PEP!
vzw hanteert bij de selectie van coaches.
De ideale coach is volgens hen empathisch, betrokken, heeft voldoende tijd om te coachen,
is oprecht en bezit sociale vaardigheden om met jongeren om te gaan. Deze vaardigheden
en persoonseigenschappen zijn echter niet doorslaggevend om al dan niet coach te mogen
worden. Verder wordt er van de ideale coach geen kennis verwacht. Op basis van een
gesprek en een casus die aan kandidaat coaches wordt voorgelegd beslist men of er mag
deelgenomen worden aan het coachingstraject. Enkel wanneer er geen voeling is met de
jongere generatie, waarbij ze leeftijd een grote rol laten spelen, wordt een coach
geweigerd.
Tot slot geven ze ook aan dat er niet slechts één ideaaltype van een coach bestaat
aangezien individuele jongeren, afhankelijk van hun behoeften soms nood hebben aan een
ander type coach.
Uit de projectaanvraag en het interview met PEP! vzw blijkt ook dat de organisatoren al
meerdere ideeën en verwachtingen hadden omtrent het project dat wij uitvoeren. Het
hoofdthema dat naar voor kwam is het ontwikkelen van een platform met tips en tricks
over verschillende thema’s, zowel voor coaches al coachees. Deze thema’s zouden ze graag
verwerkt zien in informatiepakketten die worden aangemaakt voor coaches en aangepast
worden voor de coachees. Het zou dan bijvoorbeeld moeten gaan over coachen in het
algemeen, faalangst en leren leren. Ook zouden ze graag een community zien ontstaan
tussen de coaches om zo kennisdeling tussen coaches te bevorderen. Niet al deze wensen
waren gemakkelijk met elkaar te verzoenen binnen het bestek van dit IP-project.
Verder vindt PEP! het belangrijk om ook een overzicht van mogelijke studiekeuzes te
voorzien mede met een overzicht van organisaties, voorzieningen en/of websites die
geraadpleegd kunnen worden door de coaches. Vanwege het feit dat een coach niet op elk
vlak een expert kan zijn. Goede doorverwijsmogelijkheden zijn voor hen een must.
Bovendien willen zij via het platform zelf ook informatie aanbieden over hun
sensibiliseringscampagnes. In laatste instantie moet het platform ook dienst doen als
middel om interne formulieren te kunnen delen zoals onder andere evaluatieformulieren,
die twee keer per jaar ingevuld moet worden.
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Kortom, het doel is om zowel alle externe als interne informatie beschikbaar te stellen op
één centrale plaats die overzichtelijk is en gemakkelijk in gebruik is. Bovendien zou het
aan bovenstaande behoeften moeten voldoen.
De

combinatie

van

een

semigestructureerd

interview

bovenop

de

verkregen

projectaanvraag was essentieel om verwachtingen af te kunnen toetsen. Zo werd ook
duidelijk dat wanneer er uit onze behoefteanalyse bij de coaches andere behoeften naar
voor zouden komen dan diegene die door PEP! vzw werden verondersteld, er aanpassingen
konden gebeuren wat betreft de richting van ons project.
In verband met het eindproduct bleven er na dit interview wel nog enkele zaken
onduidelijk. De organisatoren gaven bijvoorbeeld aan dat ze geen zicht hebben op de mate
waarin er tussen coaches materiaal gedeeld wordt en op welke manier de coaches
momenteel op zoek gaan naar antwoorden voor de coachees. De organisatoren gaven ook
aan dat er momenteel nog niet gesproken kan worden van een community bij de coaches,
maar dat ze dat wel zouden willen. Om aan de slag te kunnen met deze verwachtingen en
wensen van PEP! vzw is het nodig om ook de coaches te bevragen. Dit omdat er een aantal
belangrijke vragen onbeantwoord bleven zoals de vraag of coaches wel degelijk behoefte
hebben aan een community en/ of de thema’s die worden voorgesteld door de
organisatoren ook degelijk die kritieke thema’s zijn waar coaches vragen rond hebben. Ook
is het na het interview niet geheel duidelijk of de organisatoren hun verwachtingen wel
voldoende concreet en transparant overbrengen naar de coaches toe. Hierdoor is er in
overleg met PEP! vzw beslist om een survey op te stellen die de behoeften van coaches in
kaart dient te brengen. Zie voor meer informatie hieromtrent in het methodologieluik.

Coaching en rolmodel coaching in de literatuur
Na de documentanalyse en het semigestructureerde interview werd duidelijk dat de
organisatoren van PEP! vzw de theorie over rolmodel coaching binnen het coachingstraject
hoog in het vaandel dragen. ‘Coaching’ en meer specifiek ‘rolmodel-coaching’ zijn dus
belangrijke concepten binnen dit project. Na de afspraak om niet te starten met een
uitgebreide literatuurstudie werd na het interview toch duidelijk dat een grondig begrip van
bovenstaande concepten een voorwaarde was voor een kwalitatieve invulling van het
project.
Omwille van onderstaande bevindingen ondervonden we alsnog de noodzaak om beroep
te doen op reeds bestaande literatuur omtrent deze begrippen.
PEP! vzw omschrijft in haar interne documenten de doelstellingen van het coachingstraject
als volgt:
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•

Iemands potentiele kwaliteiten vrijmaken zodat hij/zij zo goed mogelijk presteert

•

Niet onderwijzen, maar leren bevorderen (vanuit een groeistrategie)

•

Het zelflerend vermogen vergroten

•

Gericht op de verdere ontwikkeling van bewustzijn en verantwoordelijkheid

De verwachtingen die ze bij het rolmodelproject hebben zijn:
•

Voorbeeldfiguren van succesvolle rolmodellen introduceren aan jongeren uit
kansengroepen

•

Positieve verwachtingen en perspectieven bieden aan jongeren uit kansengroepen
zodat ze hun volledig potentieel kunnen ontplooien

•

Ongekwalificeerde uitstroom verlagen

•

Grotere instroom van jongeren uit kansengroepen naar het hoger onderwijs

In wat volgt, vatten we onze belangrijkste bevindingen samen.
Het coachingsproces zelf verloopt in een aantal fasen en volgens de GROW-methode.

Figuur 3: fasering van het coachingstraject (intern document PEP! vzw)

Het GROW-model
Het GROW-model is een vaak gehanteerd model binnen de coachingspraktijk. Het werd
ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk door Graham Alexander en gepopulariseerd door
John Whitmore en collega’s in de jaren ’80-’90.
“We must see people in terms of their future potential, not their past performance.”
(John Whitmore, 1992)
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Het GROW coachingsmodel is een eenvoudig model dat als leidraad voor een
coachingsgesprek kan dienen. Er worden vier stappen beschreven die leiden tot een
duidelijk eindresultaat. De coachee komt door de coaching zelf tot oplossingen voor
bepaalde problemen. Het is een vorm van ervaringsgericht leren waarbij relflectie en inzicht
een belangrijke stap zijn. Het is een heel bruikbare vorm voor de werking van PEP! vzw
omdat het er niet vanuit gaat de coach een expert is in de situatie van de coachee. Hij of
zij is een facilitator, die de coachee helpt bij het selecteren van de beste opties zonder
daarbij advies of richting te geven.
De eerste stap in het model is de doelbepaling. Er worden doelen gesteld op lange termijn
en voor het coachingsgesprek zelf. Een twee stap is het verkennen van de actuele situatie.
De rol van de coach is hier vooral om de coachee te stimuleren tot zelfevaluatie en analyse.
Een derde stap is het verkennen van de verschillende opties. In deze fase is het belangrijk
om het creatieve denkproces op gang te brengen. De coach structureert en draagt ideeën
aan. In een laatste stap wordt er een duidelijke wil uitgesproken onder de vorm van een
actieplan. Bij elke stap worden mogelijke vragen geformuleerd binnen het model die de
coach kan hanteren in het gesprek. Dit model werd eveneens verder in het project gebruikt
bij het ontwikkelen van ondersteunend materiaal voor de coaches. In de fiche over
coaching in het algemeen worden er enkele praktische handvaten aangereikt vanuit dit
kader.

Figuur 4: GROW-coaching-model

Welke ondersteuningsrollen neemt de coach op?
In 2019 onderzocht Stevens de verschillende ondersteuningsrollen binnen PEP! vzw en
haar masterproef geeft een aantal belangrijke inzichten mee voor dit project.
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Stevens baseert haar werk op het sociaal kapitaal framework van Stanton-Salazar (2011).
Dit kader vertrekt van sociaal kapitaal dat kan ingezet worden om ondersteuning te geven
aan jongeren met een lage sociaal economische status (SES) en wil daarmee uitsluiting in
het onderwijs tegengaan. Er wordt gesproken van institutionele agenten (niet-ouderlijke
volwassen) die als hulpbron voor de jongeren fungeren. Stanton-Salazar onderscheidt 14
ondersteuningsrollen die een institutioneel agent kan opnemen, onderverdeeld in 4
groepen (naargelang de doelstelling).

Figuur 5: Ondersteuningsrollen van Stanton-Salazar

De coaches binnen het coachingstraject nemen voornamelijk een individuele ondersteuning
op en situeren zich dus binnen de ‘Direct support’. Binnen deze categorie worden door
Stanton-Salazar vijf ondersteuningsrollen benoemd:
•

Resource agent: het aanreiken van persoonlijke en positionele hulpbronnen.
Positionele hulpbronnen vloeien voort uit de positie van de ondersteuner (vb.
leerkracht binnen een bepaalde school). Persoonlijke hulpbronnen behoren aan de
persoon van de ondersteuner zelf (vb. vakkennis).

•

Knowledge agent: overdragen van kennis over het onderwijssysteem.

•

Advisor: evaluatie, advies en begeleiding. Het gaat hier over een mentor die actief
betrokken is in het proces van informatievergaring, het mede-beoordelen van
problemen en het helpen van de individuele jongere om beslissingen te nemen in
functie van de studieloopbaan.

•

Advocate: belangenbehartiging. Interveniëren ten behoeve van de jongeren om zo
hun rechten en belangen te verdedigen en te verbeteren.
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•

Networking Coach: netwerkontwikkeling. Het leren ontwikkelen van netwerkgedrag
en hulpzoekend gedrag bij de jongeren.

Stevens (2019) vult deze rollen aan met een ‘Supporter-rol’. Het gaat hier voornamelijk
over de emotionele ondersteuning. Ook Chapman en collega’s (2017) verwijzen naar het
belang van affectieve betrokkenheid als belangrijke succesfactor in het ondersteunen van
jongeren. Deze factoren dragen bij aan een positieve sociale ontwikkeling bij deelnemers.
De coaches bij PEP! vzw nemen deze rol duidelijk op en benoemen dit vooral als het
motiveren van de jongeren in hun schoolloopbaan.
Lennox en Leonard (2007) wijzen in hun onderzoek naar de karakteristieken van peermentoring ook op deze dubbele rol als mentor. Enerzijds is er de taakgerichte functie en
anderzijds de psychosociale functie. Bij jonge coachees is deze rol vaak belangrijker dan
de taakgerichte. Ze benoemen aan aantal eigenschappen die de coach moet hebben om
deze rol op te nemen:
•

Communicatieve vaardigheden: belangrijke communicatieve vaardigheden bij het
begeleiden zijn luisteren, begrip voor anderen tonen, begrijpen van verbale en nonverbale communicatie, constructieve feedback kunnen geven, iets duidelijk kunnen
uitleggen, een open en duidelijke communicatie hanteren. Vooral mentoren zelf
hechten hier veel belang aan. Effectieve mentoren moeten in staat zijn om op het
persoonlijk niveau te communiceren met hun coachees. Sommige onderzoekers
spreken over de “playful state” als de meest gewaarde stijl.

•

Ondersteunende houding: een ondersteunende sfeer vermindert stress en angst.
Ondersteunende acties zijn: aanmoedigende woorden, het tonen van een wil om te
helpen, empowerment (individuele actie benadrukken, eigen oplossingen laten
bedenken).

•

Betrouwbaarheid: de coachee moet het gevoel hebben dat het veilig is om
persoonlijke informatie te delen. Andere woorden die in deze context vaak gebruikt
worden

zijn:

voorspelbaarheid,

geloofwaardigheid,

loyaliteit...

Het

gaat

voornamelijk om het installeren van vertrouwen in de begeleidingsrelatie.

•

Attitude van afhankelijkheid: het gaat hier over de afhankelijkheid binnen
peerrelaties

en

het

ondersteunen

van

mentoren

om

zich

persoonlijk

en

professioneel te ontwikkelen. Mentoren ontwikkelen professioneel en persoonlijk als
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ze graag willen bijleren. Mentoren ontwikkelen een wederkerigheid als ze coachees
kunnen ondersteunen bij hun academische en sociale integratie. Ook tussen de
mentor en de coachee ontstaat er een afhankelijke relatie. Een afhankelijke attitude
toont zich meestal door zich open te stellen naar de coachee, een wil om te leren
van elkaar, samenwerkend leren, persoonlijke en professionele kwetsbarheid
kunnen tonen, persoonlijke en professionele zorgen kunnen delen en het
aanmoedigen van een gelijkwaardige samenwerkende relatie.

•

Empathie: een intellectuele identificatie met of ervaring van de gevoelens,
gedachten, houdingen van anderen. Empathische mentoren kunnen beter een
vertrouwensrelatie uitbouwen met de coachee (staat centraal in deze functie).

•

Persoonlijk match: een goede match is belangrijk voor de begeleiding. Het is
belangrijk dat coachees zich op een of andere manier kunnen identificeren met de
mentor. Belangrijke aandachtspunten zijn hier: gedeelde waarden, een gedeeld
wereldbeeld, gedeelde overtuigingen… .

•

Enthousiasme: vooral jongere coachees geven aan dat ze dit een belangrijk element
vinden. Oudere coachees, bijvoorbeeld studenten in hoger onderwijs, hechten
minder belang aan het enthousiasme dat hun coach uitdraagt. Enthousiasme wordt
uitgedrukt in termen van het energieniveau van de coach.

•

Flexibiliteit: refereert hier naar een soort tolerantie ten aanzien van het
waardensysteem van de coachee maar ook naar een tolerantie ten opzichte van
mislukking. Het gaat ook over het belang om de grenzen van de coachee te
aanvaarden en geduldig te zijn.

Naast deze direct ondersteuning is er binnen het coachingstraject van PEP! vzw ook sprake
van ‘Integrative support’. Binnen het kader van Stanton-Salazar omvat dit de rol van:
•

Integrative agent: werkt aan de sociale integratie van jongeren in academische of
professionele netwerken (eerder gericht op hogeschool- en universiteitsstudenten).

•

Cultural guide: gidst jongeren doorheen nieuwe socio-culturele werelden of
institutionele domeinen (vb. gewoonten binnen hoger onderwijs).
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Stevens (2019) vult deze groep van ondersteuningsrollen aan met het concept ‘rolmodel’.
Ze verwijst naar Wills en Shinar (2000) die een rolmodel omschrijven als ‘Validation
support’, ondersteuning als waardenkompas of sociaal vergelijkingspunt. Ze stelde vast
dat dit concept sterk ingebed zit in de organisatie van PEP! vzw. Er wordt naar een rolmodel
verwezen als naar iemand waar naar opgekeken wordt omwille van doorzettingsvermogen,
morele eigenschappen en hetgeen ze bereikt hebben in hun onderwijsloopbaan. Het
rolmodel wordt belangrijk in de overstap naar het hoger onderwijs. Herkenbaarheid blijkt
een belangrijke voorwaarde om een coach als rolmodel te percipiëren. Uit de bevraging
van Stevens blijkt dat jongeren een coach vooral als rolmodel bekijken als die ook (net als
hen) een migratieachtergrond heeft.
In een uitgave van het Sociaal Platfom Rotterdam (2008) onderzoekt Marianne van
Bochove het concept ‘rolmodel’ op basis van succesverhalen van 15 vrouwen uit etnische
minderheidsgroepen. Ze benadrukt dat de invloed van rolmodellen niet makkelijk vast te
stellen is. Het leren van ervaringen van anderen en het kopiëren van gedrag is afhankelijk
van een aantal variabelen. Leeftijd en nabijheid zijn twee belangrijke elementen in dit
proces. Bochove verwijst naar de omschrijving van Gibson (2002) die een rolmodel
omschrijft als een persoon met bepaalde eigenschappen waarmee anderen zich
identificeren en die zij willen overnemen. Zij onderscheidt de volgende dimensies van
rolmodellen:

Figuur 6: dimensies van rolmodellen van Gibson (2002) uit Van Bochove (2008, p.60)
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Uit de documentanalyse en het interview blijkt dat de invulling die PEP! vzw geeft aan
rolmodellen voornamelijk positief is; een concreet persoon en dichtbij. Emotionele
ondersteuning

en

rolmodel-ondersteuning

vormen

een

belangrijk

deel

van

de

ondersteuning die de vrijwilligers in het coachingstraject bieden. Daarnaast fungeren ze
vaak als ‘resource en knowledge agent’. Ze nemen zeker ook de rol van ‘advisor’ en
‘cultural guide’ op.
Deze ondersteuningsrollen vormen het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een
ondersteunend platform voor de coaches. De andere rollen binnen het kader van StantonSalazar hebben we doorheen onze survey en gesprekken met de coaches minder zien
terugkomen. We gaan er in het kader van dit project niet verder op in.
Met

behulp

van

de

drie

bovenstaande

onderzoekstechnieken,

documentanalyse,

literatuurstudie en semigestructureerd interview, hebben we onderzoeksdoelstelling één
en onderzoeksdoelstelling twee weten te bereiken.

Respectievelijk hebben we een

eenduidig en concreet beeld van welke kaders binnen coaching de organisatoren
vooropstellen en hoe zij met andere worden coaching binnen hun project definiëren.
Bovendien hebben we ook de noden van PEP! vzw op een heldere manier in kaart kunnen
brengen. Deze werden reeds besproken.
Het is belangrijk om een onderzoeksthema vanuit verschillende perspectieven te
bestuderen en aangezien het project ondersteuning moet bieden aan de coaches, dienden
we niet enkel de organisatoren, maar ook de coaches te bevragen. Omwille hiervan werden
er ook meerdere onderzoekstechnieken ingezet. Omwille van de vele vragen die enkel door
de coaches kunnen beantwoord worden, zijn we gestart met het opstellen van een survey.

Welke behoeftes ervaren coaches?
De onduidelijkheden en veronderstellingen die naar boven kwamen in de pilootstudie
hebben we verder onderzocht door middel van een survey analyse: de centrale thema’s
die werden bevraagd zijn (1) een algemene schetsing van de coach en zijn motieven, (2)
informatie over hoe het coachen verloopt, (3) informatie over de jongeren en de problemen
die besproken worden en (4) de steun die ze al dan niet ervaren vanuit PEP! vzw. Hiermee
hebben we 27 van de 37 coaches kunnen bereiken. 22 hiervan hebben de vragenlijst
volledig ingevuld. Hierbij merkten we een gelijke verdeling op naar ervaring van de coaches
bij de organisatie. 11 respondenten zijn voor het eerst dit schooljaar (2019-2020) coach
bij PEP! vzw.
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Vijf respondenten zijn sinds schooljaar 2018-2019 coach en tot slot zijn er nog zes
respondenten die al sinds het begin van het project, schooljaar 2017-2018, deel uitmaken
van het coachbestand.

Aantal jaar ervaring bij PEP! vzw
3e jaar

1e jaar

2e jaar

1e jaar

2e jaar

3e jaar

Figuur 7: Visuele voorstelling van de antwoorden op de vraag: “Hoe lang bent u al coach bij PEP!
vzw?”

Met behulp van de antwoorden van de coaches hebben we enkele veronderstellingen die
werden gemaakt door de organisatoren van PEP! vzw bevestigd gezien. Ook heeft de
survey enkele onduidelijkheden opgeklaard. Bijkomend zijn er ook nieuwe elementen naar
boven gekomen die in een verdere fase van het project nog zeer bruikbaar zouden kunnen
blijken.
Algemeen
De hoofdreden van een coach om te starten met dit project is het zelf ervaren hebben van
een te geringe ondersteuning tijdens de eigen schoolloopbaan. Een ander sterk argument
is het willen bijdragen van gelijke kansen aan jongeren.
Tijdsbesteding coaching
Wat betreft de tijdsbesteding van coaches kunnen we zeggen dat 90% van de
respondenten tot twee uur per week spendeert aan het project binnen PEP! vzw. Hieronder
vallen zowel het contact met de jongeren zelf als eventuele voorbereidingstijd. De 10%
overige coaches die er meer dan twee uur per week aan besteden zijn beginnende coaches.
Bovendien zeggen 17 van de 23 coaches die deze vraag beantwoordden (74%) soms te
weinig tijd te kunnen vrijmaken om te coachen. In een latere fase van ons project zullen
we proberen een beeld te krijgen van de factoren die het coachen belemmeren. Ligt de
oorzaak buiten het coachingstraject zelf? Is de combinatie werken en vrijwilligerswerk
zwaarder dan verwacht? Of ligt de oorzaak bij het project zelf? Verliezen ze te veel tijd
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met het zoeken naar materiaal? Vinden ze niet de juiste antwoorden? Hanteren ze een
inefficiënte aanpak? In het volgende luik gaan we hier dieper op in.

Het al dan niet ervaren van belemmerende
factoren bij het coachen
Ik heb onderschat hoeveel tijd het coachen
in beslag neemt
Soms ondervind ik (met periodes) dat ik te
weinig tijd heb
Daar ondervind ik geen problemen bij
0
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16

Het al dan niet ervaren van belemmerende factoren bij het coachen
Figuur 8: Visuele voorstelling van de antwoorden op de vraag: “vind je dat je genoeg tijd hebt om
goed te kunnen coachen? (bijvoorbeeld in combinatie met werk/ studies)”

Informatiebehoefte
Wat betreft het ‘zoeken naar oplossingen als er problemen worden ervaren bij het coachen’
kunnen we zien dat slechts een paar coaches te rade gaan bij andere coaches. Hierin is
geen verschil op te merken tussen nieuwe en ervaren coaches. De gebruikte
communicatiekanalen verschillen wel voor nieuwe en meer ervaren coaches. De meer
ervaren coaches overwegen om vragen te stellen in de Facebookgroep die PEP! vzw heeft
aangemaakt en de nieuwe coaches geven aan dit niet te doen. Een minderheid van de
nieuwe coaches geeft zelfs aan niet van het bestaan van de Facebookgroep af te weten.
Coaches geven verder ook aan dat ze intervisiemomenten gebruiken om informatie met
andere coaches uit te wisselen.
De helft van de coaches zoekt in de eigen omgeving – buiten PEP! vzw - naar oplossingen
die ze kunnen aanreiken tijdens het coachen. De organisatoren van PEP! vzw gaven echter
eerder al aan dat ze de coaches graag binnen het project zouden kunnen verder helpen,
eventueel met behulp van een community. In een volgend luik dienen we te weten te
komen omwille van welke redenen coaches in hun eigen netwerk op zoek gaan naar hulp
en niet te rade gaan bij andere coaches of de organisatoren van het coachingstraject.
Tot slot blijkt ook dat 90% van de respondenten interesse heeft in “bijscholing”. Hierin
willen we met onze informatiepakketten dus in tegemoetkomen.
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Thema’s
Uit de analyses van de surveydata met betrekking tot de onderwerpen waarover coaches
meer informatie over wensen, komen enkele belangrijke vaststellingen. Thema’s die door
coaches als pertinent worden aanzien zijn het omgaan met faalangst, discriminatie en
moeilijkheden bij leren leren. Ook informatie met betrekking tot motivatiemoeilijkheden
en studiekeuzebegeleiding worden als essentieel beschouwt. Deze thema’s worden het
vaakst aangehaald in de antwoorden van coaches en lichten we er in het vervolg van het
project uit.

Thematieken waarvoor jongeren een coach
vragen
Andere reden
Discriminatie
Problemen thuis
Problemen met leerkrachten op school
Problemen met andere leerlingen op school
Faalangst
Moeilijkheden met het leren (cognitief)
Motivatiemoeilijkheden
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Thematieken waarvoor jongeren een coach vragen
Figuur 9: Visuele voorstelling van de antwoorden op de vraag: " De hoofdredenen waarom "mijn"
jongeren om coaching vragen zijn... ((+) max 3 kiezen)"

Een andere concrete bevinding uit de surveydata had betrekking op het materiaal dat
voorzien dient te worden. Er dient ook aandacht te zijn voor de leeftijd van de verschillende
coachees. Ook jongeren uit de derde graad secundair onderwijs die de overstap gaan
maken naar het hoger onderwijs en jongeren die de overstap reeds maakten moeten
gebaat zijn bij de informatie die voorzien wordt.
Contact/ communicatie
Tussen coach en coachee
Cruciaal in het coachen is de wijze waarop coach en coachee met elkaar in interactie treden.
In de survey werden er vragen opgenomen die naar deze interactie peilen. Centraal staan
de verschillende kanalen die hiervoor momenteel worden gebruikt.
Een belangrijke vaststelling uit de surveydata is dat coaches slechts zeer beperkt fysiek
samenkomen met hun coachees. Hierbij stellen we ook vast dat meer ervaren coaches
vaker

fysiek

samenkomen

dan

minder

ervaren

coaches.

Het

meest

gebruikte

communicatiemiddel blijkt voor beide groepen echter wel Whatsapp te zijn.
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Communicatiemedia tussen coach en coachee

We bellen

We WhatsApp'en

We komen fysiek samen

We skypen

Anders

Figuur 10: Visuele voorstelling van de antwoorden op de vraag: “Op welke manieren houd je
contact met de jongere(n)?”

Tussen coaches onderling
Opmerkelijk is wel dat nieuwe coaches minder behoefte ervaren aan fysiek contact met
andere coaches. Ook een meerderheid van ervaren coaches zien geen meerwaarde in het
fysiek samenkomen met andere coaches. Wanneer hen dan de vraag gesteld wordt wat
voor hen het ideale communicatieplatform zou zijn spreekt een meerderheid van Facebook.
Dit strookt niet met het huidige gebruik van de Facebookgroep. Waardoor we in een
volgende fase willen onderzoeken waar de discrepantie zit. Dit beogen we te doen door
enkele coaches verder te bevragen.

Interesse met betrekking tot kennisdeling
Geen interesse
Ander
Via Facebook
Via SMS
Via Whatsaap
Via forum
Via telefoon
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Interesse met betrekking tot kennisdeling
Figuur 11: Visuele voorstelling van de antwoorden op de vraag: " Hoe zou
je het liefst contact willen hebben met andere coaches? (+)"
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Tussen PEP! vzw en coaches
Tot slot hebben we uit de antwoorden ook nog kunnen afleiden dat de verwachtingen die
PEP! vzw stelt niet altijd even duidelijk zijn voor de coaches. Ook zouden de coaches een
duidelijke planning en communicatie appreciëren. Het is voor hen momenteel onduidelijk
wanneer welke evenementen gepland staan.
Met het afnemen van de survey hebben we een deel van onderzoeksdoelstelling drie reeds
bereikt. We hebben een eerste idee van de thema’s die uitgewerkt dienen te worden in
onze informatiepakketten. Rond het al dan niet uitwisselen van informatie blijven enkele
vraagtekens hangen. Aangezien hier de focus ligt van onze productontwikkeling gaan we
hier in een volgend luik dieper op in.

Een verfijning van de behoeftes van coaches
Om de informatieverzameling nog beter te kunnen afstemmen op de coaches hebben we
na de survey bij zes coaches ook nog een diepte-interview afgenomen. Tijdens deze
interviews hebben we enkele resterende bedenkingen vanuit de survey kunnen ophelderen
en hebben we bijkomend nog nieuwe input verzameld voor ons project.
Om te beginnen hebben we een beter beeld gekregen van de tijdsinvestering van deze
coaches. De antwoorden uit de interviews leren ons dat we de vraag in de survey niet zo
ruw hadden mogen formuleren. We stelden in de survey de vraag: “Hoeveel uur per week
ben je gemiddeld bezig met het coachen?”. We maakten onszelf bij het analyseren de
bedenking dat we hiermee weinig te weten komen aangezien (bijna) alle coaches in
hetzelfde tijdsinterval zitten en het een zeer ruim interval is. Uit de interviews blijkt echter
ook dat dit eigenlijk niet op wekelijkse basis bevraagd kon worden aangezien dit met
verschillende periodes varieert. In moeilijkere periodes, bijvoorbeeld tijdens een
examenperiode, hebben de coaches meer contact met de coachees en tijdens andere
periodes sturen ze slechts enkele berichten naar elkaar.
“Dat hangt er eigenlijk een beetje van af, bijvoorbeeld als ik zelf examen heb en
mijn student ook die ik coach, dan is dat vele minder. Maar als ik merk dat mijn
jongere bijvoorbeeld problemen heeft met zichzelf te motiveren, zichzelf niet goed
voelt in haar vel, want dat heb ik ook wel een aantal keren gemerkt dat dan geef ik
wel door dat ik heel de week wat tijd voor haar heb. Dus dan kan dat zelfs oplopen
tot twee à drie uur, maar dan is dat eerder gewoon ja via Whatsapp dat wij met
elkaar kunnen communiceren. En als het wat rustiger is dan kan het zelfs zijn dat
ik haar bijvoorbeeld een week niet hoor. Ze weet wel dat ze mij altijd kan sturen
indien ze het nodig heeft.” [Respondent W.]
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Uit de interviews blijkt ook dat een meerderheid van de coaches eens in de vier tot acht
weken fysiek afspreken met hun coachee. Daarbovenop spenderen coaches ook nog tijd
aan het opzoeken van informatie en/ of voorbereiden van deze coachingsmomenten.
“Je ziet mekaar voor twee uurtjes en dan spreken we meestal af dat ik voor haar
een overzichtje maak of iets opstuur naar haar (een Exelfile of zo) dat neemt dan
ook een uurtje in beslag.” [Respondent H]
“Hoe lang was u naast het fysiek coachen effectief bezig met het coachen? Tgoh
een klein uurke.” [Respondent M]
Ten tweede geven bijna alle coaches in de interviews aan dat ze geen tekort aan tijd
ervaren om te kunnen coachen. Dit zou een vertekend beeld kunnen geven van de gehele
populatie coaches bij PEP! vzw aangezien de coaches vrijwillig hebben ingetekend op dit
interview. Mogelijks hebben we dus enkele diegenen bevraagd die tijd genoeg hebben. Wel
wordt er in de interviews – door de meer ervaren coaches - aangegeven dat het moeilijk
in te schatten is hoeveel tijd ze aan het coachen spenderen aangezien dat verschilt per
problematiek en er vooraf niet geweten is waarmee de coachee kamt. Als de problematiek
ernstiger is, zal er meer tijd nodig zijn om te coachen waardoor er eventueel wel een
gebrek aan tijd kan ervaren worden. Er werden echter geen signalen opgevangen die
aangeven dat coaches niet weten hoe ze hun tijd binnen het coachingstraject kunnen
verdelen.
Ten derde blijkt dat een fiche over coachingsvaardigheden ook zeer welgekomen is.
Omwille hiervan nemen we dit mee als zesde thema om uit te werken. Hierover vindt de
lezer van dit verslag meer bij de ontwikkelingsdoelstellingen.
De laatste onduidelijkheid die opgehelderd werd dankzij de interviews is de discrepantie
tussen de vraag naar een platform en het weinige gebruik dat coaches momenteel maken
van de Facebookgroep als platform.

Zo vinden enkele coaches het niet handig om te

moeten scrollen tussen berichten om iets terug te vinden en weten ze niet goed waarvoor
de Facebookgroep wel of niet mag gebruikt worden. Bovendien hebben ze graag een
formeel platform dat niet gelinkt is aan hun vrije tijd en zouden ze het erg appreciëren dat
er een zekere structuur in zit die vanaf het begin duidelijk wordt gemaakt. Tot slot geven
ze ook enkele zaken aan die momenteel wel al aanwezig zijn zoals een toegankelijk
platform waar een applicatie van bestaat en iets dat bekend is. Als alternatief geven ze
aan dat het platform goed geïntroduceerd moet worden zodat ze de mogelijkheden ervan
kennen en weten hoe het gebruikt dient te worden.
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“Het

moet vooral gestructureerd zijn. Niet alle onderwerpen door elkaar. Dat het

overzichtelijk is, dat je kan reageren. Dat vind ik wel belangrijk. Vooral dat je
ervaringen van mensen kan lezen. Dat er ook een app van is, dat het heel toegankelijk
is. Dat je er ook makkelijk naar grijpt. ” [Respondent H.]

“Duidelijke communicatie en een platform waar we onze vragen kunnen stellen.”
[Respondent M.Y.]

“Ik vind eerlijk gezegd Facebook niet zakelijk.” [Respondent W.]

Vervolgens kwamen er uit het interview ook nieuwe ideeën/ behoeften van coaches naar
boven die interessant zijn om uit te werken. Zo hebben we het idee om een sjabloon aan
te maken voor een ‘ludieke’ CV. In dit document kunnen coaches dan bijvoorbeeld
aangeven waar ze goed in zijn en of ze graag contact leggen met andere coaches. Als een
coach dan een expert zoekt in een bepaalde thematiek kan die via dit document contact
zoeken met andere coaches.
Ook blijkt uit de interviewdata dat coaches graag een vertrouwd platform gebruiken. De
meerderheid van de coaches die we hebben geïnterviewd had al ervaring in het werken
met ‘Microsoft Teams’, maar dat zal niet gelden voor alle coaches. Omwille hiervan hebben
we de idee om een handleiding te maken voor de coaches over het gebruik van ons
platform. Dit omdat ze graag een platform hebben dat gebruiksvriendelijk en toegankelijk
is. Als ze deze handleiding bekijken zien ze meteen de voordelen van het platform en zal
hen dat hopelijk aanzetten om er gebruik van te maken.
Na het afnemen van de interviews hebben we onderzoeksdoelstelling drie, die handelt over
de behoeftes van coaches omtrent ondersteuning en informatieaanbod, bereikt. Alle
onduidelijkheden zijn weggewerkt en de nieuwe input die we dankzij de interviews kregen,
kunnen in de ontwikkelingsfase van dit project zeker een meerwaarde zijn. Bovendien
kregen we door deze dataverzamelingstechniek nog extra informatie wat betreft de
thema’s die we zullen uitwerken.
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Op zoek naar een geschikt platform
Tijdens de literatuurstudie, die in functie van een platformkeuze werd uitgevoerd, werd
snel duidelijk dat het voor dit project beter was om te kijken naar reeds bestaande
platformen dan het gaan ontwikkelen van software voor een nieuw platform.
Dit omdat het ontwikkelen van een platform volgens de Software Development Life Cycle
methode2, een iteratief proces is en het projectteam, vanwege de omvang van het project,
niet de mogelijkheid heeft om de ontwikkeling van een platform op deze herhalende wijze
uit te voeren.
Omwille van deze reden werd er geopteerd om op bestaande platformen te focussen.
Enkele criteria waaraan de platformen moesten voldoen om opgenomen te worden in onze
vergelijking waren de toegankelijkheid, de prijs, de mate waarin de gebruikersinterface al
dan niet formeel is en de mate waarin het bij de ideologie van de organisatie aansluit.
Uiteindelijk sprongen er drie platformen uit. Workplace van Facebook, Microsoft Teams en
Slack. In een overzichtelijke tabel werden de voor-en nadelen van de platformen
vergeleken.

Vervolgens

werden

er

per

platform

enkele

belangrijke

kenmerken

geselecteerd.
Uit onze analyse blijkt dat de drie voorgestelde digitale platformen allemaal een goede
optie zouden kunnen zijn voor PEP! vzw en de coaches. De drie platformen hebben een
lage kostprijs of zijn vrij ter beschikking, zijn interactief en ze laten toe dat niet enkel de
beheerders maar ook de deelnemers – in dit geval de coaches – informatie kunnen
toevoegen. Dit waren immers de voornaamste eisen. Na het analyseren van de
antwoorden gegeven op de survey en de interviews met de coaches, zijn er volgens het
projectteam een aantal voorkeuren te onderscheiden. Coaches willen juist formeel contact
en een overzichtelijk platform waarop zij makkelijk informatie kunnen vinden. Daarnaast
hebben wij – vanuit de interviews – de indruk gekregen dat de meeste coaches al bekend
zijn met Microsoft Teams en minder met Slack en Workplace by Facebook. In een gesprek
met de organisatoren werd eerder ook al duidelijk dat PEP! vzw de coaches kan voorzien
van een PEP! e-mailadres. Omwille van die redenen adviseerden we als projectgroep om
te kiezen voor het platform Microsoft Teams.
De uitgevoerde analyse, op basis van een beknopte literatuurstudie, resulteerde in een
document waarin we voor de organisatoren van PEP! vzw een overzicht hebben gemaakt
met de uitleg van de gezette stappen en argumentatie voor gemaakte keuzes. Ook werd
hierin onze aanbeveling duidelijk vermeld. Dit document is terug te vinden als bijlage 4.
2

De Software Development Life Cycle (SDLC) methode is een methode die vaak wordt gebruikt bij de
ontwikkeling van informatiesystemen (Mantei et al. 1989). De SDLC is een conceptueel model dat alle fases en
taken beschrijft om software te ontwerpen en gebruiken. Dit model is iteratief, agile, wat beschrijft dat het
proces wordt opgedeeld in iteraties (sprints in een vast ritme).
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Uiteindelijk heeft PEP! vzw ons advies gevolgd en is er gekozen voor Microsoft Teams. Dit
platform zal voor hen worden uitgewerkt tegen het einde van dit project. Deze uitwerking
is terug te vinden bij het onderdeel ‘ontwikkelingsdoelstellingen’.
Na deze beknopte literatuurstudie en het document dat hieruit voortvloeide hebben we ook
onze laatste onderzoeksdoelstelling, het vergelijken van platformen om tot een advies te
komen, bereikt. Na het bereiken van alle onderzoeksdoelstellingen kan er gestart worden
met het ontwikkelen van het gewenste materiaal. Hiervoor wordt er gewerkt aan twee
ontwikkelingsdoelstellingen die uitgewerkt worden in het volgende luik.

Productverslag

IP-groep 10

39

V.

De ontwikkelde Producten

Op basis van de behoefteanalyse die in een eerste deel van het project werd uitgevoerd en
beschreven, blijkt dat er enkele factoren binnen de werking van PEP! vzw kunnen en moeten
veranderen om de coaches een optimale ondersteuning te kunnen bieden. De gewenste
ondersteuning bestaat uit een digitale omgeving waarin er voor coaches ruimte is om te leren.
Deze leeromgeving dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:
•

Overzichtelijk, toegankelijk en dynamisch platform met concrete tips ontwikkelen

•

Ruimte voor interactie en kennisdeling voorzien

•

Structureel ondersteunend materiaal aanbieden voor een aantal vaak terugkerende
vragen van de coaches met concrete tips voor de begeleiding van coachees

•

Individuele ondersteuningsvragen goed kunnen opvangen

Om tot een werkhypothese te komen voor de ontwikkeling van de leeromgeving zochten we
naar een manier om de pedagogische doelen van PEP! vzw te verzoenen met de persoonlijke
behoeften van de coaches. Op basis van de survey en de diepte-interviews kregen we een beeld
op de mogelijke persoonlijke doelen van de coaches:
•

De wil om zich competenter voelen om te begeleiden (niet alle coaches hebben ervaring
met coaching)

•

De wil om hun ervaringen te delen met andere coaches

•

De wil om voor zichzelf in te schatten in welke mate ze voldoen aan de verwachtingen
van PEP! vzw.

De pilootstudie gaf veel inzicht in de mogelijke pedagogische doelen van PEP! vzw:
•

De kwaliteit van de ondersteuning van de coaches verbeteren

•

Informatie kunnen bundelen en overzichtelijk aanbieden

•

Uitwisseling tussen de coaches installeren

De hypothese voor de ontwikkeling van de leeromgeving, gebaseerd op een verzoening tussen
de verschillende doelen van beide partijen, luidde: “We ontwikkelen een leerplatform waar de
coaches op een overzichtelijke manier basisondersteuning kunnen vinden voor een aantal
generieke thema’s omdat we tegemoet willen komen aan de behoeftes die de coaches hebben
en we op deze manier een meer structurele en kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden. We
verwachten dat dit platform voldoet aan de huidige behoeften van coaches en wensen van de
organisatoren van PEP! vzw. Ook hopen we dat dit aanleiding zal kunnen geven tot het opbouwen
van een lerende community binnen het coachingstraject van PEP! vzw.”
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Een deel van deze hypothese kan getoetst worden door de feedback die we ontvangen van de
organisatoren. Deze feedback zal aangeven of het voorgestelde platform voldoet aan de wensen
van PEP! vzw. De andere onderdelen van deze hypothese zullen tijdens dit project – omwille van
de haalbaarheid - niet expliciet getoetst kunnen worden. De organisatoren zullen dit echter wel
kunnen toetsen tijdens het volgende loopjaar van het coachingstraject. De mate waarin het
platform gebruikt wordt en de verschillende informatiepakketten worden bekeken en/ of
gedownload zijn goede indicatoren van het al dan niet voldoen aan de behoeften van coaches.
Ook kan de interactie op het platform worden opgevolgd om te evalueren of er sprake is van
een ontluikende community. We zullen aan de organisatoren ook meegeven hoe ze met het
platform kunnen werken, zodat zij de sleutel in handen hebben om de verdere evaluatie op te
volgen.
Voor de specificatie van de leeromgeving gingen we op zoek naar randvoorwaarden voor ‘elearning’ in het algemeen om er op die manier voor te zorgen dat we een effectief platform
konden ontwikkelen. E-learning kan omschreven worden als het faciliteren van leren door het
creëren, gebruiken en managen van gepaste technologische processen en bronnen (Attwell,
2019). De voordelen voor het gebruik van e-learning die vaak benoemd worden zijn de flexibele
leeropties, de mogelijkheid om snel bij te leren, het is kosteneffectief, het vormt geen problemen
bij geografische spreiding van leerders, het kan op maat gemaakt worden en de meer
uitdagende aspecten van een training kunnen makkelijker herhaald worden. Vaak zijn deze
voordelen vooral relevant in grote organisaties. Attwell (2019) benoemt een aantal
belemmeringen bij het implementeren van e-learning bij kleine en middelgrote organisaties:
gebrek aan infrastructuur en gebrek aan kennis over het potentieel van verschillende
technologieën. Het is dus belangrijk om rekening te houden met de methoden en de aard van
de organisatie en met de individuele en organisatorische processen. Technologie kan inzet
worden om het leren in te bedden in deze processen en bij het ontwikkelen en ondersteunen
van de sociale processen en de kennisdeling. Dat geeft ons een aantal belangrijke inzichten voor
de ontwikkeling van het platform van PEP! vzw en voor de technologische specificatie.
De technologische specificaties kregen doorheen het proces op verschillende manieren vorm. De
volgende randvoorwaarden werden geformuleerd:
•

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

•

Informatie moet zo concreet en bruikbaar mogelijk zijn

•

Tips en tricks ter beschikking

•

Achtergrondinformatie voor wie meer wil weten kan, maar bruikbare tools en
instrumenten moeten op de voorgrond staan

•

Interactiemogelijkheden
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•

Makkelijk hanteerbaar en aanpasbaar voor PEP! vzw

•

Technisch makkelijk te gebruiken

•

Toegankelijk voor alle coaches binnen PEP! vzw en altijd beschikbaar

1. Het platform
Op basis van deze voorwaarden, de resultaten uit de behoefteanalyse en de werkhypothese
kozen we in samenspraak met de organisatoren van PEP! vzw voor Teams van Microsoft Office
als platform.
Er werden door het projectteam reeds verschillende kanalen aangemaakt in het Team zodat het
meteen geïmplementeerd kan worden in het coachingstraject. Het doel of de idee achter elk
kanaal wordt in dit verslag uitgelegd. Verder werden er in de tekst slechts enkele screenshots 3
van het Team opgenomen. We verwijzen de lezer graag naar bijlage 6 voor alle overige
screenshots die een volledig beeld geven van het geleverde werk.

Figuur 12: Homepagina platform voor PEP! vzw

Het algemene kanaal bevat berichten over wat er in de opbouw van Teams verandert. Alle
acties in het hele team worden hierin weergegeven. Dit is een standaardkanaal dat we niet
kunnen aanpassen. In dit kanaal zit ook de website van PEP! vzw ingebed. Coaches vinden hier
dus ook gemakkelijk alle informatie die op de website staat vermeld.
3

Opmerking: In dit verslag werden screenshots opgenomen van het “proefplatform”. Dit werd gebouwd op Microsoft
Teams die enkel toegankelijk is voor leden van de Universiteit Antwerpen. Het projectteam is op het moment van de
deadline van dit verslag nog aan het werken aan de definitieve versie van het platform dat wordt gebouwd met de
office-accounts van PEP! vzw. Dit zal in orde zijn voor de laatste deadline van dit project.
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Als tweede kanaal werd er een handleiding geplaatst over het gebruik van het PEP! Team. Zo
kunnen de coaches hier altijd naar teruggrijpen. Deze handleiding werkt uitgewerkt door het
projectteam en spitst zich toe op het eigenlijke platform. Er werden eveneens ook algemene
handleidingen toegevoegd van Microsoft zelf. Om de handleiding aantrekkelijk en beknopt te
kunnen houden werd er geopteerd om deze handleiding in de vorm van een video op het
platform te plaatsen. Deze video kan ook getoond worden op de vormingsdagen van PEP! vzw
die telkens in september worden georganiseerd. Zo krijgen de coaches meteen een idee van de
gebruiksvriendelijkheid van het platform. De screencast neemt de coaches mee doorheen heel
het platform en bespreekt alle verschillende mogelijkheden. De video is eveneens terug te
vinden via de link die verder in het rapport is opgenomen/

Figuur 13: Handleiding Teams (video)

Bij het onboardingskanaal worden de ‘ludieke’ Curriculum vitae’s opgeladen4. Dit is het kanaal
waar de coaches informatie kunnen vinden over andere coaches. Er kan ook eveneens via dit
kanaal contact worden gelegd met andere coaches. De organisatoren van PEP! vzw kunnen in
dit kanaal ook documenten toevoegen van hun vormingsdagen zodat coaches er gemakkelijk
naar kunnen teruggrijpen.
Documenten die gebruikt worden bij jaarlijkse bijeenkomsten kunnen in het kanaal ‘Onze
jaarlijkse bijeenkomsten’ worden opgenomen.
Er is op het Teams-platform dat wij hebben aangemaakt ook voor de komende twee werkjaren
een kanaal voorzien. Hier kan PEP! vzw ook informatie zetten voor de coaches per werkjaar.
Een voorbeeld hiervan is de jaarplanning.

De idee van het gebruik van een ludieke CV kwam uit de interviews. Coaches kunnen het sjabloon vrijwillig invullen
en op het platform plaatsen. Als coaches dan een andere coach zoeken, kunnen ze via deze CV’s te weten komen
welke coach de expertise heeft die ze zoeken en die ze dus het beste kunnen contacteren. Het is ook leuk om elkaar
op deze manier te leren kennen.
4

Productverslag

IP-groep 10

43

In het kanaal ‘Persoonlijke ruimte van elke coach’ krijgt elke coach een eigen map. Hierin
kunnen ze dan documenten bewaren die ze gebruiken bij het coachen. Op deze manier hebben
ze alles bij elkaar staan. Een opmerking/ bedenking hierbij is wel dat alle andere coaches dit
materiaal kunnen inkijken. Hier dienen de coaches rekening mee te houden.
Uit de behoefteanalyse bleek ook dat coaches het fijn vinden om succesverhalen te lezen. Dit
motiveert hen om verder te gaan. Hiervoor is er dan ook een apart kanaal voorzien. Dit kanaal
is momenteel nog leeg, want er wordt van de coaches verwacht dat ze hier zelf verhalen gaan
toevoegen om elkaar te motiveren.
In het kanaal ‘Mededelingen-prikbord’ kunnen allereerst berichten komen te staan vanuit de
organisatoren van PEP! vzw die bijvoorbeeld een bijeenkomst aankondigen. Bijkomend heet dit
kanaal ook ‘prikbord’ omdat dit kanaal kan fungeren als trigger voor coaches om zich in bepaalde
thema’s te verdiepen. Op regelmatige basis kunnen de organisatoren van PEP! vzw op dit kanaal
een tip plaatsen die de coaches kunnen uitproberen rond een bepaald thema. Wanneer ze erin
geïnteresseerd zijn, kunnen ze zich hierin verdiepen door de onderste kanalen door te nemen.
De onderste kanalen leggen de focus op Kennisverwerving en- deling. Per door het
projectteam uitgewerkt informatiepakket werd er een kanaal aangemaakt. In elk kanaal vinden
de coaches een overzichtsfiche waarin alle handvaten die aangeboden worden vermeld staan.
Bij de documenten vinden ze dan alle verschillende tools in een apart bestand. De coaches
kunnen materiaal toevoegen aan deze kanalen, of zelf een kanaal toevoegen indien ze ergens
expert in zijn. Ons idee hierbij is wel dat de organisatoren van PEP! vzw de kwaliteit van deze
documenten vooraf dient te controleren om steeds relevante informatie op het platform te
hebben staan. Dit beantwoordt enerzijds aan de behoeften van coaches om zich te kunnen
bijscholen en anderzijds aan de verwachtingen van PEP! vzw die het informatieaanbod wilde
uitbreiden. Verder in het verslag gaan we dieper in op deze informatiepakketten.
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Figuur 14: Screenshot kanaal: Kennisdeling_Plannen en structureren

2.

De informatiepakketten

Binnen de Teams-omgeving zorgen duidelijke overzichtsfiches per thema voor de structuur van
elk informatiepakket. De fiches geven een overzicht van het materiaal dat beschikbaar is en
waarvoor het kan gebruikt worden. Er wordt in elke fiche ook aangegeven waar er eventueel
meer informatie te vinden is met betrekking tot het thema. Alle overzichtsfiches zijn opgenomen
als bijlage 5. Van één fiche zijn ook telkens - zeker de eerste bladzijden van – alle bijlagen
opgenomen. De bijlagen van de andere fiches kunnen worden teruggevonden op het platform
dat we voor PEP! vzw hebben ontworpen. De lezer heeft via onderstaande koppeling toegang
tot dit platform.
De thema’s van de verschillende informatiepakketten zijn coaching en gespreksvoering,
discriminatie, faalangst, motivatie, plannen en structureren en studiekeuzebegeleiding.
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acec7d7d7f67d4235a7854f6b391fcd8a%40threa
d.tacv2/Algemeen?groupId=7578a6cc-3aa0-448e-b390-cf12ab2529e0&tenantId=792e08fb2d54-4a8e-af72-202548136ef6
Bij de ontwikkeling van de informatiepakketten werd uiteindelijk geen materiaal gebruikt van
PEP! vzw zelf. Het aangereikte materiaal was immers zeer beperkt. De pakketten werden
bijgevolg volledig door het projectteam ontworpen.
Om ervoor te zorgen dat het platform goed wordt ingezet binnen PEP! vzw hebben we een
overzicht met concrete tips gemaakt. Op die manier hebben we er ook voor gezorgd dat er na
dit project op een kwalitatieve manier gebruik kan gemaakt worden van het platform en dat er
een community kan ontwikkeld worden. Deze tips zijn opgenomen als bijlage 7.
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Om onze hypothese te toetsen werd het “proefplatform” ter feedback aan de organisatoren van
PEP! vzw voorgelegd. Ze waren enthousiast en we kregen opbouwende feedback. Er werden
enkele praktische bedenkingen gesteld die met uitleg van het projectteam konden worden
beantwoord.
Een volgende stap zou zijn om de fiches en het platform te laten evalueren door de coaches. Dit
is niet mogelijk binnen de grenzen van het project, aangezien het platform pas in september zal
geïmplementeerd worden. We hopen dat de ondersteuning die we voor PEP! vzw hebben
uitgewerkt – de handleiding en tips – voldoende faciliterend zijn en houvast bieden om het
platform te onderhouden en verder uit te bouwen. De handleiding zal dus niet enkel de coaches
ondersteunen, maar kan ook de organisatoren ondersteunen om met Microsoft Teams aan het
werk te gaan.
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VI.

Conclusie en discussie

De algemene doelstelling die we met dit project wilden realiseren was het ontwikkelen van
kwalitatieve informatiepakketten en ander bruikbaar materiaal die op een geschikt informatieen uitwisselingsplatform werden samengebracht. Het platform moest toegankelijk zijn voor alle
coaches en de kennisdeling moest bevorderd worden. Het was ook belangrijk om de
informatiedragers en het platform af te stemmen met de werking van het rolmodel
coachingsproject. Vier onderzoeksdoelstellingen en twee ontwikkelingsdoelstellingen gaven
verder vorm aan het project. In dit afsluitend deel van het productverslag gaan we na in welke
mate de doelstellingen van het project gerealiseerd werden en waar er nog mogelijke
uitdagingen voor de toekomst liggen.
Met de eerste onderzoeksdoelstelling streefden we naar een ondubbelzinnig beeld van het
concept coaching dat PEP! vzw voor ogen houdt in het rolmodel coachingsproject en zochten we
naar een definitie van het begrip ‘coaching’ die bruikbaar was voor de verdere vormgeving van
het project. We wilden daarnaast ook een zo concreet mogelijk beeld krijgen van de noden die
PEP! vzw had aangaande deze coaching. Beide doelstellingen vormden de basis voor de
pilootstudie. Op basis van een documentanalyse van de documenten van PEP! vzw, een
literatuurstudie naar rolmodel-coaching en een diepte-interview met de organisatoren, kregen
we een zicht op de complexiteit van het begrip en op de invulling ervan binnen dit specifieke
project. De gestelde verwachtingen werden zo duidelijk waardoor we richting konden geven aan
de doelstellingen voor het verdere verloop van het project.
Met de derde onderzoeksdoelstelling kwamen de coaches zelf in beeld. Er werd nagegaan welke
behoeftes zij hadden op vlak van ondersteuning en informatie. Deze behoefteanalyse kreeg in
eerste instantie vorm door de kwantitatieve hoofdstudie onder de vorm van een survey en werd
later nog aangevuld met een kwalitatieve vervolgstudie op basis van diepte-interviews. We
kregen op die manier een duidelijk zicht op de thema’s waarrond we het platform moesten
opbouwen en vonden aansluiting bij de verwachtingen uit onderzoeksdoelstelling 1 en 2.
In de voorbereiding naar de ontwikkeling van het platform onderzochten we een aantal
bestaande platformen in het algemeen en zetten de voor- en nadelen tegen elkaar af. Op basis
van deze informatie en de informatie uit het voorgaande onderzoeksluik en in samenspraak met
de opdrachtgever, kon een geschikt platform gekozen worden: het Microsoft Teams platform.
Zo realiseerden we de vierde onderzoeksdoelstelling.
In een volgende fase van het project vormden twee ontwikkelingsdoelen de basis voor het
project. Enerzijds lag de focus op het ontwikkelen van informatiedragers rond een aantal
specifieke thema’s, anderzijds moesten deze dragers samengebracht worden op een geschikt
leerplatform. Het Distributed Design-model (Colpaert, 2014) vormde de basis voor het
ontwikkelingsproces zelf.
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Er werden informatiedragers ontwikkeld rond vijf thema’s die uit de onderzoeksfase duidelijk
naar boven kwamen: studiekeuze, plannen en organiseren, aan motivatieproblemen werken,
omgaan met discriminatie en faalangst. In een latere fase, op basis van de vervolgstudie, kwam
er nog een algemeen thema met betrekking tot coaching en gesprekstechnieken bij.
Er werd gekozen om een Teams-platform (Microsoft Office) uit te werken en de kanalen werden
opgebouwd rond de ontwikkelde informatiedragers. De omgeving werd door ons aangevuld met
een handleiding die de gebruiksvriendelijkheid en voordelen voor de coaches in de verf moeten
zetten. Ook werden er kanalen opgericht die nog moeten worden ingevuld door de organisatoren
van PEP! vzw en de coaches. Zo is er een kanaal waarin de coaches succesverhalen kunnen
toevoegen om elkaar te motiveren, een kanaal waar PEP! vzw de mededelingen voor de coaches
kan plaatsen en een prikbord waar er op regelmatige basis een coachingstip kan worden
geplaatst. Zo kunnen ze telkens een ander thema in de kijker plaatsen. Een overzicht met tips
voor PEP! vzw omtrent het gebruik van het platform zorgt voor een mooie aanvulling op de
oorspronkelijke doelstellingen.
De doelstellingen werden, mede dankzij een afbakening halverwege het project waarbij de keuze
werd gemaakt om enkel in te zetten op de coaches, grotendeels behaald. De kwaliteit van het
platform en het gebruik zou nog gebaat geweest zijn bij het kunnen testen van het gebruik
ervan bij de coaches. Op basis van hun feedback zou het platform nog gebruiksvriendelijker en
interactiever kunnen gemaakt worden. Er ligt in ieder geval een basis voor de verdere
ontwikkeling van een structureel ondersteuningsbeleid binnen PEP! vzw. De organisatoren
hebben na dit project de sleutel in handen om het platform samen met de coaches te evalueren.
Wanneer het platform door de organisatoren wordt aanzien als een verbetering van de
ondersteuning voor coaches binnen het coachingsproject, zouden ze kunnen bekijken of er een
gelijkaardig platform kan worden ontwikkeld voor de coachees. In de oorspronkelijke
projectaanvraag werd ook ondersteuning voor coachees opgenomen. Voor ons project was dit
te ambitieus, maar als projectteam hebben we wel kunnen tonen wat de mogelijkheden zijn.
Deze kunnen dan verder worden uitgewerkt voor coachees.
Ook kunnen de organisatoren van PEP! vzw op vraag van coaches nog extra informatiepakketten
ontwikkelen. De basis hiervoor werd door het projectteam gelegd. Wanneer de organisatoren
dezelfde systematiek gebruiken, kunnen ze enerzijds de eenheid in het platform behouden en
anderzijds het platform levendig houden en verder uitbouwen.
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Bijlagen
1.

Bijlage 1: Interviewleidraad organisatoren PEP!

Interviewers
Tariki Hicham
Abdourahman Elkhayat

Kenmerken interview:
A. Soort interview: semigestructureerd
B. Duur: +- 45 minuten
C.

Datum interview: 16/11/2019

D. Respondenten: 2 organisatoren van PEP! vzw
E.

Onderzoeksvraag: Hoe verloopt de organisatie binnen PEP?

Fase

Vragen

Richttijd

Introductie

Beste X en Y

0.5 min

Bedankt dat wij jullie mogen interviewen. Dit interview zal gaan over
de organisatie van PEP! De informatie die wij uit dit interview halen,
zullen wij gebruiken om vervolgens een survey op te stellen voor alle
coaches.

Achtergrond-fase Om ervoor te zorgen dat iedereen van onze groep ook over deze info
zal beschikken, zullen wij dit interview opnemen.

Openings-vragen

Inleidende
vragen

•

Hebben jullie daar iets op tegen?

•

Hoe lang bestaat PEP al?

•

Wat is jullie rol binnen PEP?

•

Hoeveel keer per jaar komen jullie samen met alle coaches?

0.5min

2min

3min

•

Wanneer is de volgende samenkomst gepland? (Dit kan
praktisch zijn voor ons)

•

Is deze samenkomst enkel voor nieuwe coaches of voor alle
coaches die dit jaar iemand coachen?

•

Zijn er momenten tijdens het jaar waar zowel de coaches als
de coachees welkom zijn?

•

Zijn er ook momenten waarop enkel de coachees uitgenodigd
zijn? Indien ja, waarvoor? (Evaluatiemoment, groepsbinding?)
Overgangs-fase
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•

Met het oog op welk doel laten jullie ze samenkomen?
(coaches, coachees en beide groepen)
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•

Welke activiteiten staan er tijdens zo een bijeenkomst
gepland? (Met de coaches, met de coachees, met beide groepen)
(vb dat we kunnen aanhalen: Informeren van
coaches, Groepsbinding tussen coaches, Feedback van coaches
horen, Intervisie moment)

•

Hoeveel keer komen jullie met de coördinatoren (van
PEP) samen?

•
Kernfase

Wat wordt er dan op zo’n vergadering besproken?

Nieuwe coaches

29min

•

U vertelde dat er dit jaar nieuwe coaches zijn gestart, zou u
het volledig onboardingsproces kunnen toelichten dat deze
personen hebben doorlopen of waaraan ze nog bezig zijn?

De coach

•

Wat zijn de profielen van de coaches? (Gemiddelde leeftijd,
werksituatie, achtergrond of specialisatie,…)

•

Hoe verhouden de coaches zich tegenover elkaar? (Kennen zij
elkaar goed?)

De ideale coach → KERN

•

Over welke vaardigheid zou een ideale coach moeten
beschikken?
Wat moeten coaches (minimaal) kunnen om coach te
mogen worden bij PEP?

o

Hoe controleren jullie of de coaches deze vaardigheden
ook effectief bezitten?

o
•

Over welke persoonseigenschappen zou de ideale coach
moeten beschikken?

o

Screenen jullie op bepaalde eigenschappen?

•

Welke kennis verwachten jullie bij de ideale coach?

Welke kennisvereisten stellen jullie in de huidige praktijk aan
de coaches?

o
•

Extra vragen zijn welkom en zeer aangeraden

•

(Adhv de antwoorden: Kunnen we dus (al dan niet)
concluderen dat er 1 ideaal type coach bestaat? (Misschien omdat
individuele jongeren soms ook een ander type coach nodig
hebben? Afhankelijk van hun behoeften?)
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Huidige werking

•

Hoe werken jullie nu aan het ontwikkelen van
deze vaardigheden van jullie coaches?

•

En hoe werken jullie nu aan het ontwikkelen van
deze kennis van jullie coaches?

•

Wat zijn de meest voorkomende problemen bij de coaches?

•

Wat zijn de meest voorkomende vragen bij de coaches?

•

Wat zijn volgens jullie de oorzaken van deze problemen?

•

Op welke manier worden de coaches van PEP ondersteund/
geholpen bij problemen?

•

Op welke manier kunnen coaches met elkaar over de
problemen die ze ondervinden tijdens het coachen praten? Zowel
inhoudelijke problemen als problemen met het coachen zelf.

•

Welke mogelijkheden zijn er bij de coaches om materiaal aan
elkaar uit te wisselen?

•

Waar of hoe gaan de coaches op zoek naar antwoorden voor
de leerlingen?

•

Hoe verhouden coaches zich tot andere medewerkers van
PEP? Zoals de mentoren die ook veel tijd met jongeren door
brengen.

•

Stel dat een jongere iets meldt aan de coach of bepaalde
ondersteuning nodig heeft die de coach niet kan of mag geven,
(zoals ondersteuning bij huiswerk?) weet de coach hoe die met
deze vraag moet omgaan?

Feedback en evaluatie

•

Wat doen jullie met de feedback die jullie krijgen over
het coachingsproject in het algemeen? (zowel van coaches
als coachees)

•

Wat doen jullie met de feedback die jullie krijgen van de
jongeren over de coaches?

•

Wat doen jullie met de evaluatie die coaches invullen?

•

Hoe evalueren jullie de coaches?

•

Wat wordt er gedaan met de coaches die stoppen met het
coachen?
Zijn er maatregelen die jullie hanteren om te
voorkomen dat coaches stoppen met het coachen van
jongeren? --> Stoppen in het midden van het jaar? Of na
een jaar coachen stoppen.

o
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•

Zijn er coaches die (in het midden van het jaar) stoppen met
coachen?

o

Indien ja: Wat zijn de meest voorkomende redenen?

Wat wordt er dan gedaan met de leerlingen die
opgevolgd werden?

o
•

Hoeveel procent van de coaches die in het begin van het
project zijn gestart, schieten er nog over? (ongeveer)

o

Wat is hier de reden voor?

Jongeren en ouders

•

Hoe verloopt het contact van Pep met de ouders?

•

Op welke manier wordt er gecommuniceerd?

•

Zijn er soms klachten van ouders/jongeren?

•

Zijn er leerlingen/ouders die in het midden van het jaar van
mening veranderen en coaching weigeren? Of een andere coach
willen?

o

Indien ja: Wat zijn de meest voorkomende redenen?

Hoe gaan jullie hiermee om? Ten aanzien van de
leerling, ten aanzien van de coach.

o

(vb. Zetten jullie de coaches in voor andere leerlingen
of worden ze niet meer ingezet in het midden van het jaar?
En waarom?)

o

•

Zijn de scholen altijd op de hoogte van het feit dat een jongere
begeleid wordt door PEP?

•

Is er soms sprake van samenwerking tussen de school en PEP?
Indien ja, op welke manier?

•

Vinden jullie het een meerwaarde als er uitwisseling is met de
school? Indien ja: doen jullie pogingen om dergelijke contacten op
te bouwen?

•

Als er concreet iets fout loopt met ouders of vrienden, hoe
gaan coaches daarmee om?

Organisatie projecten

•

Wie organiseert de infosessies voor de jongeren? (Zoals
bijvoorbeeld de infosessies over het toelatingsexamen)

•

Kunnen jullie materiaal dat in een infosessie gebruikt werd
vaak opnieuw gebruiken?
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•

Hoe is dit materiaal verzameld?

•

Is deze informatie ergens gebundeld?

•

Werken jullie samen met (hoge)scholen of universiteiten?
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Toekomst

•

Stel dat er uit de survey en onze behoefteanalyse een ander
probleem naar voren komt dan de problemen, waarvan jullie op de
hoogte zijn.

o

Hoe zien jullie onze aanpak dan verder verlopen?

In welke mate mogen we aan de idee van de output
(een platform) sleutelen?

o

Welke andere soorten output zijn voor jullie niet oke?
Wel in orde?

o

Vragen onder voorbehoud (als er tijd genoeg is)

•

Wat zou het ultieme doel zijn dat je met de organisatie wil
bereiken?

Slotfase

Aan de hand van dit interview wilden wij meer te weten komen over de 0.5 min
organisatie van PEP. Zijn er nog aspecten hieromtrent die nog niet aan
bod zijn gekomen en die jullie nog zouden willen toevoegen?

Afronding

Dan zouden wij jullie van harte willen bedanken voor dit interview.
Jullie hebben ons goed op weg geholpen bij het beantwoorden van
onze vragen. Wij houden jullie zeker op de hoogte over onze
vorderingen van het project.
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2.

Bijlage 2: Survey

Beste coach
Deze vragenlijst maakt deel uit van een project dat loopt tussen studenten van de universiteit Antwerpen en PEP!. Het project
probeert een antwoord te bieden op de noden die je als coach ervaar. Door deze vragenlijst in te vullen help je ons om de noden
beter in kaart te kunnen brengen.
Waarom doen we dit onderzoek?
Wat je doet voor jongeren die zich aanmelden bij PEP!, is een zeer mooi gebaar. Graag willen wij je hierin ondersteunen. Hiervoor
zouden wij via deze enquête graag een algemeen beeld kunnen schetsen over jou als coach, de jongere(n) die je begeleidt, het
proces van het coachen, het contact met andere coaches en de ondersteuning vanuit PEP!.
Hoe neem je deel?
We vragen je om de vragenlijst aandachtig te lezen en zo volledig mogelijk in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer
15-20 minuten duren.
Indien je een plusteken ‘(+)’ naast een vraag ziet, dan betekent dit dat je meerdere antwoorden mag aankruisen.
Wie komt te weten wat je hebt geantwoord?
Jouw antwoorden zijn anoniem en worden met vertrouwen behandeld. Dit betekent dat ze door niemand bekeken kunnen
worden, behalve door de onderzoekers. Dus ook medewerkers van PEP! kunnen deze antwoorden niet bekijken. Je kan daarom
volledig eerlijk zijn in je antwoorden. Er zijn ook geen goede of foute antwoorden. We zijn geïnteresseerd in wat JIJ denkt.
Bij vragen kan je altijd contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.
S0183162@student.uantwerpen.be

Productverslag

IP-groep 10

56

Ben je akkoord met het feit dat we je gegevens op een anonieme wijze zullen gebruiken? Neen - ja

Schetsing coach
1. Wat is je geslacht? Man – vrouw – ander
2. Hoe oud ben je? Open vraag
3. Welke opleiding heb je gevolgd/volg je? Open vraag
4. Wat is je geboorteland? België - ander (open ruimte)
5. Wat is het geboorteland van je ouders? Open vraag
6. Hoe lang ben je al coach bij PEP!? 1e jaar, 2e jaar, 3e jaar
7. Vanuit welke motivatie ben je coach geworden? Meerdere opties mogelijk

o

Ik heb zelf vroeger niet de ondersteuning gekregen die ik nodig had.

o

Ik kom vaak in contact met kansarme jongeren.

o

Ik was geïnspireerd door de missie van PEP.

o

Ik voelde druk vanuit mijn omgeving.

o

Ik wilde mezelf hiermee bewijzen.

o

Ik wil te weten komen of ik jongeren op deze manier kan helpen.

o

Ik help graag anderen.

o

Ik verveelde me.

o

Andere: _______________________________________________

8. Heb je een job waarbij je in contact komt met jongeren?
Ja (welke?), nee (welke?), ik heb geen job
9. Had je al ervaring met coachen?

o

Ja, door mijn job.

o

Ja, ik was al coach voordat ik naar PEP kwam.

o

Neen, ik ben nu voor het eerst coach.

10. Hoeveel uur per week ben je gemiddeld bezig met het coachen? (Voorbereidingen
meegerekend) 0-2 uur, 2-4 uur, meer dan 4 uur
11. Heb je het gevoel dat wat je doet (met de jongeren) een positieve impact heeft op de
jongeren? Ja – neen → waarom wel/niet
12. Vind je dat je genoeg tijd hebt om goed te kunnen coachen? (combinatie met werk/studies)

o

Daar ondervind ik geen problemen bij.

o

Soms ondervind ik met periodes dat ik te weinig tijd heb.

o

Ik heb onderschat hoeveel tijd het coachen in beslag neemt.

13. Zou je anderen ook aanraden om coach te worden bij PEP!? ja/ neen → waarom wel/ niet
14. Vul de zin aan met wat voor jou het best past: Ik voel me als coach...
Meerdere opties mogelijk
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o

gelukkig, omdat ik jongeren kan helpen.

o

soms een beetje verward, omdat ik niet altijd weet hoe ik eraan moet beginnen.

o

bekwaam om anderen te helpen.

o

niet bekwaam om anderen te helpen.

o

Andere: _______________________________________________

De jongeren die je begeleidt
15. De meeste jongeren die ik begeleid/heb begeleid zijn...
Jonger dan 14, 14-16 jaar, 16-18 jaar, ouder dan 18
16. De hoofdredenen waarom jongeren om coaching vragen zijn... ((+) max 3 kiezen)

o

Motivatiemoeilijkheden

o

Moeilijkheden met het leren

o

Faalangst

o

Problemen met andere leerlingen op school

o

Problemen met leerkrachten op school

o

Problemen thuis

o

Discriminatie

o

_____________________________________________________

17. Op welke manier verloopt de communicatie tussen jou en je jongere(n)? (+)

o

Ik spreek zelf af met de jongere(n).

o

De communicatie verloopt meestal via de ouders.

o

____________________________________________________________

18. Heb je contact met de jongere(n) buiten de coaching sessie?

o

Neen

o

Ja, maar dan is dat enkel om af te spreken.

o

Ja, we bellen/berichten regelmatig.

o

Ja, ________________________________________________________

19. Hoe vaak heb je contact met je jongere(n)? Open vraag
De coaching
20. Zoek je hulp wanneer je een probleem hebt bij het coachen? Ja – neen

•

Indien nee: waarom niet?

o

Ik heb geen problemen.

o

Ik weet niet waar ik moet zijn voor mijn problemen.

o

De jongere wil niet dat ik nog extra hulp zoek.

o

___________________________________________________________
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•

Indien ja: Op welke manier zoek je hulp? (+)

o

Ik contacteer de organisatoren van PEP!.

o

Ik zoek zelf in mijn eigen omgeving naar oplossingen.

o

Ik zoek online naar informatie.

o

Ik ga ten rade bij andere coaches.

o

____________________________________________________________

21. Indien er problemen zich voordoen tijdens het coachen zou jij je dan willen bijscholen? Ja – neen
22. Heb je het gevoel dat PEP! je hier genoeg in ondersteunt? Ja – neen
23. Zoek je zelf wel eens extra informatie op om beter te kunnen coachen?

o

Neen, ik ga af op mijn gevoel en mijn ervaring.

o

Ja, maar dit doe ik zonder de hulp van PEP!.

o

Ja, ik contacteer PEP! hiervoor.

o

Ik wil wel, maar weet niet waar ik moet beginnen zoeken.

24. PEP! heeft een facebookpagina waarmee je bijvoorbeeld andere coaches kan bereiken. Gebruik je
deze pagina?

o

Ja.

o

Nee, want ik heb geen Facebook.

o

Nee, ik heb geen vragen omtrent het coachen.

o

Nee, want ___________________________________________

25. Deel je informatie/materialen met andere coaches?
Ja (op welke manieren en via welke kanalen?) – neen (waarom niet?)

26. Heb je zelf een idee om kennis te delen? Ja (open ruimte) – neen (open ruimte)
27. Hoe zou je het liefst contact willen hebben met andere coaches? (+)

o

Via Facebook

o

Via SMS

o

Via telefoon

o

Via forum

o

Via Whatsapp

o

Neen, dit hoeft niet voor mij.

o

________________________________

28. Wat zijn volgens jou de werkpunten binnen PEP!? Open vraag
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Ondersteuning vanuit PEP!
29. Neem je regelmatig deel aan vormingsdagen?

o

Ja, ik ben aanwezig op alle vormingsdagen.

o

Ja, meerdere keren per jaar.

o

Ja, één keer per jaar.

o

Nee

30. Wat vind je het grootste voordeel aan zo’n vormingsdag?

o

Ik kom in contact met de andere coaches en dat is altijd heel plezierig.

o

Ik kom aan informatie die ik nadien bij het coachen kan gebruiken.

o

Ik neem niet deel aan vormingsdagen.

o

______________________________________

31. Zijn er bepaalde zaken die je zou willen veranderen aan de vormingsdagen? Zo ja, de
welke? Open vraag

32. Hoe vaak heb je contact met de organisatoren van PEP!?

o

Dagelijks

o

Wekelijks

o

Maandelijks

o

Enkel op de vormingsdagen

o

Nooit

33. Wat zijn de redenen dat je contact opneemt met de organisatoren van PEP!? (+)

o

Ze bieden mij extra ondersteuning bij het coachen.

o

Ze begeleiden mij, indien ik problemen heb met de jongeren.

o

___________________________________________________

34. Hoe tevreden ben je over de begeleiding voor de nieuwe coaches?

o

Heel tevreden

o

Gemiddeld

o

Niet tevreden

35. Wat zou je nog toevoegen aan de begeleiding van nieuwe coaches? Zou je nog toevoegen aan de
begeleiding van nieuwe coaches?

o

Niets, het is goed voor mij. Ik heb voldoende ondersteuning.

o

____________________________________________

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.
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3.

Bijlage 3: Interviewleidraad coaches (in plaats van focusgesprek)

Interviewers
-

Abdourahman Elkhayat Akhyach
Hicham Tariki
Weyenberg Evi
Lieke Beerens
Els De Ceuster
Marie-Paule Van Gompel

–
–
–
–
–
–

Respondent A
Respondenten MY
Respondent M
Respondent I
Respondent H
Respondent W

Kenmerken interview:
A.
B.
C.
D.
E.

Soort interview: semigestructureerd
Duur: +- 30 minuten
Respondenten: enkele coaches van PEP!
Onderzoeksdoel: dieper ingaan op antwoorden uit de survey
Datum: tussen 22/3/2020 en 1/4/2020

Fase

Vragen

Richttijd

Introductie

Beste coach

0.5 min

Eerst en vooral bedankt dat je tijd wilde vrijmaken voor dit
interview. We begrijpen dat dit niet gemakkelijk is in deze moeilijke
en onzekere tijden. Wij, als studenten van de UA die werken aan dit
project, hebben veel bewondering voor het feit dat je vrijwillig als
coach aan de slag gaat.
Zoals je je misschien nog kan herinneren, hebben wij in de maand
december gevraagd om een enquête in te vullen over hoe je de rol
als coach invult. Hier zou ik graag vandaag even dieper op in gaan.
Het gaat absoluut niet over je individuele antwoorden. We hebben
doormiddel van de survey een algemeen beeld kunnen schetsen van
het coachingsproject binnen PEP! en we willen dit beeld nog wat
verfijnen door onder andere jou als expert nog bijkomende vragen te
stellen. Je mag het hebben over je individuele antwoorden op de
survey, maar je hoeft je individuele antwoord niet op tafel te leggen
vandaag. We willen op deze manier een zo duidelijk mogelijk
algemeen beeld krijgen van het project, zodat er gewerkt kan
worden aan een optimale ondersteuning binnen het coachingstraject.
Belangrijk om weten is dat er geen foute antwoorden bestaan. Je
anonimiteit blijft ook gegarandeerd.
Achtergrondfase

Aangezien wij, met onze gehele groep, de antwoorden na dit
interview moeten verwerken, zou ik het gesprek willen opnemen.
Net zoals in de survey, wordt dit volledig anoniem verwerkt. Is dit
oké voor jou?

0.5 min

Openingsvragen

- hoe lang ben je al coach?
•
Heb je eerder al eens een rol als coach opgenomen?

3 min

Inleidende
vragen
Overgangsfase
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- hoeveel coachees ben je momenteel aan het begeleiden?
Survey

0 min

Jouw rol als coach…

0 min
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Kernfase

- Hoeveel tijd per week spendeer je gemiddeld aan het
coachingstraject?
- Hoe vul je deze tijd in?
- Kom je vaak fysiek samen met je coachee(s)
•
Waarom wel/niet?
•
Wat kan een reden zijn om het wel/ niet te doen?

25 min

- Vind je dat je genoeg tijd hebt om te kunnen coachen?
Ja/ nee
Er werd in de survey aangegeven dat veel coaches een te kort aan
tijd ervaren om optimaal te kunnen coachen.
•
Bij jou is dit dus ook/ niet het geval.
•
Heb je hier een verklaring voor?
•
Kan je jezelf hier wel in vinden? Waarom wel/ niet?
•
Wat ervaar je als belemmerende factoren?
•
Welke belemmerende factoren zou je kunnen bedenken?
Indien er uit de hoofdvraag geen reactie komt, kunnen
volgende vragen als bijvragen gesteld worden:
o Wat zijn de voornaamste oorzaken buiten de
organisatie?
o Aan welke oorzaken zou PEP! (of wij) iets kunnen
doen?
Communicatie met jongeren
- Welk communicatiemiddel gebruik jij om de jongere te coachen?
- Waarom gebruik je dit communicatiemiddel?
- Wat zijn voor-en nadelen van dit communicatiemiddel?
Uit de survey blijkt dat er vaak gebruik wordt gemaakt van whatsapp
om de jongeren te coachen.
- Gebruik jij whatsapp om de jongere te coachen? Ja/ nee (KAN AL
DUIDELIJK ZIJN DOOR VOORGAANDE VRAAG)
•
Wat zijn volgens jou hier de voor-en nadelen van? (Al
beantwoord bij vorige vraag)
•
Is het bij jou een bewuste keuze geweest om dit
communicatiemiddel wel/ niet te kiezen? Waarom?
- Welk communicatiemiddel zou je in een ideale wereld gebruiken?
Communicatie met andere coaches
- Wissel jij informatie uit met andere coaches? Ja/ nee
- Waarom wissel je geen informatie uit?
- Op welke manier wissel je informatie uit? Over welke informatie
gaat het dan?
Uit de survey blijkt dat er in het algemeen weinig materiaal
uitgewisseld wordt tussen de coaches.
•
Heb je hier een mogelijke verklaring voor?
In de survey wordt facebook aangehaald als een goed platform om
contact te houden met andere coaches (steun, uitwisseling). Er
bestaat al een facebookgroep voor de coaches.
• Gebruik jij de groep? Waarvoor?
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Uit de survey blijkt ook dat er in het algemeen maar weinig gebruik
gemaakt wordt van deze groep.
•
Heb je hier een mogelijke verklaring voor?

Wat zou voor jou de gewenste methode zijn om aan elkaar
informatie uit te wisselen?
•
Welke functionaliteiten moet een platform hebben?
•
Uit de survey komt naar voren dat coaches graag
Whatsapp gebruiken om met elkaar in contact te staan.
Is dat voor jou ook zo? Hoe zou jij whatsapp dan willen
gebruiken?
o Zou je graag een Whatsappgroep hebben
waar je ervaringen kan uitwisselen?
o Wat lijken jou beperkingen van whatsapp
• Waarom voldoet facebook op dit moment niet aan de
verwachtingen?
o Zie je nog extra kansen in facebook die
momenteel niet benut worden?
•

Ken je de app “teams” van office? Teams is een gratis
samenwerkings- en communicatieplatvorm van Microsoft
waarin je kan chatten, bestanden uitwisselen, bellen,…
en dat op een zeer gestructureerde manier. Wat zou je
ervan vinden, moesten wij zo’n platvorm voor jullie
aanmaken waar al veel informatie op te vinden zou zijn
en waar je ook in de toekomst eigen materiaal kunnen
uitwisselen? (Eventueel meer info geven)

Uit de survey is gebleken dat plannen en organiseren, studiekeuze,
motivatie, discriminatie en faalangst de voornaamste redenen zijn
waarom coachees om hulp vragen. Hier werken wij graag infofiches
voor uit.
•
Welke aspecten moeten er voor jou zeker in zo’n infofiche
opgenomen worden?
•
Aan welke informatie heb je het meeste behoefte?
o Inhoudelijk?
o Tips voor de omgang met jongeren

Communicatie PEP!
Uit de survey blijkt ook dat PEP! zou moeten zorgen voor een
duidelijkere planning en communicatie.
•
Kan je jezelf hierin vinden?
•
Kan je hier een voorbeeld van vinden?
•
Wat zouden de organisatoren van PEP! nog meer kunnen
doen, opdat je je beter gesteund zou voelen als coach?
•
Horen jullie dit ook terug bij anderen?
Slotfase

Productverslag

Aan de hand van dit interview wilde ik meer te weten komen over je
rol als coach. Zijn er nog aspecten hieromtrent die nog niet aan bod
zijn gekomen en die je nog zou willen toevoegen?
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Afronding
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Dan zou ik je van harte willen bedanken voor dit interview. Wij gaan
ons uiterste best doen om jullie zo goed mogelijk te helpen bij jullie
rol als coach. Wij zouden jullie graag nog een mooie sleutelhanger
cadeau doen. Op de sleutel staat geschreven: ‘You’re the key to their
success’. Jullie spelen een belangrijke rol in het leven van de
jongeren en dat verdient alleen maar respect. Omwille van de
omstandigheden kunnen we dat op dit moment niet geven. We
bezorgen ze wel zo snel mogelijk aan de coördinatoren van PEP! je
hebt het dus nog tegoed.
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4.

Bijlage 4: Document platformkeuze PEP! vzw
Academiejaar 2019-2020
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Aanleiding
PEP! heeft ons gevraagd om te onderzoeken waar de informatiebehoefte van de coaches ligt in het
coachen van jongeren. Vervolgens zouden zij graag een advies willen in welk platform hier
het best voor ingezet kan worden.
Om een keuze te maken in bestaande platforms ofwel een nieuw te ontwerpen platform, hebben
we uiteraard verschillende stappen doorlopen. Zo is er met PEP! gesproken, een survey
afgenomen bij coaches en diepte-interviews gevoerd met een aantal coaches. In dit document
wordt een aanzet gegeven tot een aantal opties voor een platform.
Wat is een platform?
Pas recentelijk is er het besef gekomen dat een goed gevulde knowledge base met veel informatie
op zich wel waardevol is, maar nog altijd geen kennis bevat. De ontwerpers van nieuwe portals
begrijpen dat er meer nodig is om van informatie kennis te kunnen maken, namelijk een
hoog interactief gehalte.
Dat informatie delen handig is voor een organisatie zal geen nieuws zijn. Informatie is eenzijdig en
kan op allerlei verschillende manieren worden overgebracht. Om informatie te delen met anderen
wordt er al lang gebruik gemaakt van zogenaamde ‘knowledge bases’ oftewel kennisbank.
Aangezien we voorbij het principe van een eenzijdige informatiestroom willen gaan, ligt de focus
niet op een kennisbank maar op de ontwikkeling van of keuze van een digitaal
(elektronisch) platform.
Waarom is het voor PEP! handig om een platform te hebben?
Coaches bij PEP! kunnen gedurende het gehele coachtraject terecht bij de organisatie met vragen.
Dit kunnen praktische vragen omtrent het traject zijn, maar ook komen er vaak inhoudelijke
vragen naar voor. PEP! heeft gemerkt dat er regelmatig vragen over dezelfde thema´s naar voren
komen. De afgelopen twee jaar heeft de organisatie van PEP! al veel vragen vanuit coaches
beantwoord en hierdoor veel praktische tips verzameld. Het zou handig voor PEP! zijn om een
platform te hebben zodat zij aan de ene kant vragen vanuit coaches kunnen ontvangen,
bundelen en beantwoorden en aan de andere kant zelf tips, informatie en documenten
kunnen delen met de coaches.
Tijdens het startgesprek met PEP! hebben we niet expliciet besproken dat dit platform een
discussiemogelijkheid zou moeten hebben, zodat coaches met elkaar kennis kunnen delen en
opbouwen. Vanuit onze eigen beleving hebben we dit stukje wel meegenomen in ons onderzoek.
Naar de behoefte aan discussiemogelijkheden en andere verwachtingen, hebben we
gepeild in de survey en de diepte-interviews.
Uit analyses van de verzamelde data door de survey en interviews blijkt dat de coaches een
platform vooral zouden gebruiken om bestanden op te vinden, om vragen te stellen, om tips
en trics te krijgen, om ervaringen te delen en om een agenda te hebben van de
activiteiten van PEP!. Hiernaast geven de coaches redelijk consistent aan dat zij bepaalde eisen
en/of verwachtingen van een online platform hebben. Ze willen graag dat dit formeel wordt
gebruikt, dat bestanden en berichten overzichtelijk te vinden zijn, dat het toegankelijk is (het
liefst ook via een app) en dat het platform goed geïntroduceerd wordt.
Motivatie om kennis te delen uit ons surveyonderzoek
Uit ons surveyonderzoek blijkt dat de coaches weinig informatie met andere coaches delen.
Vooral de nieuwe coaches geven aan dit niet te doen. Redenen hiervoor zijn dat de nieuwe coaches
geen andere coaches kennen, dat ze bang zijn om informatie te delen of dat ze zelf nog geen nood
hebben gehad aan het delen of ontvangen van informatie. De meer ervaren coaches geven aan
soms wel informatie te delen, zij doen dit dan vooral op intervisiemomenten en af en toe op
Facebook.
Het delen van informatie heeft natuurlijk als nut dat andere coaches hier gebruik van kunnen
maken. Slechts een paar coaches hebben aangegeven dat zij te rade gaan bij andere coaches met
vragen. Er zit hierbij geen verschil tussen de nieuwe en de ervaren coaches.
Aan de hand van de adviesvraag van PEP! en de geanalyseerde survey constateren we een
duidelijke behoefte voor een platform. We leren uit de data dat coaches behoefte hebben aan
informatie en dat coaches graag informatie delen maar anderzijds leren we ook dat dit nauwelijks
wordt gedaan op dit moment. Hier valt dus een slag in te maken.
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Motivatie vanuit werknemers om kennis te delen
Uit de literatuur komt dat werknemers intrinsiek én extrinsiek gemotiveerd kunnen zijn om
informatie met anderen te delen op een kennisplatform. De voornaamste redenen waarom
werknemers informatie (willen) delen met elkaar zijn: voldoening halen uit het helpen van
anderen, opbouwen of onderhouden van de eigen reputatie, en wederkerigheid. Werknemers
denken positief over collega’s die informatie delen. Ze denken beter over de kennisdeler en
schatten hem of haar intelligenter in dan wanneer ze geen informatie delen. Een ander gevolg is de
wederkerigheid die hierboven ook werd genoemd. Wanneer een kennisdeler informatie nodig heeft,
is de collega die eerder informatie van de kennisdeler heeft gebruikt, eerder geneigd om nu te
helpen en dus informatie te delen.
Gezien het feit dat de coaches bij PEP! als vrijwilligers coachen, speelt hier niet enkel de
bovengenoemde motivatiefactoren. Intrinsieke motivatie om kennis te delen is hier wellicht nog
belangrijker. Uit de diepte-interviews is gebleken dat coaches het fijn vinden om hun ervaringen en
kennis te delen met andere coaches. Een van de redenen hiervan is dat de coach dit zelf ook als
helpend heeft ervaren in het eerste jaar als coach bij PEP!. Tevens hebben we uit de interviews
geleerd dat sommige coaches graag informatie willen delen maar niet weten waar de noden van
andere coaches liggen. Het is dus niet enkel belangrijk om te focussen op het makkelijk
delen van informatie maar ook op het laagdrempelig maken van het vragen om hulp.

Ontwikkeling van een informatiesysteem
De vraag vanuit de originele projectaanvraag van PEP! was het onderzoeken welk online platform
het beste zou zijn of het adviseren voor de ontwikkeling van een nieuw platform. Uiteraard hebben
we beide opties alvast bekeken vooraf. Mochten we een nieuw platform gaan ontwerpen, zouden
we graag werken vanuit de SDLC methode. De Software Development Life Cycle (SDLC) methode
is een methode die vaak wordt gebruikt bij de ontwikkeling van informatiesystemen (Mantei et al.
1989). De SDLC is een conceptueel model dat alle fases en taken beschrijft om software te
ontwerpen en gebruiken. Dit model is iteratief, agile, wat beschrijft dat het proces wordt opgedeeld
in iteraties (sprints in een vast ritme).
Aan het einde van dit project dient er een advies gegeven te worden aan de
opdrachtgevers over het te kiezen platform. Er zal dus (waarschijnlijk) geen implementation,
testing & integration, en maintenance plaatsvinden. Hierdoor is het proces geen iteratief proces te
noemen.
Door deze beperkingen, is het logischer om te kijken naar bestaande platformen die de cycle wel
helemaal doorlopen hebben. Het is uiteraard wel uiterst nuttig om de analysefase te doorlopen
om een goede keuze te kunnen maken tussen verschillende bestaande platformen. Deze
analysefase is in dit project vormgegeven door de analyse van informatie uit de gesprekken met
PEP!, de survey afgenomen bij coaches en de aanvullende diepte-interviews met coaches.
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Bestaande platformen
De meest toegankelijke, bekende en vooral gratis bestaande platformen zijn hieronder
meegenomen. Er is eerst een overzicht gemaakt van allerlei platformen, gefilterd door
naar gratis opties te kijken en naar opties waar research naar gedaan is. Hiervoor is
gekozen omdat er dan goed gekeken kon worden naar reviews waarbij de voordelen en nadelen
uitgebreid worden besproken. Voor een vrij onbekend platform zouden we nooit een volledig advies
kunnen geven als we niet konden achterhalen wat gebruikers van dit platform vinden.
Workplace
Facebook
+

Bestanden
overzichtelijk
Chat
overzichtelijk
Formeel

+/-

Microsoft
Teams
+ (met office
account)
+

-

+

+/-

-

+

+

Toegankelijk
via een
applicatie

+ (telefoon)

+

+

Agenda
mogelijkheid

+/-

+

+

Gratis

Slack
+
-

Hieronder zijn Workplace by Facebook, Microsoft Teams en Slack nog kort uitgewerkt. Dit is
puntsgewijs geschreven om het overzichtelijk te maken. Per optie is ook een link naar een
demo bijgevoegd, zodat er gekeken kan worden naar de vormelijke aspecten.
Workplace by Facebook
•
Gratis platform
•
Recent ophef over Facebook betreft privacy
•
Geen Facebook account voor nodig
•
Mogelijkheid chatten en bellen
•
Een website met een feed waar je nieuws deelt, groepen aanmaakt en projecten beheert
langs de ene kant, en een chatclient langs de andere
•
Demo: https://www.youtube.com/watch?v=YSJHyfOUXhQ
(mening geen feiten: hier zie je dat het niet heel overzichtelijk is, je moet helemaal naar
beneden scrollen om alle berichten tegen te komen, je ziet ook niet direct wanneer iets
voor het laatst is geüpload)
Microsoft Teams
•
Koppeling met Office365 (Word, Excel, Onedrive, …)
•
Gratis met account
•
Rond de 150 apps kunnen geïntegreerd worden
•
Je moet een Office account hebben (deze mogelijkheid is met PEP! besproken)
•
Je kunt per thema werken of per thema een team maken
•
Je ziet wie er als laatst in het document heeft gewerkt en kunt dus samen in documenten
werken
•
Demo: https://www.youtube.com/watch?v=vo06YhA7kSs
Slack
•
•
•
•
•
•

Gratis
Samenwerking met veel verschillende applicaties bijvoorbeeld Google Drive, Calendar,
Dropbox, …
Meer dan 1500 apps kunnen geïntegreerd worden
Bestanden uploaden, gesprekken voeren, teams vormen
Vooral gefocust op chatten en overleggen, minder op bestanden delen
Demo: https://www.youtube.com/watch?v=dJmdHowChWk
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Conclusie
De drie voorgestelde digitale platformen zouden alle drie goede opties zijn voor PEP! en haar
coaches. De drie platformen zijn gratis, er kan gechat worden en er kunnen bestanden geüpload
worden. Dit waren de voornaamste eisen.
Na het analyseren van de antwoorden gegeven op de survey en de interviews met de coaches, zijn
er een aantal voorkeuren te onderscheiden. Coaches willen juist formeel contact en een
overzichtelijk platform waarop zij makkelijk informatie kunnen vinden. Daarnaast hebben wij het
idee gekregen dat de meeste coaches al bekend zijn met Microsoft Teams en minder met Slack
en Workplace by Facebook. Wij, projectgroep UAntwerpen, zouden adviseren om het platform
Microsoft Teams te gebruiken.
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5.

Bijlage 5: Infofiches

Fiche 1: Plannen en organiseren
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Fiche 1: plannen en organiseren - document 1 – studieplanning en organisatietalent
p1-11 (De overige pagina’s zijn terug te vinden op Teams)
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Fiche 1: plannen en organiseren - document 2 – 6 effectieve leerstrategieën
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Fiche 1: plannen en organiseren – document 3 - Hoe plan ik mijn huiswerk? - handleiding
p1-38 is terug te vinden op teams

Fiche 1: plannen en organiseren – document 3 - Hoe plan ik mijn huiswerk?
Agenda gebruiken
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Fiche 1: plannen en organiseren – document 3 - Hoe plan ik mijn huiswerk?
Een to do list is terug te vinden op Teams

Fiche 1: plannen en organiseren – document 3 - Hoe plan ik mijn huiswerk?
Weekschema is terug te vinden op Teams

Fiche 1: plannen en organiseren – document 3 - Hoe plan ik mijn huiswerk?
Haalbare stappen op een to do list is terug te vinden op teams
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Fiche 1: plannen en organiseren – document 4 – Leren samenvatten
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Fiche 1: plannen en organiseren – document 5 – Timemanagement test
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Fiche 1: plannen en organiseren – document 6 – Het fenomeen:“De uitstellende student”
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Fiche 1: plannen en organiseren – document 7 – Basisprincipes van timemanagement
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Fiche 2: Coaching

Productverslag

IP-groep 10

118

Productverslag

IP-groep 10

119

Productverslag

IP-groep 10

120

Productverslag

IP-groep 10

121

Fiche 3: Faalangst
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Fiche 4: Discriminatie
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Fiche 5: Motivatie
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Fiches 6: Studiekeuze
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6.

Bijlage 6: Screenshots platform

Screenshot 1: de ‘Homepage’ van het team. Vanaf hier kan je rechtstreeks naar de
website van PEP! vzw. Links is er een menu waarop u alle bestaande kanalen in het
team kan zien. Enkele kanalen werden ingevuld door het projectteam en andere
kanalen dienen ingevuld te worden door de coaches en/ of organisatoren van PEP! vzw.

Screenshot 2: In het kanaal Handleiding Teams vinden coaches drie handleidingen om
met het platform aan de slag te gaan. Twee handleidingen zijn van Microsoft zelf, één
handleiding werd door het projectteam speciaal voor PEP! vzw gemaakt.
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Screenshot 3: Vanuit de behoefteanalyse kwam het idee om een sjabloon toe te
voegen voor een CV. Op deze manier zien de coaches meteen waarin de andere
coaches expertise hebben. Als ze hulp nodig hebben kunnen ze hier kijken wie ze best
contacteren. Het sjabloon zelf staat (in word) onder het tabblad bestanden

Kanalen 2 tot 7 zijn op dit moment nog leeg. Deze kanalen dienen door PEP! vzw
ingevuld te worden.
Screenshot 4: Elk kanaal rond kennisdeling is op dezelfde manier opgebouwd. Bij
bestanden staan twee items. De overzichtsfiche vormt de leidraad van dit onderdeel.
In deze fiche wordt er verwezen naar documenten die dan in het mapje documenten
zijn opgenomen. Wanneer er hierop geklikt wordt, worden die documenten zichtbaar.
De documenten dragen dezelfde naam als die waarnaar verwezen wordt in de fiches.

Productverslag

IP-groep 10

144

Productverslag

IP-groep 10

145

7.

Bijlage 7: Tips voor PEP! vzw omtrent het platform
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