
Jongeren actief bevragen en verbinding 
creëren tussen scholen en 

partnerorganisaties om beter in te 
spelen op de noden van de jongeren

Een praktijkvoorbeeld uitgevoerd door LGU Academy



INHOUD

1. Belang
2. Methode van aanpak: schriftelijke 

bevraging jongeren
3. Verwerking ruwe data en 

resultaten
4. In contact staan met 

partnerorganisaties
5. Vertaalslag naar het onderwijs



BELANG
Inspelen op de noden van onze jongeren

1. Wie zijn wij 
2. Wat doen we? 
3. Hoe doen we het 

Area 2020WAAROM? 



Onderzoeksvraag

Methode

Wat zijn de noden van onze 
jongeren (in empowerment, 
education, employment en 
entrepreneurship)?

Begin schooljaar: bevraging tijdens 
de dans- en sportlessen

Vragen opgesteld rond de 4 E’s om 
de nood van jongeren te bepalen

213 jongeren deelgenomen

5 minuten tijd 

METHODE VAN AANPAK: 
BEVRAGING JONGEREN



SAMPLE TITLE



VERWERKING 
RUWE DATA 

EN RESULTATEN

A. Algemene cijfers

→ Voor bepaling groepsaanbod

B. Individuele cijfers 

→ voor bepaling individuele journeys 



Thema education - 
empowerment

19,2% (N=35) geeft aan 
niet gemotiveerd te zijn.

27,5% geeft een neutraal 
antwoord.

→ Wat kunnen we doen 
rond motivatie voor 
school/schoolmoeheid?

ALGEMENE CIJFERS



Talk & Chill - jan 19

Heel laagdrempelig: 

- film ‘entre les murs’
- voor- en 

nabespreking rond 
motivatie op school

- werken met 
rolmodellen

- Eten en drinken: 
familiale

ALGEMENE CIJFERS



INDIVIDUELE CIJFERS

Face to face of via een sms jongere contacteren.
- ‘zou je er graag eens over willen praten?’
- ‘ben steeds bereikbaar als je erover zou willen praten’

In gesprek noden verder bepalen en hierop inspelen.

Case: Yana heeft een enorm laag zelfbeeld en heeft het moeilijk met het 
bieden van weerwoord. 
Eerste gesprek hebben we dit verkend en enkele acties opgesteld hoe we dit 
zouden kunnen aanpakken.
Tweede gesprek: misschien ben ik niet de geschikte persoon om hiermee 
verder te gaan
Derde gesprek: afgerond. Yana gaat terug naar de psycholoog.



PARTNERORGANISATIES
IN CONTACT STAAN MET

Lokale organisaties 

in thema van de 4 E’s

die iets meer of anders bieden dan ons

voor de jongeren 

of voor onze medewerkers

vb/ JAC: voor empowerment en education

vb/ PEP: voor education

vb/ VDAB: voor employment

Enerzijds proactief contact

- contact leggen vanuit eigen overtuiging nut 

organisatie

Anderzijds reactief contact

- vanuit een probleem contact opnemen met 

een partnerorganisatie

Een en-enverhaal!

Een vangnet voor de jongeren creëren .



VERTAALSLAG NAAR 
HET ONDERWIJS



Is een allround bevraging (over verschillende levensdomeinen) 
van leerlingen secundair onderwijs volgens jullie nuttig?

Hoe zou dit in het onderwijs door leerkrachten kunnen gebeuren? 

Over welke thema’s zou de vragenlijst dan moeten gaan?

Welke soorten partnerorganisaties vinden 
jullie waardevol om mee in contact staan?

Hoe zouden jullie het belang hiervan kunnen 
doorgeven aan leerkrachten in opleiding?



THANK YOU

Contactgegevens

Valentina Nigro
Coördinator
valentina@urbancenterantwerp.com

Sainabou Johm
Stafmedewerker journey’s & allround
sainabou@urbancenterantwerp.com


