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1. INTRODUCTIE

De My Story Map-pilootworkshops werden 
uitgevoerd in vijf partnerlanden (Italië, Frank-
rijk, Spanje, Oostenrijk en België), daarbij 
werden de materialen die in eerdere fasen 
van het project waren geproduceerd, getest. 
Aan dit pilootonderzoek namen 75 vroegtijdi-
ge schoolverlaters en 8 trainers deel. In deze 
impactanalyse zijn resultaten verzameld. Op 
basis van de feedback zijn enkele waardevol-
le aanbevelingen gedaan voor het toekomsti-
ge gebruik van de workshopmaterialen. De 
geproduceerde verhaalkaarten (story maps) 
worden gepubliceerd als een online tentoon-
stelling die als referentiepunt kan dienen voor 
alle toekomstige gebruikers.

Als methode voor gegevensverzameling 
werden speciale vragenlijsten gebruikt voor 
trainers, die zowel vóór als na de workshops 
werden geïntroduceerd. Deelnemers wer-
den beoordeeld door middel van groepseva-
luatie-activiteiten, en ook via een individuele 
zelfevaluatie, zowel voor als na de workshops.

In het algemeen werd de tevredenheid over 
deelname aan de workshop in alle vijf part-
nerlanden als gemiddeld - hoog geschat. Dit 
leidt tot de conclusie dat de inhoud van de 
workshops en de methodologie met succes 
zijn ontworpen voor deze doelgroep. Trainers 
feedback op leermodules  was positief in alle 
vijf landen. De leermodules werden beschre-
ven als zeer nuttig voor de voorbereiding, en 
bieden een evenwicht tussen theorie en prak-
tische activiteiten die kunnen worden over-
gedragen naar verschillende leercontexten 
en kunnen worden gebruikt met deelnemers 
van zowel verschillende leeftijden als sociale 
en culturele achtergronden.

Wat betreft de wijze van presentatie van 
de workshop aan de jongeren, bleek het tot 
stand brengen van eerdere relaties met po-
tentiële deelnemers een sleutelfactor die aan-
zienlijk kan bijdragen aan het verbeteren van 
de kwaliteit en dynamiek van de realisatie van 
de workshop.

Het handhaven van de motivatie voor deel-
name bleek een gemeenschappelijke uitda-
ging in alle partnerlanden. Daarnaast werden 
tijdens deze pilootfase verschillende andere 
uitdagingen ontdekt, zoals bijvoorbeeld: taal 
en begrip, gebrek aan vertrouwen bij trainers 
en de groep (meestal vanwege het ontbreken 
van een eerdere relatie), gebrek aan capaciteit 
voor zelfanalyse en zelfreflectie. De trainers 
wezen ook op het belang van het voorberei-
den van veilige en comfortabele ruimtes - om-
gevingen waar de workshops plaatsvinden, en 
het belang van de verhouding tussen deelne-
mers en trainers voor het leerproces. Werken 
met kleinere groepen wordt sterk aanbevolen.

De meest waardevolle en significante leerre-
sultaten werden geïdentificeerd als een sti-
mulerende afspiegeling van keuzes in het vo-
rige leven en hun gevolgen; nadenken over de 
toekomst en doelen stellen; verbetering van 
de vaardigheden van spreken en luisteren in 
het openbaar; empathie krijgen; verbeteren 
van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en di-
gitale vaardigheden. In 9 van de 10 compe-
tentiegebieden verbeterden studenten hun 
vaardigheden. Dit “pilootonderzoek” kan ech-
ter niet worden gebruikt om belangrijke con-
clusies te trekken vanwege de relatief kleine 
steekproefomvang en dus de context. Het 
onderzoek verzamelt realiteiten uit vijf ver-
schillende landen, en daarom kan het worden 
beschouwd als een waardevolle bron van er-
varingen en worden gebruikt als een “basis 
voor actie” van al diegenen die waarschijnlijk 
My Story Map-workshops nuttig vinden voor 
zijn professional of persoonlijke omgeving.

1

1. Leermodules “Hoe een leven (verhaal) vertellen” en “Media-
productie vaardigheden”, vanaf nu LEERMODULES genoemd
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In deze analyse zijn de resultaten onderzocht 
die zijn verkregen tijdens de uitvoering van de 
proeffase. Zowel de jongeren als de facilitato-
ren die deelnamen aan de implementatie van 
de leermodules, leverden hun bijdrage om de 
cruciale punten en mogelijke verbeterpunten 
in kaart te brengen

Op basis daarvan heeft dit document een 
dubbele functie:

• Intern helpt het om conclusies te trekken 
om de leermodules te verbeteren en af te 
ronden;

• Extern richt het zich tot leerkrachten, op-
voeders en jongerenwerkers en geeft het 
hen een overzicht van de ontwikkeling 
van het werk en belangrijke suggesties 
voor het toekomstige gebruik van de in-
strumenten

Met dit doel voor ogen is de inhoud van deze 
analyse georganiseerd en verdeeld in drie 
hoofdsecties:

• Het eerste schetst het methodologische 
kader, waarin de uitgangspunten van de 
educatieve aanpak die door de workshop 
en de methodologie die in deze pilotfase;

• Het tweede bevat de resultaten van de 
proeffase die in de 5 partnerlanden werd 
geïmplementeerd;

• Het derde zet de resultaten om in aanbe-
velingen voor het toekomstige gebruik 
van de instrumenten en een beter aanpas-
singsvermogen en overdraagbaarheid in 
de verschillende sectoren van school, be-
roepsonderwijs, niet- formeel onderwijs 
voor jongeren, volwassenenonderwijs.
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1.1 Projectachtergrond 

My Story Map is is een strategisch samenwer-
kingsproject voor Innovatie op het gebied van 
schoolonderwijs. Het beoogt educatieve stra-
tegieën te ontwikkelen op basis van het peda-
gogisch gebruik van verhalen vertellen en het 
maken van digitale kaarten, met als uiteinde-
lijk doel jongeren op te nemen in leeractivitei-
ten die hen motiveren om terug te keren naar 
het onderwijssysteem of te voorkomen dat ze 
voortijdig van school gaan. De landen die aan 
dit project hebben deelgenomen, waren: Ita-
lië, België (Vlaanderen), Frankrijk, Oostenrijk 
en Spanje.

Gedurende de 2 jaar projectimplementatie 
werd een reeks acties ondernomen met als 
doel hulpmiddelen en methodieken te creë-
ren voor leraren, trainers, jeugdwerkers en alle 
opvoeders die te maken hebben met vroegtij-
dig schoolverlaten.

De belangrijkste doelstellingen van het pro-
ject “My Story Map” zijn:

1. Motiveer jonge mensen (van 15-25 jaar 
oud) die hun studie hebben onderbroken 
zodat ze terugkeren naar het onderwijs-
systeem.

2. Vermijd vroegtijdig schoolverlaten of af-
breken van een opleiding bij die studen-
ten die het risico lopen af te vallen (leerlin-
gen van 15-19 jaar oud).

De specifieke doelstellingen:

• Onderzoek naar de mogelijke oorzaken 
van voortijdig schoolverlaten door het ma-
ken van digitale kaarten       

• Verbetering van de digitale en communi-
catiecompetenties bij de deelnemers, aan-
gezien dit twee sleutelvaardigheden zijn 
voor degenen die de school al hebben ver-
laten en voor degenen die het risico lopen 
de school te verlaten       

• Het bewustzijn vergroten over de redenen 
het schoolverlaten en de mogelijke gevol-
gen van het nemen van een dergelijke be-
slissing voor de toekomst van de persoon       

• Bevordering van de bewuste uitwerking 
van hun eigen leertraject, definiëren van 
persoonlijke levensdoelen, zowel in termen 
van kwalificatiemogelijkheden als met be-
trekking tot kansen op werk

• Hulpmiddelen creëren die bijdragen aan 
het documenteren van de behoeften en 
educatieve benaderingen om voortijdige 
schooluitval te ontmoedigen die door toe-
komstige generaties voor dezelfde doel-
einden kan worden gebruikt.       

• Bijdragen aan het verminderen van schooluitval.       

Het project is ontwikkeld op een intersecto-
rale en strategische aanpak die kan worden 
aangenomen en geïmplementeerd in scho-
len, instellingen, leercentra, jeugdcentra en 
jeugdorganisaties, met het grote doel de inte-
gratie van sociale innovatie en onderwijs. De 
implicatie van formele, informele en niet-for-
mele onderwijsinstellingen maakt dit project 
breder en uitgebreider om de doelstelling van 
het bijwonen van jongeren bij te wonen.
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Onder de vele projecten en initiatieven die 
zijn geïmplementeerd om vroegtijdig school-
verlaten op nationaal en Europees niveau te 
voorkomen, in te grijpen en te compenseren, 
beoogt de aanpak van “My Story-Map” innova-
tie in verschillende opzichten:

• Sectoroverschrijdende aanpak: het project 
ontwikkelt strategieën die kunnen worden 
ontvangen en uitgevoerd door scholen, in-
stellingen voor beroepsopleiding, centra 
voor een leven lang leren, jeugdcentra en 
jeugdorganisaties;                

• Toepassing van op leerlingen gerichte stra-
tegieën: het project maakt gebruik van het 
motiverende potentieel van nieuwe media 
en de mediavoorkeuren van jongeren;              

• Focus op leraren, trainers, opvoeders:  het 
project ontwikkelt relevante opleidings-
modules die specifiek zijn ontworpen om 
het fenomeen te voorkomen en aan te pak-
ken en combineert op synergetische wijze 
preventie, interventie en compensatie;              

• Buitenschoolse activiteiten de informele 
leerbenadering van het project is geschikt 
om te voldoen aan de voorwaarden voor 
succesvol educatief werk met de doelgroe-
pen, omdat het zelfrespect verhoogt, de 
motivatie verbetert en leerprocessen on-
dersteunt;              

• Gepersonaliseerd leren: de digitale ver-
haalkaarten kunnen sterk worden aange-
past en bieden dus zeer persoonlijke leer-
trajecten die zijn ontworpen op basis van 
de specifieke leerbehoeften van elk indivi-
du. (LEERMODULES: 95).              

Het eerste deel van dit project was gericht op het 
onderzoeken van de huidige situatie op school-
uitval en het creëren van een theoretische achter-
grond of kader dat bijdraagt aan het definiëren 
van verdere acties. De verspreiding van het ge-
bruik van digitale verhalen om voortijdig school-
verlaten te bestrijden is de studie die de basis legt 
voor het daaropvolgende ontwikkelingswerk van 
het My Story Map-project. Het vat de resultaten 
samen van nationale en transnationale desk-ba-
sed onderzoeksactiviteiten. Het onderzoek omvat 
de nieuwste artikelen, projecten, initiatieven en 
voor verschillende aanvullende partnerlanden.

De tweede actie die binnen het project werd 
ontwikkeld, was de productie van een reeks leer-
modules - “Hoe een (levens)verhaal vertellen” en 
“Mediaproductie vaardigheden” - die gericht zijn 
op leraren, opvoeders, jeugdwerkers en al die pro-
fessionals die al vroeg met jongeren en school-
verlaters werken, om hen uit te rusten met een 
educatief hulpmiddel, gebaseerd op het pedago-
gisch gebruik van de methodologie van digitale 
verhaalmapping, om vroegtijdige schoolverlaters 
van 15-25 jaar te motiveren om opnieuw deel te 
nemen aan leeractiviteiten.

De modules moeten als complementaire mid-
delen voor de lokale omstandigheden worden 
bedoeld, omdat leraren, opvoeders en jeugdwer-
kers door de combinatie van het aanwezige leer-
materiaal leerervaringen kunnen ontwerpen op 
basis van hun behoeften en waarbij de jongeren 
worden aangemoedigd om de oorzaken en de 
redenen die ertoe leidden om te stoppen met het 
onderwijs- en / of opleidingssysteem eerst te on-
derzoeken en vervolgens  in een verhaal te gieten 
(LEERMODULES, 2019: 2).

De leermodules ontwikkeld in IO2 en IO3 werden 
getest tijdens de “pilootworkshops” in vijf landen, 
en jongeren produceerden hun levensverhalen via 
digitale kaarten. Digitale materialen geproduceerd 
tijdens IO4 worden georganiseerd en getoond in 
IO5, een online tentoonstelling (StoryWall) die ook 
deel uitmaakt van een communicatiecampagne 
gericht op het gebruik van sociale netwerken als 
verspreidingskanalen voor de projectresultaten.

2

2. Lees er meer over in de studie Telling digital stories to fight 
against Early School Leaving” te vinden op de  websitehttps://
www.mystorymap.eu/results 
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In de volgende paragraaf zal de methodologie 
worden uiteengezet die tijdens de pilootfase 
werd gebruikt. Het hoofdstuk begint met een 
korte beschrijving van de middelen die zijn 
gebruikt tijdens de ontwikkeling van de pro-
jectwerkmodules en online platform, sessie-
structuur en -lengte, groepsgrootte, en meer 
over de ontwikkeling van de gebruikte me-
thoden, steekproeven en ten slotte de hypo-
these van het effect van de proefworkshops in 
vijf partnerlanden.

2.1 Middelen

De belangrijkste bronnen die beschikbaar waren 
voor pilootworkshops waren leermodules: “Hoe 
een (levens) verhaal vertellen” en “Mediaproduc-
tievaardigheden” en het ArcGIS Online-platform 
. De modules zijn bedoeld om persoonlijke ont-
wikkeling te stimuleren met behulp van storytel-
ling en een geavanceerd digitaal platform Arc-
GIS-bronnen als hulpmiddel .

De My Story Map-workshop maakt gebruik van 
interactie met het Esri Story Maps-platform om 
jonge vroegtijdige schoolverlaters te betrekken 
bij het proces van contextualisering en heruit-
werking van hun eigen ervaringen en persoon-
lijke uitvalverhalen in de vorm van een digitale 
verhalenkaart. (LEERMODULES, 2019: 13). Het 
leerproces is gebaseerd op interactie, reflectie, 
identificatie en delen met anderen. Het proces 
is gericht op het creëren van de omstandighe-
den waarin de leerling in staat is om zowel van 
zichzelf als van anderen te leren.

Tijdens de pilootfase hebben partners in vijf 
landen workshops op basis van dezelfde ma-
terialen geïmplementeerd, volgens de aan-
bevelingen en de minimumvereisten die zijn 
overeengekomen tussen partners om gege-
vens te verzamelen en een vergelijkende ana-
lyse van de impact in elk land te maken. 

2.2 Structuur en lengte van de sessies

In elk van de vijf partnerlanden werden work-
shops geïmplementeerd volgens deze voorge-
stelde modulaire structuur . Elke partner van 
het land introduceerde activiteiten uit de 4 
voorgestelde modules en koos die activiteiten 
die werden aangemerkt als sterk aanbevolen 
en verplichte activiteiten. Partners pasten de ac-
tiviteiten aan, afhankelijk van de groepsgrootte, 
uren van implementatie, groepsdynamiek, enz. 
waardoor elke pilootimplementatie anders is.

In deze testfase werd verwacht dat sommige 
van de activiteiten zouden moeten worden 
aanpast, opnieuw gepland of vervangen door 
andere. Het belangrijkste doel van het testen 
van de workshops was om te identificeren 
wat goed werkte en om mogelijke verbeter-
punten te detecteren.

Volgens LEERMODULES (2019) kan de timing 
van de implementatie worden aangepast 
door de trainer, op basis van de beschikba-
re middelen en de behoeften van de groep 
en de afzonderlijke lokale realiteiten. In vijf 
landen werden sessies gehouden in een be-
reik van 15 tot 25 uur. Sessies kunnen worden 
georganiseerd over een periode van een of 
meerdere weken, hoewel de aanbeveling zou 
zijn om niet teveel tijd tussen twee sessies te 
laten doorgaan en proberen zoveel mogelijk 
een regelmatige structuur te behouden. Elke 
partner van het land had de mogelijkheid om 
het implementatieproces goed te keuren, af-
hankelijk van de specifieke kenmerken en 
behoeften van de groep en het land.

2. METHODOLOGISCH KADER

3. ArcGIS Online is een cloud-gebaseerd mapping- en GIS-plat-
form, ontwikkeld door het internationale bedrijf Esri (Environ-
mental Systems Research Institute) en dat een uitgebreide 
set professionele tools biedt voor het compileren, visualiseren, 
analyseren, bewerken, beheren en delen van geografische ge-
gevens gegevens.

4. Raadpleeg voor meer informatie het document “LEErMOD-
ULES” beschikbaar op https://www.mystorymap.eu/results

3

4
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2.3 Groepsgrootte 

Tijdens de pilootfase was de groepsgrootte in 
partnerlanden 15 tot 20 deelnemers. Ten slotte 
was het totale aantal deelnemers in de vijf lan-
den 75 voortijdige schoolverlaters. De uiteinde-
lijke verdeling van de deelnemers over de lan-
denpartners was als volgt: Spanje: 12, België: 16, 
Frankrijk: 11, Italië: 21, Oostenrijk: 18 deelnemers. 
Als in aanmerking komende deelnemers wer-
den beschouwd diegenen die aan meer dan 
50% van alle programma’s hadden deelgeno-
men. Om die reden was er in sommige landen 
een groot verschil tussen deelnemers die zijn 
gestart en deelnemers die de workshops heb-
ben beëindigd, wat in de volgende paragrafen 
meer in detail wordt uitgelegd.

Vanwege het delicate en persoonlijke karak-
ter van de belangrijkste focus van de work-
shops, was de ervaring oorspronkelijk op maat 
gemaakt voor kleine werkgroepen, daarom 
wordt aanbevolen om de groepen maximaal 
10 jongeren te creëren. De dimensie van het 
werk in een kleine groep stelt de voorwaar-
den voor de workshop om dieper in zijn lange 
termijn activa te gaan, waardoor diepere re-
flectie, feedback en zelfgestuurd leren wordt 
aangemoedigd en tegelijkertijd meer tijd voor 
het inclusieproces wordt gewaarborgd, even-
als vrije expressie van alle deelnemers en ver-
sterking van de groepsrelatie, het verhogen 
van het niveau van intimiteit, vertrouwen en 
vertrouwelijkheid (LEERMODULES, 2019: 19). 
Tijdens de pilootfase hadden partners meest-
al niet de mogelijkheid om in kleinere groe-
pen te werken zoals aanbevolen, vanwege het 
feit dat er beperkte tijd was voor implemen-
tatie en in sommige gevallen dit gerelateerd 
aan de omstandigheden van partnerorganisa-
ties die deelnemers verstrekten en / of ruimte 
voor de implementatie van de workshops.

2.4 Methode

Om de doelen van deze pilootstudie te be-
reiken, ontwikkelden partners een speciale 
methode voor gegevensverzameling. In alle 
landen werden zowel studenten als trainers 
die deelnamen aan de pilootworkshops be-
oordeeld, zowel voor en na de implementatie 
van de workshop. Het doel was om inzicht te 
krijgen in de initiële status en daarna de de-
finitieve status te screenen om de efficiëntie 
van het programma en de kwaliteit van mate-
rialen die in eerdere fasen van het project zijn 
geproduceerd te evalueren.

2.5 Evaluatie van trainers 

De trainerevaluatie bestond uit het invullen 
van twee vragenlijsten, één voordat de work-
shops van start gingen en de tweede daarna 
(bijlage I en II). De vragenlijsten bestonden uit 
vragen met betrekking tot de strategie voor 
het introduceren van de workshop en de wer-
ving van deelnemers, verwachtingen met be-
trekking tot motivatie en betrokkenheid, de 
kwaliteit van het voorbereidingsmateriaal, 
mogelijke uitdagingen, enz.

Nadat de workshops waren voltooid, werden 
trainers beoordeeld via een andere vragenlijst, 
die een vergelijkbare structuur en onderwer-
pen had, maar dit keer met het doel om echte 
feedback en aanbevelingen voor toekomstig 
gebruik te verzamelen. De resultaten worden 
hieronder gepresenteerd in het gedeelte ‘Be-
vindingen van de trainers’.
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2.6 Evaluatie van studenten 

De evaluatie van de studentenervaring tijdens 
de workshops bestond uit 2 delen:

• Zelfevaluatie       
• Groepsevaluatie tijdens workshops       

Zowel zelfevaluatie als groepsevaluatie-activi-
teiten werden geïntroduceerd tijdens de eerste 
en laatste sessies om de resultaten te vergelij-
ken.

Zelfevaluatie vormt een zeer belangrijk ele-
ment van de methodologische benadering 
van de My Story Map-workshop, omdat het 
de eerste en belangrijkste tool is waarmee het 
mogelijk is om een proces van leerlinggericht 
leren echt te promoten en te starten (LEER-
MODULES, 2019: 31)

Volgens LEERMODULES (2019: 31) is zelfevalu-
atie specifiek ontworpen rond de geïdentifi-
ceerde competenties die kunnen worden ont-
wikkeld in de vier verschillende fasen van de 
workshop en werd geïntroduceerd:

• tijdens de eerste workshopsessie om te 
worden gebruikt als een vorm van forma-
tieve evaluatie, zodat de leerlingen een 
eerste reflectiemoment kunnen hebben 
gedurende welke ze hun bewustzijn over 
zichzelf in verband met die specifieke 
competenties kunnen vergroten en een 
actievere rol bij de beoordeling van hun ei-
gen leren door hun doelen te identificeren.       

• tijdens de laatste workshopsessie om te 
worden gebruikt als een summatief eva-
luatieformulier, om de impact van de 
workshopervaring op de deelnemers te 
evalueren, en deze te vergelijken met de 
resultaten van de eerste versie van hun 
zelfevaluatie. Door deze summatieve eva-
luatie krijgen deelnemers een breder per-
spectief en een beter begrip van hun eigen 
leren door toekomstige perspectieven en 
strategieën te identificeren.       

Een evaluatie door workshopactiviteiten werd 
geïntroduceerd om tijdens de eerste sessie kwa-
litatieve feedback van deelnemers te verzame-
len. Dankzij deze evaluatie kregen de trainers 
een beter en dieper inzicht in de verwachtingen 
en motivatie van de deelnemers en konden ze 
activiteiten aanpassen om beter aan hun ver-
wachtingen en behoeften te voldoen. 

De activiteiten bestonden uit twee hoofdonderdelen: 

1. Tijdens de eerste sessie. De activiteit ge-
naamd ‘Het verwachtingenplein’ werd geïn-
troduceerd om de verwachtingen, motivatie 
en potentiële angsten van de deelnemers te 
achterhalen, die werden verzameld in één 
gemeenschappelijke poster in de klas. *

2. Na het beëindigen van de workshop.  De 
activiteit met de naam ‘Het plein met ver-
wachtingen terughalen’ werd geïntrodu-
ceerd om te controleren of de verwachtin-
gen van de deelnemers over het project en 
de activiteiten waren vervuld. De activiteit 
bestond uit het teruggaan naar de poster 
die in de eerste sessie was uitgewerkt en 
controleren of de verwachtingen, motiva-
tie en mogelijke angsten die werden ge-
deeld al dan niet zijn veranderd.

Afgezien daarvan werd een andere evaluatie-
activiteit genaamd ‘World Cafe’ (bijlage III) ge-
introduceerd om een informele sfeer te creëren 
waarin deelnemers nog een gelegenheid had-
den om met de hele groep na te denken over 
wat ze tijdens sessies hebben geleerd. Tijdens 
deze activiteit gaven deelnemers feedback 
over wat ze het leukst vonden aan de cursus, 
over hoe ze zich voelden tijdens de verschillen-
de gerealiseerde activiteiten over hoe het voel-
de in de groep, en of ze de workshops zouden 
aanbevelen aan hun vrienden, enz.
De resultaten van deze activiteiten worden gepre-
senteerd in de rubriek “Bevindingen - studenten”.
Evaluatie is een belangrijk onderdeel van het 
leerproces en geeft waardevolle feedback 
over leeractiviteiten. Voor Weis (2001) bestaat 
de evaluatie van een educatief project uit het 
meten van de effecten van een programma in 
vergelijking met de gestelde doelen om bij te 
dragen aan de besluitvorming over het pro-
gramma en om de toekomstige implemen-
tatie te verbeteren. Om die reden wordt deze 
evaluatie als een van de belangrijkste elemen-
ten van dit project beschouwd en zal deze bij-
dragen aan de duurzaamheid van het project.
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2.7 Bemonstering

De pilootworkshops werden in alle vijf partnerlanden uitgevoerd. Het totale aantal voorti-
jdige schoolverlaters dat betrokken was bij de workshops was 75 en het aantal betrokken 
trainers was in 8 in totaal.

             DEELNEMERSPROFIEL (studenten)

Leeftijd 14 - 21 jaar

Geslacht  Man:    31
Vrouw: 44

Nationaliteiten  
Spanje, Marokko, Dominicaanse Republiek, Roemenië, Ec-
uador, Nicaragua, Roemenië, Albanië, Colombia, Oostenri-
jks, Hongarije, Cap Verde, Bosnië, Tsjetsjenië, Italië, Bangla-
desh, België, Frankrijk.

Sociale status Lage economische status (5/5)

Sociale achtergrond 

Trainers meldden dat deelnemers verschillende culturele 
achtergronden, tradities, gewoonten, taal, etc. hadden. 
Persoonlijke en gezinssituatie waren ook divers. Sommi-
gen wonen bij hun familie, anderen bij broers / zussen of 
andere familieleden, sommigen alleen. 
Gevallen van jonge moeders, deelnemers begeleid door 
regionale administratie, jonge immigranten werden ook 
gemeld. Achtergrond van gezinsmigratie leidde meestal 
tot worsteling met het educatieve traject, geconfronteerd 
met taalproblemen en aanpassing aan verschillende so-
ciale en culturele context. Al deze factoren varieerden tus-
sen deelnemers en hadden ook een impact op dynamiek 
en sfeer tijdens de workshops.

Educatieve achtergrond 

Als het gaat om het onderwijs van de deelnemers, meldden 
trainers de volgende kenmerken: niet-gegradueerden, la-
ger secundair onderwijs, basisschool of middelbare school 
als maximaal opleidingsniveau. Over het algemeen had de 
overgrote meerderheid een academische staat van school 
falen om verschillende redenen: migratie, aanpassing aan 
het gereguleerde systeem, gebrek aan motivatie, leerprob-
lemen, taalproblemen. Sommige deelnemers hadden een 
zeer moeilijke gezinssituatie en / of sociale status, die een 
grote invloed had op hun educatieve traject. Veel van hen 
hebben negatieve connotaties met betrekking tot het on-
derwijs en afgezien van die problematische jeugdsituatie.

TABEL 1. - Beschrijving van het profiel van deelnemers (studenten)
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2.8 Uitgangspunten

Op basis van een vragenlijst die door trainers 
was ingevuld voor de pilootworkshops wer-
den belangrijke uitgangspunten en hypothe-
ses betreffende de kenmerken van de jonge-
ren geïdentificeerd. De belangrijkste daarvan 
hadden betrekking op motivatie, leerresulta-
ten en uitdagingen die trainers naar verwach-
ting het hoofd zouden moeten bieden.

Belangrijkste uitgangspunten:

• Motivatie: voordat de workshops begonnen, 
werd de motivatie van de deelnemers als me-
dium ervaren. Alle trainers waren het erover 
eens dat motivatie een van de belangrijkste 
factoren in deze activiteit is, dus dit moet in 
gedachten worden gehouden, zowel als het 
gaat om het idee voor het eerst te presente-
ren, waarschijnlijk om aan hun motivatie te 
werken tijdens de workshops.       

• Resultaten: de belangrijkste verbeterpunten 
werden verwacht op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling, het verbeteren van 
zelfvertrouwen, communicatievaardigheden, 
het aangaan van nieuwe relaties, wekken in-
teresse om in de toekomst verder te trainen.       

• Uitdagingen: verwachte uitdagingen waren 
meestal gerelateerd aan specifieke kenmer-
ken van de doelgroep als het gaat om inte-
resse, aandacht en focus behouden, relaties 
met anderen aangaan en begrip van het Ar-
cGIS platform.       

Enkele van de getuigenissen die deze premis-
sen ondersteunen, worden hieronder gegeven:

Motivatie:

• “Het gevoel is dat hun motivatie waarschijn-
lijk zal toenemen zodra ze het potentieel van 
de workshopactiviteiten in de praktijk be-
ginnen te zien, hun leerdoelen identificeren 
en hun verwachtingen op een meer accura-
te en realistische manier vormgeven.” (IT)       

• “Grote factor was ook het feit dat de over-
grote meerderheid van de deelnemers oor-
spronkelijk besloot te komen omdat dit een 
aanbevolen activiteit was van iemand die ze 
vertrouwen.” (AT)       

• “Sommige deelnemers waren erg blij om 
deel te nemen aan iets anders dan de ge-
bruikelijke lessen.“ (ES)   

    

Belangrijkste uitkomsten:

• Ik hoop dat ze zich sterker en veiliger voe-
len over wat ze met hun leven willen doen 
en ondertussen ook verschillende vaardig-
heden hebben geleerd.” (BE)

• “Voor sommigen van hen kan het de eer-
ste keer zijn dat iemand hun aandacht op 
die manier richt en de eerste keer dat hen 
gevraagd wordt na te denken over hun 
toekomst en wat ze eigenlijk willen in hun 
leven.” (FR)       

• “Ze zullen de gelegenheid moeten krij-
gen om andere mensen te leren kennen 
en door hen te laten inspireren, van hen 
te leren en nieuwe relaties aan te gaan die 
(al dan niet belangrijk) kunnen zijn in hun 
toekomst.” (ES)       

Uitdagingen:

• “... deze specifieke doelgroep heeft ook 
de neiging om heel gemakkelijk weg te 
drijven, waardoor hun aandacht en focus 
snel verschuiven. (...) Daarnaast werd een 
mogelijke uitdaging waargenomen bij het 
werken met een zeer gemengde groep in 
termen van achtergrond, ervaringen en 
leeftijd, omdat het moeilijker zou zijn om 
een stroom van activiteiten te ontwerpen 
die zou reageren op al die verschillende te-
gelijkertijd nodig heeft.” (IT)       

• “We weten niet zeker of de workshop als 
aantrekkelijk zal worden ervaren, of de jon-
geren ons als trainers zullen accepteren en 
actief zullen deelnemen ..” (AT)       

• “We weten niet of de jongeren zullen ac-
cepteren dat ze praten over persoonlijk fa-
len in hun educatieve carrière - en er een 
verhaal van publiceren…” (AT)       

• “We weten niet zeker of de workshop als 
aantrekkelijk wordt ervaren, of de jonge-
ren ons als trainers zullen accepteren en 
actief zullen deelnemen” (AT) ... “Voor hen 
om het doel van deze activiteit te begrij-
pen en ook om te begrijpen hoe de soft-
ware werkt was het meest uitdagend.“ (FR)       

In het volgende hoofdstuk worden bevindin-
gen van studenten en trainers gepresenteerd 
als een hoofdresultaat van deze pilootfase van 
het project. 
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Resultaten van zelfevaluatie 
TABEL 2. - Zelfevaluatieresultaten (voor en na 
workshops) - STUDENTEN hieronder presen-
teert de evaluatieresultaten verkregen na de 
toepassing van zelfevaluatie aan deelnemers, 
op de genoemde twee momenten: voor en na 
de uitvoering van de workshops. Zelfevaluatie 
werd gerealiseerd via een online vragenlijst 
met daarin een lijst van 10 competenties be-
vat die worden aangepakt via de workshop 
My Story Map. Om een juist begrip van de 
gevraagde informatie te verzekeren, wordt 
elke competentie beschreven met een verkla-
ring van de betekenis ervan. Elke deelnemer 
moest de lijst afzonderlijk doorlopen en pro-
beren zichzelf te beoordelen door te klikken 
van Niveau 1 (“Ik voel me erg bekwaam”) tot 4 
(“Ik voel me erg bekwaam”). Deze enquête is 
anoniem uitgevoerd.

De resultaten uit de vijf landen - 75 deelne-
mers - werden verzameld en worden weerge-
geven in de onderstaande tabel, inclusief alle 
10 competentiegebieden. Voor elk gebied 
werden gemiddelde antwoorden berekend 
om te achterhalen wat de initiële status was, 
en daarna om de voortgang na de implemen-
tatie van de workshop te meten.
De gemiddelde antwoorden van de deelne-
mers werden berekend voor en na de ont-
wikkeling van workshops. In de tabel worden 
beide antwoorden, voor en na de workshops 
geregistreerd. In de derde kolom worden de 
resultaten vergeleken en het verschil in re-
sultaten voor en na berekend om de impact 
van het project op het voortgangsniveau van 
de deelnemers aan te tonen.

3. RESULTATEN

Om een globale visie en evaluatie van het pro-
ject te verkrijgen, werden de ervaringen van 
zowel trainers als deelnemers geëvalueerd en 
hun feedback verzameld om te analyseren. In 
dit gedeelte worden waardevolle bevindingen 
verzameld met als doel de aanvankelijke ver-
wachtingen te vergelijken met de definitieve 
resultaten die zijn verkregen na de uitvoering 
van het project.  

De evaluatiestrategie van de pilootstudie om-
vatte evaluatievragenlijsten voor studenten 
en trainers die de belangrijkste bron voor deze 
analyse zijn. Er zijn vragenlijsten opgesteld 
om gegevens te verzamelen voor en na de 
implementatie van de pilootworkshop, zowel 
van studenten als trainers, zodat op die ma-
nier de kritieke problemen en mogelijke ver-
beterpunten kunnen worden geïdentificeerd. 
De bevindingen zijn verzameld en geïnterpre-
teerd in de volgende paragrafen met als doel 
eerste feedback te geven over pilootwork-
shops voor My Story Map.

3.1 Bevindingen studenten

Zoals eerder vermeld, namen studenten deel 
aan twee soorten evaluatie: zelfevaluatie en 
groepsevaluatie door middel van activiteiten. 
In de volgende paragrafen worden de resul-
taten van beide evaluaties verzameld en op 
basis van de verkregen informatie worden en-
kele conclusies aangeboden.
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  VOOR 
WORKSHOPS  

NA 
WORKSHOPS

VERSCHIL  

Communiceren op 
een zinvolle manier

2.3 2.9 26%

Digitale 
communicatie

2.9 3.1 7%

Creatie van digitale 
inhoud

2.4 2.8 17%

Persoonlijke 
bewustmaking en 
verantwoordelijkheid

2.6 3 15%

Flexibiliteit en
aanpasbaarheid

2.5 2.8 12%

Leren om te leren 2.2 2.6 18%

Effectief organiseren 2.5 2.6 4%

Creativiteit en gevoel 
voor initiatief

2.5 2.8 12%

Probleemoplossing 2.5 2.5 0%

Werken met anderen 2.5 2.9 16%

TOTAAL 
GEMIDDELDE 

2.5 2.8 12%

TABEL 2. - Resultaten van zelfevaluatie (voor en na workshops) - STUDENTEN
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Voor workshops was het gemiddelde ervaren 
competentieniveau 2,5. De hoogste scores wer-
den gevonden in competenties met betrekking 
tot digitale communicatie (2.9) en persoon-
lijk bewustzijn en verantwoordelijkheid (2.6). 
De laagste resultaten hadden betrekking op 
de competentie die ‘leren leren’ (2.2) en ‘zinvol 
communiceren’ (2.3) wordt genoemd.  

Na de workshop was het gemiddelde ervaren 
competentieniveau 2,8. Het waargenomen 
competentieniveau was globaal met 12% geste-
gen. De belangrijkste vooruitgang volgens de 
zelfevaluatie van studenten was “zinvol com-
municeren” (26%). Deze categorie was een van 
de twee waargenomen zwakste gebieden vóór 
de workshops. De workshops creëerden aldus 
aanzienlijke gepercipieerde vooruitgang op dit 
gebied, vooral als we er rekening mee houden 
dat onder de doelstellingen van het huidige 
project het tweede specifieke doel was: “Het 
verbeteren van de digitale en communicatie-
competenties bij deelnemers”, aangezien dit 
twee sleutelvaardigheden zijn voor degenen 
die de school al hebben verlaten en voor dege-
nen die het risico lopen de school te verlaten ”.

Andere gebieden met grotere verbetering wa-
ren: creatie van digitale inhoud (17%) persoonlijk 
bewustzijn en verantwoordelijkheid (15%), leren 
leren (18%) en samenwerken met anderen (16%). 
Elk van deze is essentieel voor de doelstellingen 
van het My Story Map-project. Daarom kan de 
toename van de waargenomen score worden 
beschouwd als een positief effect van het project.
Geen merkbare waargenomen competentie-
ontwikkeling werd geregistreerd op het gebied 
van “Probleemoplossing” door de studenten. 
Er werd weinig waargenomen vooruitgang 
geboekt op de gebieden die aanvankelijk het 
hoogst scoorden, namelijk “effectief organise-
ren” (4%) en digitale communicatie (7%).

Overwegingen
De resultaten geven aan dat het zelfoordeel van 
de deelnemers over hun competenties in alle 
categorieën meestal gemiddeld was, tussen 
2,2 en 2,9 vóór de workshop en van 2,5 tot 3,1 na 
de implementatie van de workshop. Uit zelfe-
valuatieresultaten bleek dat in 9 van de 10 on-
derzoeksgebieden enige positieve vooruitgang 
werd geregistreerd. De uitzondering was in 
“probleemoplossing”, waarbij deelnemers geen 
verbetering waarnamen. Hoewel de verschillen 
in resultaten voor en na de workshop niet groot 
waren, waren de verkregen resultaten aanzien-
lijk omdat deelnemers merkten dat hun com-
petenties waren toegenomen. Ook moet wor-
den opgemerkt dat de verkregen resultaten 
zijn gebaseerd op een “pilootworkshop” die is 
geïmplementeerd met een duur van 20 tot 30 
uur. We veronderstellen dat indien de  ‘My Story 
Map-methodologie’ over een langere periode 
wordt geïmplementeerd de impact aanzienlijke 
zal zijn. In die zin kan het gebruik van een vol-
ledig schooltrimester / semester of schooljaar 
leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de com-
petentieontwikkeling van de betrokkenen.

Bij het interpreteren van resultaten is het raad-
zaam om vóór de workshop na te gaan hoe 
moeilijk het is voor de meeste deelnemers om 
het concept en de praktische betekenis van de 
verschillende beoordeelde competenties te be-
grijpen. Dit kan invloed hebben op de scores 
die aan elk geëvalueerd item worden toege-
kend. Bijgevolg, toen hen werd gevraagd na de 
workshop om de beoordeling in te vullen, wer-
den ze zich veel “bewuster” van hun eigen ster-
ke punten, zodat ze zichzelf “realistischer” dan 
voorheen konden evalueren. Dat kan een van 
de redenen zijn waarom er geen groot verschil 
in de resultaten voor en na is gevonden.

Ten slotte moet er rekening mee worden gehou-
den dat het proces van zelfevaluatie nieuw en 
moeilijk was voor de meeste betrokken jonge-
ren, omdat ze niet gewoon zijn zichzelf te beoor-
delen. Velen van hen, volgens de trainers, reali-
seerden zich tijdens de uiteindelijke zelfevaluatie 
eigenlijk dat ze zichzelf hadden beoordeeld met 
hogere scores die ze bij de eerste zelfevaluatie 
hadden moeten hebben, omdat ze zich nu meer 
bewust waren van wat het betekende. Dit bete-
kent dat het percentage van de vooruitgang zelfs 
veel hoger had kunnen zijn als ze zichzelf tijdens 
de eerste beoordeling op een meer realistische 
manier hadden kunnen beoordelen.
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Groepsevaluatie door workshopactiviteiten 
In de vijf landen zijn tijdens de eerste en de 
laatste workshopsessie groepsevaluatie-ac-
tiviteiten geïntroduceerd om te controleren 
of de verwachtingen van de deelnemers zijn 
vervuld en om groepsfeedback te verzamelen 
over de tevredenheid over activiteiten, leerre-
sultaten en hen als groep. De resultaten van 
groepsevaluatie door activiteiten zijn verza-
meld maar brachten weinig belangrijke re-
sultaten naar voren. Als de meest waardevolle 
bevinding moet worden opgemerkt dat trai-
ners in alle landen meldden dat de verwach-
tingen van de deelnemers grotendeels zijn 
vervuld. In Italië bijvoorbeeld, meldden trai-
ners dat “... sommige deelnemers erop wezen 
dat ze graag dieper ingegaan hadden op de 
reflectie en hoe ze zich uitgedaagd voelden 
door het feit dat niet de hele groep dezelfde 
wens deelde en zij voelde me niet helemaal 
veilig bij het delen.” 

Over het algemeen waren de leerresultaten 
zeer positief. Onderstaande resultaten (Be-
vindingen van de facilitators) gaan dieper in 
op de verschillende groepsdynamieken en 
-situaties in elk partnerland en leggen uit hoe 
deelnemers verschillende niveaus van interes-
ses vertoonden tijdens de implementatie van 
de workshop. 
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3.2 Bevindingen van de trainers

In dit gedeelte worden de belangrijkste resulta-
ten van de feedback van trainers over de piloot-
implementatie gepresenteerd. De bijdragen 
zijn verzameld en uitgewerkt in meer secties 
om de lezer te helpen de belangrijkste punten 
van de analyse te volgen en te begrijpen.

• Het eerste deel bevat de informatie over de 
manier waarop workshops werden geïn-
troduceerd aan de deelnemers en de orga-
nisaties op lokaal niveau, met als doel een 
mogelijk idee te bieden voor de aanpak van 
toekomstige gebruikers van het project;

• Het tweede en derde deel bevat feedback 
over algemene tevredenheid en motivatie, 
waarbij het belang van motivatie binnen 
het leerproces wordt benadrukt;

• Het vierde deel bevat reflecties over de in-
strumenten die beschikbaar zijn voor de 
implementaties;. 

Voorstelling van de  workshops 
Volgens de rapporten van de trainers werden 
hun workshops meestal in eerste instantie aan 
de studenten voorgesteld door verantwoorde-
lijke personen van de organisaties, en later ga-
ven leraren / tutors / trainers individueel meer 
informatie aan de deelnemers. Elk land had 
een andere aanpak als het gaat om de presen-
tatie, omdat we het hebben over verschillen-
de achtergronden, type organisatie, eerdere 
relaties met de lokale partner, kenmerken van 
de doelgroep.

Ervaringen in alle landen lieten zien dat het 
uitdagen van studenten om deel te nemen 
aan en deel te nemen aan dit soort workshops 
behoorlijk uitdagend kan zijn en veel betrok-
kenheid vereist vanwege de kenmerken van 
deze doelgroep. 

In Spanje bijvoorbeeld, nadat het project door 
docenten was geïntroduceerd, bezocht de trai-
ner die de workshops implementeerde ook de 
organisatie om de potentiële deelnemers te le-
ren kennen, hen in het dagelijks leven te ont-
moeten, eerste verbindingen te leggen en te pro-
beren verbindingen te creëren die bijdragen om 
de impact van het project te versterken. Deze ac-
tie werd ook gedaan met het doel om daarnaast 
enkele potentiële deelnemers te motiveren om 
deel te nemen aan de workshop. Het bleek een 
goede methode te zijn, want later, tijdens de 
workshops, legden sommige deelnemers uit dat 
ze eerder twijfels hadden en na dat bezoek van 
de trainers besloten ze uiteindelijk om deel te 
nemen aan de workshops. De relatie tussen trai-
ners en deelnemende studenten blijkt cruciaal.

• “De belangrijkste link was de positieve rela-
tie die de leraren hadden met de voormalige 
studenten, omdat dat het vertrouwen van de 
jongeren in het project versterkte, omdat zij 
het zagen als iets dat werd gepromoot door 
volwassenen die om hen gaven. “ (IT).

Freeman et al. (2011) bevestigen dat leraren het 
meest kunnen helpen bij het bieden van verhoog-
de en verbeterde emotionele ondersteuning voor 
studenten naarmate ze verder studeren. Alles bij 
elkaar leidt tot de conclusie dat het leraren zijn 
die een grote invloed kunnen hebben op de par-
ticipatie en betrokkenheid van studenten bij dit 
soort activiteiten. De referentie voor volwassenen 
wordt een van de belangrijkste elementen die 
van invloed zijn op de impact van het project.

In alle landen - behalve in Italië - waren work-
shops opgenomen in het gewone programma 
van de organisatie en daarvoor waren er ver-
plichte activiteiten voor deelnemers omdat de 
organisaties geen activiteiten konden uitvoeren 
die buiten hun curriculaire programma vallen. 
In Italië daarentegen werd deelname voorge-
steld als een vrijwillige activiteit. Ze geloofden 
dat, gezien de specifieke persoonlijke aard van 
het programma, het voor de jongeren veel gun-
stiger kan zijn om niet de druk te voelen om er 
te moeten zijn voor iemand anders dan zichzelf.
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Conclusie
De strategie om de workshop te introduceren 
hangt af van de specifieke kenmerken van de 
doelgroep, hun culturele, sociale en educatieve 
achtergrond. Bovendien is een zeer belangrijke 
factor elke eerdere relatie die met de student tot 
stand is gekomen, omdat deze een belangrijke 
motivatiefactor bleek voor de betrokkenheid van 
de deelnemers. Als het voorstel is gepresenteerd 
als onderdeel van het reguliere programma, 
werd het veel gemakkelijker om de deelnemers 
door te laten gaan en betrokken te raken. Als je 
het zo doet, kunnen zelfs degenen die in het be-
gin niet veel interesse tonen, zich gemotiveerd 
voelen tijdens de verwerken en ten slotte geën-
gageerd en graag deelnemen. Aan de andere 
kant, als deelname vrijwillig is, is er meer kans 
dat jongeren zich gemotiveerder en betrokken 
voelen, en daarom nuttiger voor hun persoonlij-
ke groei. Ten slotte hangt het allemaal af van de 
context waarin u dit soort activiteiten uitvoert en 
van het feit of het nodig is om te schatten wat 
de beste aanpak is voor uw situatie. Elke groep 
heeft zijn eigen realiteit, behoeften en contexten. 
Het respecteren van deze variabelen draagt aan-
zienlijk bij aan de impact van het programma.

Het bereiken van workshopdoelen 
Volgens de trainersanalyse hadden alle deel-
nemers na het starten van de workshops een 
duidelijk idee van de doelstellingen en doel-
stellingen van de workshop.

• “Over het algemeen was de ervaring van 
zowel studenten als trainers zeer positief en 
gewaardeerd, dus we zijn van mening dat 
de doelstellingen van dit project op een zeer 
bevredigend niveau zijn verworven.” (ES). 

Betrokkenheid daarentegen hangt af van per-
soonlijke interesses en motivatie van elke deel-
nemer. Een verschil werd geïdentificeerd als 
het gaat om voorkeuren met betrekking tot de 
werkmethodologie en verschillende soorten 
activities - sommige studenten liever schrijven, 
terwijl anderen liever tekenen of werken op de 
computer. Het reageert op verschillende leerstij-
len en meerdere intelligenties. Reflectie op ver-
schillende leerstijlen worden blootgesteld in de 
onderstaande alinea’s.  De getuigenis die erva-
ringen in alle landen samenvat is het volgende:

• “In het algemeen, hoewel iedereen ze be-
greep, omarmden sommige deelnemers 
de doelstellingen zeker meer dan anderen 
en toonden daarom een hoger niveau van 
betrokkenheid tijdens de verschillende ac-
tiviteiten van de workshop.” (IT )  

Er werd een zeer positieve houding vastgesteld 
in Italië, waar sommige deelnemers belangstel-
ling toonden voor het project zelf en nieuwsgie-
rig waren naar deelnemers uit andere landen die 
hetzelfde proces doormaken. Dit feit leidt tot de 
hypothese dat kennis over andere studenten en 
landen die deelnemen aan vergelijkbare work-
shops een andere motiverende factor kan zijn 
voor de betrokkenheid van de deelnemers.
In Spanje rapporteerden trainers positieve re-
acties op de activiteiten, waarbij “leraren beves-
tigden dat ze eigenlijk meer betrokken en meer 
gefocust waren dan normaal en dat de meer-
derheid hun interesse niet verloor tot het einde 
van de workshops. ”(ES) Deze getuigenis laat 
zien dat leerervaring brengen op persoonlijk 
niveau ook een belangrijke betrokkenheidsfac-
tor kan zijn. Een andere manier om de betrok-
kenheid van studenten tijdens het leerproces te 
stimuleren is om elkaar te helpen en samen te 
leren “… de trainer vroeg ook de andere leden 
van de groep om een bijdrage te leveren om de 
deelnemers te ondersteunen die moeite had-
den om het te begrijpen. Dit hielp de deelne-
mers zich meer verbonden en verantwoordelijk 
voor het proces te voelen.”(IT).  Storymap-work-
shops zijn ontworpen voor peer learning en 
hebben als doel dat elke student protagonisten 
van het leerproces wordt. Het zoveel mogelijk 
betrekken van studenten bij elke stap van de 
workshoprealisatie van de activiteiten draagt 
positief bij aan de impact van het leerproces.

Conclusie:
Over het algemeen werden workshops als po-
sitief ervaren en werd de motivatie van de deel-
nemers in alle landen als bevredigend ervaren. 
Niettemin kan de specifieke motivatie van de 
doelgroep dagelijks oscilleren en heeft die voort-
durende versterking nodig. Als extra motiverende 
factoren werden aangeduid: (1) de leerervaring op 
persoonlijk niveau brengen, (2) het project in de 
context en het bestaan van een grotere geheel te 
plaatsen door dezelfde activiteiten te gaan, en (3) 
peer work, kan eveneens de interesse en betrok-
kenheid van deelnemers stimuleren.
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Hoe omgaan met schooluitval - motivatie als 
sleutelfactor
Volgens Pintrich (2003) is de term motivatie 
afgeleid van het Latijnse werkwoord movere, 
wat betekent bewegen. In de literatuur zijn er 
verschillende motiverende theorieën die pro-
beren vragen te beantwoorden over wat indi-
viduen beweegt (energization) en naar welke 
activiteiten of taken helpen. Als je de specifie-
ke kenmerken van deze specifieke doelgroep 
kent, is het belangrijk om in gedachten te hou-
den dat ze wellicht in alle fasen motivatiever-
sterking nodig hebben. In alle landen meldden 
trainers dat de motivatie meestal middelma-
tig was. In verband hiermee was een van de 
belangrijkste uitdagingen voor trainers in alle 
landen het handhaven van de betrokkenheid 
van alle studenten gedurende de hele periode 
van de workshop. Deze moeilijkheid met mo-
tivatie was een sleutelfactor bij de trainers die 
veel uitvallers hebben vanwege hun proble-
men met doorzettingsvermogen en constan-
te betrokkenheid bij hun eigen persoonlijke 
en academische ontwikkeling.

In alle landen was het aantal aanvankelijk ge-
interesseerde en toegepaste deelnemers veel 
hoger dan het uiteindelijke aantal deelne-
mers dat aan workshops had deelgenomen. 
Trainers waren het er vooral over eens dat 
“het verzekeren van de deelname en inzet van 
deze specifieke doelgroep een enorme uitda-
ging was.”  In alle landen varieerde het aantal 
deelnemers van de eerste tot de laatste sessie. 
Sommige deelnemers misten een deel van de 
sessies, anderen begonnen maar slaagden 
er niet in om te eindigen, en anderen die laat 
kwamen, namen alleen deel aan latere fasen 
van de workshops. De redenen om niet te ver-
schijnen waren heel verschilend: 

• “… vanwege veranderingen in hun persoonlijke 
omstandigheden op het laatste moment.” (ES);

• “... vanwege verschillende familie- en gezond-
heidsredenen (IT).” 

• “... hadden het bijzonder moeilijk met hun soci-
ale achtergronden en situaties (AT).  

Deze situatie leidt tot de verandering van dy-
namiek tijdens de sessies, omdat de trainer 
soms heen en weer moet gaan met de acti-
viteiten met studenten die een deel van het 
programma hebben gemist. Om die reden kan 
een aanbeveling zijn om tijdens de workshop 
meer dan één trainer te hebben.

Dit alles leidt tot de conclusie dat het erg be-
langrijk is om het ontwerp en de planning van 
werkplaatsen in gedachten te houden, wat de 
beste aanpak is voor uw specifieke doelgroep. 
Het kan handig zijn om voor aanvang van de 
workshop wat basisinformatie over de deelne-
mers te verzamelen om deze zo goed mogelijk 
te organiseren. “De meeste jongeren waarmee 
contact is opgenomen, hebben een zeer moei-
lijke achtergrond en moeten dagelijks verschil-
lende uitdagingen aangaan, daarom klonk de 
formule van een workshop van 20-25 uur voor 
de meesten zeer veeleisend” (IT). Er moet reke-
ning worden gehouden met het feit dat deze 
doelgroep om verschillende redenen normaal 
gesproken een hoog ziekteverzuim kent. Daar-
om moet de aanwezigheid van degenen die 
hebben deelgenomen aan alle sessies worden 
gewaardeerd en gewaardeerd, en ze moeten 
een soort erkenning hebben voor hun prestatie.

Conclusie:
Zoals eerder vermeld, is motivatie een van de 
belangrijkste factoren voor een succesvolle 
implementatie van workshops. Daarom is het 
raadzaam om zoveel mogelijk informatie van 
deelnemers te verzamelen voordat ze met hen 
beginnen te werken, om hun achtergronden 
en dagelijkse uitdagingen waarmee ze worden 
geconfronteerd te leren kennen. Een andere 
aanbeveling is om meer trainers te hebben 
tijdens de workshops en op die manier probe-
ren een meer “gepersonaliseerde” benadering 
aan elke deelnemer te geven. Eén persoon kan 
nauwelijks persoonlijke ondersteuning bieden 
aan alle deelnemers in een groep groter dan 
5-7 personen. Afgezien daarvan is het belang-
rijk om in gedachten te houden dat het terug-
halen van sommige herinneringen sterke ge-
voelens en / of reacties kan veroorzaken, die de 
toekomstige motivatie en bereidheid tot deel-
name kunnen beïnvloeden.
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Reflectie op de tools (het ArcGIS platform 
& leermodules)
Na de pilootimplementatie gaven facilitators 
ook hun mening over de leermodules.
Over het algemeen werden de leermodules 
nuttig en relevant bevonden voor de voorberei-
ding van de workshops omdat ze een samen-
gevatte reflectie gaven over het fenomeen Ear-
ly School Leaving, en een volledige uitleg over 
het gebruik van storytelling bij deze specifieke 
doelgroep. 

• “De modules waren  heel nuttig om de 
kracht van verhalen te begrijpen en om 
jonge mensen te vertellen en te helpen 
verhalen te vertellen. (FR). 

• “De modules waren goed voor mij als ach-
tergrond, zeer uitgebreide, goede uitleg, 
zeer concrete tips en trucs” (BE) 

De logische structuur betekende dat het ge-
makkelijk te volgen was en activiteiten gemak-
kelijk kunnen worden aangepast aan verschil-
lende leercontexten: 

• “Veel van de activiteiten kunnen gemakke-
lijk worden aangepast en het werk kan va-
riëren, terwijl het oorspronkelijke doel nog 
steeds wordt gehandhaafd. Het biedt ook 
veel flexibiliteit op het gebied van persoon-
lijke aanpassing, zowel wat betreft timing 
van implementatie als inhoud. ” (IT).  

• “ We kozen en gebruikten degene die het 
meest relevant klonken voor die specifie-
ke training met die specifieke groep. Het 
betekent dat we dankzij de gids geweldi-
ge activiteiten kunnen vinden om ons te 
helpen de praktijk in praktijk te brengen 
en het in kaart brengen van verhalen con-
creet te maken. ”(FR).  

De indrukken van zowel studenten als trainers 
met betrekking tot het gebruik van het Arc-
GIS-platform waren gemengd. Uit de reacties 
blijkt dat het platform een zeer goed hulp-
middel kan zijn om aan deze onderwerpen te 
werken, maar toch zijn er enkele belangrijke 
dingen om in gedachten te houden. Bijvoor-
beeld: “Sommige sjablonen zijn behoorlijk 
gecompliceerd, zodat jongeren moeilijkhe-
den ondervonden om ze te gebruiken. Om 
die reden hebben we meestal sjablonen ‘map 
journal’ en ‘cascade’ gebruikt, omdat we ze als 
‘meest eenvoudige’ aantroffen.” (ES) 

Bovendien, hoewel de leermodules erg nut-
tig waren voor de voorbereiding van de leer-
kracht, zeiden sommigen van hen dat ze en-
kele aanvullende instructies moesten maken 
om op het platform te werken, zodat jongeren 
meer individueel kunnen werken. 

Afgezien daarvan moet rekening worden ge-
houden met een laag niveau van digitale com-
petenties van de doelgroep, en daarom zijn 
misschien niet alle deelnemers in staat ge-
weest het werk zelf te beheren. “De houding 
van de deelnemers tegenover het platform was 
nogal gemengd. Sommigen van hen kozen het 
vrij gemakkelijk en waren zeer onafhankelijk 
(...) Anderen ondervonden enkele moeilijkhe-
den, vooral met betrekking tot het inlogproces 
(ze gebruiken niet veel hun e-mailadres, som-
migen hadden zelfs geen e-mailadres ), ...” (IT).

Als het gaat om openbare gebruikeraccounts 
werd als nadeel erkend dat zodra verhalen 
worden gepubliceerd, ze onmiddellijk open-
baar worden. Aan de andere kant, als je een 
organisatieaccount gebruikt, is het moge-
lijk verhalen binnen de organisatie te delen, 
wat voor sommige deelnemers misschien de 
voorkeur verdient. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat jongeren voorzich-
tig moeten zijn bij het delen van materiaal 
“ze delen bijvoorbeeld zelfs zeer persoonlijke 
problemen die hen nadien kunnen schaden - 
zoals foto’s en namen van ouders die bij hen 
in een juridische kwestie betrokken waren, of 
jongeren wier aanvraag voor asiel nog niet is 
aanvaard / geregeld of vergelijkbaar ”(BE).  Om 
die reden wordt aanbevolen dat alle artikelen 
vóór publicatie worden gepubliceerd door de 
verantwoordelijke persoon, om mogelijke pro-
blemen te voorkomen.
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Methodologie 
Enkele trainers wezen erop dat er logischer-
wijs een groot verschil tussen studenten kan 
zijn als het gaat om hun voorkeuren voor ver-
schillende activiteiten. 

• “In deze workshop was het heel indrukwek-
kend om te zien dat de jongeren de voorkeur 
gaven aan zeer verschillende communicatie-
media; sommigen konden bijvoorbeeld goed 
werken door dingen op een poster te visua-
liseren, anderen accepteerden dit niet goed 
en wilden over dingen praten met behulp 
van vragenlijsten, anderen hadden proble-
men met digitale hulpmiddelen enz. “(AT)

• “ ... Ze hadden verschillende voorkeuren als 
het gaat om de werkmethode en het soort 
activiteiten (schrijven, tekenen, enz.) ... ”(ES) . 

Verschillende leerstijlen zijn al lang bestudeerd. 
Volgens Taase et.al. (2015; 1) “ kunnen leerlingen 
verschillen in hun vermogen om concepten en 
redeneringen te begrijpen om zich effectief aan 
te passen aan hun omgeving en leerervaringen 
“. In verband hiermee kan de theorie van meer-
dere intelligenties op dit punt als basis voor 
verklaringen dienen. Gardner (1983) is van me-
ning dat mensen veel intelligenties bezitten, 
en elk individu heeft zijn eigen specifieke mix 
van verschillende intelligenties (muzikaal-rit-
misch, visueel-ruimtelijk, verbaal-linguïstisch, 
logisch-wiskundig, lichamelijk-kinesthetisch, 
interpersoonlijk, intrapersoonlijk en naturalisti-
sche). In het onderwijs betekent dit dat perso-
nen met verschillende intelligenties verschillen-
de leerstijlen kunnen hebben, en daarom is het 
belangrijk om instructiemateriaal en activiteiten 
aan te bieden die overeenkomen met hun intelli-
gentietypes (Gardner, 2000). Dat leidt tot de con-
clusie dat de trainer verschillende benaderingen 
in het onderwijs moet gebruiken om te voorzien 
in verschillende soorten intelligenties en om hun 
leren te ondersteunen, terwijl verschillende acti-
viteiten worden geïmplementeerd.

Activiteiten
Enkele verwijzingen zijn gemaakt met betrek-
king tot de structuur en uitvoering van activi-
teiten. Suggesties van sommige trainers waren 
om sommige activiteiten van de derde module 
in eerdere sessies te introduceren, zodat stu-
denten een duidelijk beeld kunnen krijgen van 
wat het uiteindelijke resultaat zal zijn en hoe het 
zal worden bereikt: “We willen er ook op wijzen 
dat studenten zich afvroegen hoe de activitei-
ten van de eerste 3 modules gerelateerd waren 
aan het ‘digitale deel’ van twee workshops, dus 
misschien zou het in de toekomst goed zijn om 
meer activiteiten uit beide delen te combineren 
om het te maken dynamischer.” (ES)  Afgezien 
daarvan was een van de suggesties van de trai-
ners om verschillende stimulaties, ruimtes, enz. 
te gebruiken, om zoveel mogelijk zintuigen op 
te nemen tijdens het uitvoeren van activiteiten: 
“Wij geloven dat het aanbieden van een breder 
scala aan activiteiten met ook beweging en een 
meer kinesthetische benadering de deelnemers 
beter had kunnen helpen om zich meer betrok-
ken te voelen” (IT) . Nogmaals, dit kan verband 
houden met meerdere intelligenties die ook het 
idee ondersteunen om meer diverse activiteiten 
te betrekken die het leerproces van elke indivi-
duele leerling kunnen stimuleren. Bovendien 
blijkt uit de literatuur dat leren effectiever is als 
meer zintuigen worden gebruikt (Baines, 2008).

Evaluatie 
In Spanje vonden trainers dat aan het einde van 
elke sessie een soort evaluatieactiviteit ontbrak, 
dus stellen ze voor om een “... korte evaluatieac-
tiviteit toe te voegen (vandaag zag ik, vandaag 
hoorde ik, vandaag leerde ik, vandaag deed ik 
... ) aan het einde van elke sessie om reflectie en 
assimilatie van inhoud die op die specifieke dag 
is gedaan te stimuleren. “ (ES) Zoals eerder ver-
meld, is evaluatie een belangrijk onderdeel van 
het leerproces, dus om de impact van de work-
shopervaring op deelnemers te evalueren, wordt 
voorgesteld deze korte activiteit te integreren, 
zodat deelnemers een breder perspectief en een 
beter begrip van zichzelf kunnen hebben.
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Timing 
Tijdens de pilootfase kwamen partners overeen 
om tussen de 20 en 30 uur workshop te imple-
menteren met een groep van 15 deelnemers 
om de resultaten te kunnen vergelijken. De ti-
ming van de implementatie hing ook af van de 
groepsgrootte.
In Italië werden workshops gehouden in een 
paar sessies en met verschillende aantallen deel-
nemers, waardoor zeer belangrijke conclusies 
konden worden getrokken over de timing van de 
implementatie. Trainers rapporteerden dat wan-
neer er 6 sessies (dagen) werden georganiseerd 
van telkens 4 uur “het voor de deelnemers een 
hoger niveau van betrokkenheid vereiste omdat 
het over een langere periode werd georgani-
seerd.” (IT) Aan de andere kant, toen sessies een 
korter aantal dagen liepen (3 dagen, 7 uur per 
dag) “maakte het de logistiek eenvoudiger voor 
de deelnemers die zo maar 3 dagen hoefden te 
investeren, maar het bleek behoorlijk veeleisend 
in termen van energie en focus. “ (IT). De conclu-
sie is dat trainers rekening moeten houden met 
groepskarakteristieken, tijd- en ruimtebeperkin-
gen voordat ze een workshop organiseren, om 
de beste aanpak te kiezen en de sessie aan te 
passen aan de specifieke context.

3.3 Meest belangrijke uitkomsten

Leerdoelen en resultaten van My Story 
Map-workshops zijn vastgesteld met als doel 
(zachte) vaardigheden te ontwikkelen die zo-
wel in de huidige als in de toekomstige wereld 
nodig zijn. Het schetst 10 hoofddomeinen (ver-
deeld in 50 specifieke competenties) die zijn 
opgenomen in leermateriaal dat jonge voor-
tijdige schoolverlaters tijdens hun leerervaring 
moeten ontwikkelen (LEERMODULES, 2019).

Volgens de getuigenissen van trainers waren 
de belangrijkste gebieden van competentie-
ontwikkeling en resultaten die een deel van de 
studenten tijdens de pilootfase behaalde, de 
volgende:

• Reflectie op keuzes uit het verleden       
• Reflectie op persoonlijke doelen       
• Reflectie op de toekomst       
• Spreken in het openbaar       
• Meningen uiten       
• Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen       
• Empathisch vermogen     
• Vaardigheden op het gebied van gege-

vensbescherming en auteursrechten       
• Vaardigheden met het ArcGIS-platform       

Als we dit in de context van competentiegebie-
den brengen , vastgesteld in de LEERMODULES, 
was de conclusie dat tijdens 20-30 uur work-
shops in 5 landen de gebieden waren met de 
meest intensieve competentieontwikkeling de 
volgende waren

• PERSOONLIJK BEWUSTZIJN EN VERANT-
WOORDELIJKHEID

• ZINVOL COMMUNICEREN
• SAMENWERKEN MET ANDEREN
• HET MAKEN VAN DIGITALE INHOUD

PERSOONLIJK BEWUSTZIJN EN VERANT-
WOORDELIJKHEID
“Het proces van kijken naar de eigen uitvalerva-
ring wordt consequent beïnvloed door het be-
wustzijn dat men heeft over de eigen situatie, 
van wat er is gebeurd, welke keuzes men heeft 
gemaakt, welke invloed anderen op hem / haar 
hadden en door het feit je klaar en sterk genoeg 
te voelen om verantwoordelijkheid te nemen 
voor je eigen acties. Dit is een zeer cruciaal punt 
en een van de belangrijkste elementen van em-
powerment, want zolang iemand zichzelf als het 
slachtoffer van de gebeurtenissen ziet, als ie-
mand die altijd iets heeft dat zijn eigen dromen, 
tevredenheid, aspiraties en plannen verstoort, 
dan is dat de tijd waarin er geen ontwikkeling 
is, geen groei en je je gewoon vast voelt, niet in 
staat om verder te gaan en het slachtoffer te 
worden. “ ( LEERMODULES, 2019: 25)
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Getuigenissen: 
• Reflectie op hun eigen leven: sommige deel-

nemers waren erg onder de indruk en ver-
baasden zich dat ze nieuwe inzichten konden 
krijgen tijdens de reflectieactiviteiten in de 
workshop (AT)       

• Sommigen voelden zich echt versterkt en zeker-
der over wat ze met hun leven willen doen (BE)       

• Vergroot het gevoel van eigen verantwoor-
delijkheid - iedereen is verantwoordelijk voor 
zijn / haar eigen leven (AT)       

• Het lijkt erop dat geen van de deelnemers 
ooit actief heeft nagedacht over hun verle-
den, heden en vooral hun doelen voor de toe-
komst (..) het moment waarop ze erin slaag-
den hun toekomstige doelen te definiëren, is 
een van de belangrijkste resultaten van deze 
workshops, want geen van hen deden dat ei-
genlijk al eerder. (ES)       

• We hebben ook gemerkt dat ze niet weten 
hoe ze doelen moeten stellen, met andere 
woorden, ze dachten eerst aan ‘langetermijn 
doelen’ zoals trouwen of een gezin hebben, 
maar niet aan ‘nabije toekomst’ en hoe ze 
daadwerkelijk kunnen bereiken hen. (ES)       

• Ze ontwikkelden ook de mogelijkheid om 
naar hun eigen toekomst te kijken in kleine 
kortetermijndoelstellingen, een hoofddoel te 
identificeren en uit te werken aan de verschil-
lende stappen die ons kunnen leiden naar de 
verwezenlijking ervan. Dit werd ook vertaald 
in het ontwikkelen en verbeteren van hun 
organisatievaardigheden, waardoor ze beter 
in staat zijn hun werk te structureren en hun 
gedachten en ideeën samen te vatten. (IT)       

• Om interesse, waardering en begrip voor hun 
situatie te ervaren, evenals een vertrouwde 
omgang met persoonlijke verhalen (AT)       

• Studenten wezen erop dat ze leerden hoe ze 
hun ideeën konden presenteren, meningen 
konden delen, in het openbaar konden spreken 
en hun gedachten konden samenvatten. (ES)       

• Deelnemers konden oefenen om over zich-
zelf praten, zich open te stellen en verbanden 
te leggen tussen verschillende gebeurtenis-
sen en elementen van hun leven. Persoonlij-
ke reflectie voor de meesten van hen is een 
proces dat heel ver aanvoelt en ze zijn niet 
gemakkelijk bereid om eraan deel te nemen. 
Vooral de reflectie op hun sterke punten - op-
kijken naar hun talenten, hun kwaliteiten en 
middelen - wordt als uiterst moeilijk ervaren, 
maar zodra ze erin slagen er naar te kijken, 
herontdekken ze een gevoel van eigenwaar-
de, wat een uiterst belangrijke mijlpaal is om 
te bereiken in termen van persoonlijke ont-
wikkeling. (IT)       

Belangrijke attitudes werden gevonden in Ita-
lië en Spanje, waar trainers gebrek aan zelfbe-
wustzijn ontdekten wat betreft de ontwikke-
ling van vaardigheden bij sommige leerlingen: 

• “Trainers merkten ook op dat ze zich niet 
bewust waren van een groot deel van het 
leren dat gebeurde tijdens de workshops 
zoals - actief luisteren, debatteren, een per-
soonlijke mening hebben, creativiteit ge-
bruiken, vrij zijn om dingen te maken en te 
ontwerpen zoals ze willen / leuk vinden, in-
stellen doelen, vertel het verhaal, enz .. (ES).       

• “De meeste deelnemers waren zich niet 
bewust van het feit dat veel van de dingen 
die ze als leerresultaten hebben vermeld, 
in de toekomst gemakkelijk kunnen wor-
den overgedragen op hun leven .

• Op de een of andere manier is het gevoel 
dat voor velen van hen het concept van”le-
ren” nog steeds zeer veel verband houdt 
met theoretische noties en praktische vaar-
digheden en het moeilijk voor hen is om het 
vanuit een ander perspectief te zien. (IT)” .          

  
Dit leidt tot de conclusie dat veel leerlingen 
tegenwoordig het idee van leren verkeerd 
begrijpen, en de reden daarvoor is het onder-
wijssysteem dat vooral gericht is op het bevor-
deren van evaluatiegericht leren. 

BETEKENISVOL COMMUNICEREN
Het is een van de belangrijkste competenties die 
in de verschillende fasen van de ervaring wordt 
ontwikkeld en vanuit verschillende perspectie-
ven wordt aangepakt. Wanneer mensen het 
woord ‘verhalen vertellen’ horen, is het heel ge-
bruikelijk om na te denken over de kunst en het 
proces van het vertellen van een verhaal, omdat 
het er een heel expliciet onderdeel van is, zo ex-
pliciet dat het ook deel uitmaakt van het woord 
zelf. Mensen zoeken meestal naar kansen die 
gericht zijn op het leren, verbeteren en verbete-
ren van iemands persoonlijke ‘vertel’-mogelijk-
heden en -vaardigheden. Wat vaak wordt ver-
geten, is dat communicatie een competentie is 
die bestaat uit zowel het vertellen als luisteren. 
Tijdens de workshop leren deelnemers hoe ze 
beide aspecten kunnen ontwikkelen. Commu-
nicatie wordt hier gezien als een geïntegreerde 
praktijk van zowel zinvol vertellen als luisteren 
(LEERMODULES, 2019: 22 ).



23PROJECTNUMMER: 2017-1-IT02-KA201-036735

Getuigenissen: 
• Verbeterde  communicatiecompetenties - 

probeer gedachten en gevoelens te uiten 
waar ten minste enkele van de deelnemers 
niet over praatten en geen woorden of an-
dere beschrijvingen konden vinden (bijv. af-
beeldingen, symbolen enz.) (AT)       

• Het belangrijkste leerresultaat werd zeker 
bereikt op het gebied van communicatie en 
zelfbewustzijn (IT).       

• Ze waren ook in staat hun verhalen in chro-
nologische volgorde te structureren. Aan het 
begin van de workshop was dit niet zeker. 
(FR)       

• Studenten wezen erop dat ze leerden hoe 
ze hun ideeën konden presenteren, menin-
gen konden delen, in het openbaar konden 
spreken en hun gedachten konden samen-
vatten. (ES)       

• Luisteren en van elkaar leren was ook een 
van de belangrijkste leerresultaten van de 
workshop (IT)       

Deze ervaring leidt ons tot de conclusie dat com-
municatiegebied een van de gebieden was met 
de meeste vooruitgang die werd geboekt door 
de technieken voor het vertellen van verhalen. 
Zoals hierboven vermeld, omvat communicatie 
niet alleen spreken, maar ook luisteren, en dat 
was een van de belangrijkste competenties die 
in de pilootworkshop werden ontwikkeld.

WERKEN MET ANDEREN
De hele ervaring van de My Story Map-workshop 
gaat over het betrekken van de deelnemers bij 
het delen van verhalen die op de een of andere 
manier allemaal met elkaar verbonden zijn, om-
dat de deelnemers allemaal voortijdige school-
verlaters zijn en, zelfs als hun verhalen allemaal 
verschillend zijn, het gemeenschappelijk feit is 
dat het drop-out verhalen zijn. De deelnemers 
leren deze houding van samenwerking aan te 
gaan en zichzelf in dienst van de groep te stellen, 
erop gericht te ontdekken dat ze elkaar kunnen 
ondersteunen in hun leren en in hun groei, en 
uiteindelijk ook een referentiepunt voor elkaar 
zijn, zoals in het geval van de oprichting van de 
digitale verhalenkaart waar deelnemers bezig 
zijn met een buddy-systeempraktijk, monito-
ring, feedback geven en met elkaar inchecken. 
(LEERMODULES, 2019: 29).

Getuigenissen: 
• Om uit te proberen, moedig te zijn en zich 

open te stellen voor andere (AT)       
• Luisteren en van elkaar leren was ook een 

van de belangrijkste leerresultaten van de 
workshop. In de meeste gevallen waren de 
deelnemers oprecht geïnteresseerd in het 
horen van elkaars verhalen en ondersteu-
nend en attent. (IT)      

• Om over anderen te leren in vergelijkba-
re situaties en achtergronden: sommige 
deelnemers waren erg geïnteresseerd in 
de verhalen van anderen, het leek hen te 
helpen ervaren dat andere mensen het 
ook niet gemakkelijk hadden (AT))       

A lot of My Story Map activities were designed 
to be implemented with smaller groups, in or-
der to achieve also social competences which 
cannot be developed through individual work. 
For that reason, the role of the facilitator is to 
create an environment and set conditions for 
participants to feel comfortable to share their 
experiences with the group, once they com-
pleted the tasks individually. Listening is an 
important part of the learning process and 
key action of peer learning, which is the aim 
of My Story Map project. 
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DIGITALE INHOUDCREATIE
In de context van de workshop My Story Map 
is de competentie van het creëren van digita-
le inhoud strikt gekoppeld aan het idee van 
expressie en meer specifiek van zelfexpressie, 
wat betekent hoe digitale technologieën en 
media worden gebruikt om de eigen gedach-
ten en emoties uit te drukken. Opnieuw keert 
deze competentie terug naar communicatie, 
hoewel in de workshop de nadruk heel erg ligt 
op technische en praktische vaardigheden met 
betrekking tot verschillende bekende media 
zoals: fotografie, video maken, audio-opname, 
muziek en het gebruik van geluid en schrijven 
via platforms zoals blogs of andere webpagi-
na’s ( LEERMODULES, 2019: 24 ).

Getuigenissen:  
• Sommigen genoten ook van het werken 

met de verhaalkaarten en / of het leren met 
de computer (BE)       

• Meer informatie over het omgaan met ge-
gevensbescherming en auteursrechtkwes-
ties (AT)       

• Ze leren hoe ze software zoals ArcGIS kun-
nen gebruiken (FR)   

Jongeren hebben tegenwoordig de neiging 
zich aangetrokken te voelen tot computers 
en digitale apparaten, en daarvoor was hun 
motivatie hoger als het gaat om het creëren 
van digitale inhoud in de MSM-workshops. 

Conclusie:  
Vanuit het oogpunt van de trainers was 20 - 
30 uur van de workshops met deze specifieke 
doelgroep niet echt genoeg om alle compe-
tenties te ontwikkelen die in de planning war-
en ingebracht om de eenvoudige reden dat 
ze meer tijd nodig hebben om te accepteren 
en te leren hoe te werken, en vooral om actief 
deel te nemen aan alle activiteiten waaraan 
ze niet gewoon zijn. “Deelnemers meldden 
dat ze niet echt gewend waren om “in het 
openbaar te spreken” of hun mening te del-
en met anderen, of om actief over hun leven 
en plannen voor de toekomst te praten.” (ES)
Meer leren over zichzelf is altijd nuttig en, het 
allerbelangrijkste, is een proces dat tijd nodig 
heeft om de impact ervan op de persoon te 
zien. Dit was ook een van de redenen waarom 
we zoveel mogelijk deelnemers aanmoedig-
den om aan het proces deel te nemen, zelfs 
als ze al wisten dat ze niet wilden / zich klaar 
wilden voelen om de resultaten met anderen 
te delen. Het feit dat het proces in de eerste 
plaats plaatsvond, is al een belangrijk leerres-
ultaat voor de deelnemer.
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4. CONCLUSIES

4.1 Uitdagingen

Het belangrijkste doel van de proeffase was het 
testen van de materialen die tijdens de vorige fa-
sen van het project (leermodules) werden gepro-
duceerd in combinatie met het platform ArcGIS, en 
het uitwerken van een aantal aanbevelingen voor 
de toekomstige gebruikers van die materialen.

Om inzicht te krijgen in de uitdagingen die door 
de trainers worden vastgesteld en om een aan-
tal hulplijnen te bieden die nuttig kunnen zijn 
voor toekomstige gebruikers werden de gerap-
porteerde  uitdagingen in twee categorieën on-
derverdeeld: 

• Aandachtspunten voor aanvang van work-
shops, 

• Aandachtspunten tijdens de implementatie 
van de workshop. 

Voor de aanvang van de workshop

1) Locatie
In de ruimte waar de workshop plaatsvindt, 
moeten deelnemers zich comfortabel voelen 
om zichzelf, hun gedachten en gevoelens te ui-
ten en een duidelijk en tegelijkertijd flexibel ka-
der te bieden dat kan worden aangepast om te 
voldoen aan de mogelijke behoeften, verande-
ringen en uitdagingen die kunnen ontstaan tij-
dens het proces (LEERMODULES, 2019: 19 :) .. In 
Italië vonden ze dat het kiezen van hun voorma-
lige school als locatie geen goede keuze was. “... 
in het algemeen droeg het terugkeren naar hun 
vorige school voor deelnemers die de school ver-
lieten  niet echt bij aan het idee om een veilige 
en neutrale omgeving voor de workshop te cre-
eren.”  Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen 
dat je een veilige omgeving creëert waar studen-
ten creatief kunnen zijn, zich vrij kunnen uiten, 
de ruimte kunnen gebruiken om te bewegen, 
om te creëren. Klasmanagement is een groot on-
derwerp dat in verschillende leercontexten is be-
sproken, maar altijd met de veronderstelling dat 
een positieve omgeving de cognitieve, persoon-
lijke en sociale groei van de studenten bevordert, 
waarbij met name zelfmotivatie, zelfcontrole, 
zelfbegrip, zelfontwikkeling wordt ontwikkeld 
-evaluatie en zelfmanagement (Hue & Li, 2008).

Bovendien wil de My Story Map-workshop zor-
gen voor een omgeving die veiligheid en ver-
trouwen uitstraalt, waar niet-gewelddadige en 
niet-competitieve attitudes worden toegepast, 
waar niemand veroordeelt  of wordt beoorde-
eld en waar iedereen wordt uitgenodigd, on-
geacht zijn eigen rol, om open te zijn en zich 
bewust zijn van de eigen identiteit zonder 
schuldgevoelens en / of angst te hebben (LE-
ERMODULES, 2019: 21).

2) Internetverbinding 
In Frankrijk worstelden trainers met techni-
sche problemen, omdat het ArcGIS-platform 
een goede internetverbinding vereist. Dit kan 
problemen veroorzaken bij de implementa-
tie van activiteiten van de derde module. “De 
internetverbinding was niet zo goed, dus de 
software was erg traag. We moeten voldoende 
goede computer hebben, evenals goed inter-
net om de workshop te runnen. Dit is niet zo 
gemakkelijk te garanderen in jeugdwerk noch 
op school waar ons materiaal vaak verouderd 
is.” (FR)  De conclusie was dat IT-apparatuur 
en een betrouwbare sterke internetverbinding 
een ander belangrijk aspect van de voorberei-
ding zijn. Het is ook noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat computers goed werken en de 
onlineverbinding naar tevredenheid is, vooral 
als er beperkte tijd is om met studenten op het 
platform te werken.

3) Taal en begrip 
In het scenario dat trainers met een groep deel-
nemers gaan werken die ze niet kennen, is het 
erg belangrijk om alle mogelijke informatie over 
hen te verzamelen voordat ze beginnen. Er kun-
nen verschillende beperkende factoren zijn die 
de werkdynamiek kunnen beïnvloeden, zoals 
bijvoorbeeld taalbarrière of gebrek aan IT-com-
petenties. “.. een van de deelnemers was een 
meisje uit Bangladesh dat geen Italiaans sprak 
en voortdurend ondersteuning nodig had bij 
vertaling in het Engels, het was niet gemakke-
lijk voor haar om met de rest van de groep te 
communiceren tijdens de activiteiten.” (IT)  
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4) Aantal trainers
Voor groepen van meer dan 10 deelnemersra-
den we bijvoorbeeld aan om minimaal 2 train-
ers te hebben, “... het is belangrijk voor zowel 
diversiteit als ondersteuning op persoonlijk en 
technisch niveau (IT). Om die reden is een an-
dere belangrijke schatting die moet worden 
gemaakt, het aantal benodigde trainers, dat 
kan worden gerelateerd aan een groeps-
grootte enerzijds en specifieke behoeften van 
deelnemers anderzijds. Personalisering van 
de training is een kernthema om bij te wonen 
bij het voorbereiden van de workshop

5) Creëer een band met de deelnemers voor 
de workshop
Een belangrijke factor bij het verbinden met 
deelnemers tijdens de workshop het creëren 
van een eerdere verbinding. Op die manier is 
er vanaf het begin een soort van “vertrouwen” 
tussen trainer en deelnemer, wat kan bijdragen 
aan de kwaliteit van de workshopuitvoering en 
de relaties en sfeer in de groep kan bevorderen.  

Tijdens de uitvoering van de workshop

1) Bijstand
Deze doelgroep kan een gebrek aan moti-
vatie vertonen waarmee ze - vanwege hun 
levensomstandigheden - niet gemakkelijk 
om kunnen gaan. Soms kan de factor extern 
zijn, omdat ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar 
een baan, kleine kinderen of familie hebben 
om voor te zorgen, ziekteproblemen, enz.
“De meeste jongeren waarmee contact is 
opgenomen, hebben een zeer moeilijke 
achtergrond en hebben dagelijks te mak-
en met verschillende uitdagingen” (IT). Dit 
kan worden beschouwd als het domein dat 
minder makkelijk kan worden beïnvloed, 
maar toch kan interne motivatie worden ge-
stimuleerd door een persoonlijke verbinding 
tussen leraar en student.

2) Focus, motivatie en zelfreflectie
De aandacht en motivatie van de deelnemers 
te behouden is zeer uitdagend., Daarom is het 
- zodra de deelnemers de workshop starten - 
zeer belangrijk om hun behoeften te voelen en 
hun interesse in leven te houden, zodat ze ni-
etafhaken. 
Daarnaast kan de groepsgrootte in dit geval 
een belangrijke factor zijn, “... vanwege het 
kleine aantal deelnemers, was het soms niet 
eenvoudig om de jongeren gefocust te houd-
en, omdat het proces uiteindelijk voornameli-
jk draaide rond individuele taken / werk en 
soms een soort coachingervaring. Voor jonge 
mensen die niet gewoon zijn om over zichzelf 
te praten en diep in reflectie te gaan, voelde al 
die uren waarop de focus uitsluitend op hen 
lag op sommige momenten zwaar aan. “(IT). In 
Oostenrijk stonden ze voor een vergelijkbare 
uitdaging, waar vanwege het gebrek aan inter-
esse van sommige deelnemers de hele groeps-
dynamiek werd veranderd: “De verdeling van 
de groep in degenen die actief wilden deel-
nemen en een groep van vier of vijf personen 
samen met enkele jongeren volgen die min of 
meer continu desinteresse hebben geuit, en 
naarmate de workshop langer duurde, werden 
ze steeds verontrustender (door luid te zijn). 
Het was ook niet eenvoudig om zo diep in de-
tail te gaan als het ging om zelfreflectie en de 
presentatie van persoonlijke ervaringen. ” (AT).

Bovendien kan de leeftijd hier ook een bepal-
ende factor zijn, aangezien deelnemers zich in 
verschillende levensfasen bevinden en daar-
voor verschillende uitdagingen aangaan. Ze 
hebben ook een andere benadering van som-
mige onderwerpen met betrekking tot volwas-
senheid, bewustzijn en betrokkenheid bij het 
proces. Het voorbeeld uit Italië laat precies zien 
dat dit soort problemen spanningen kunnen 
veroorzaken en gevolgen kunnen hebben voor 
de resultaten van elk van de deelnemers: “... die 
moeite hadden om te volgen en gefocust te 
blijven en  het minimum tijdens de activiteit-
en bereikte, niet echt zich te toeleggen op het 
proces en steeds luider worden met hun inter-
actie tussen elkaar. Dit zorgde voor enige span-
ning tussen hen en de rest van de groep, ... ”  
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3) Gebrek aan vertrouwen
Als deelnemers zich niet op hun gemak voelen 
met ruimte, mensen en trainers, kunnen enkele 
belangrijke doelstellingen van deze activiteiten 
worden gemist. In het geval dat deelnemers zich 
niet veilig voelen en hun persoonlijke ervaring 
niet met anderen willen delen, heeft de workshop 
een beperkte impact. “De terughoudendheid van 
jongeren om ook hun verhalen te delen en hun 
sterke oppositie met delen voor sommigen van 
hen, zelfs met de andere leden van de groepen”. 
(FR). Het gebeurde in Italië, “het resultaat was dat 
een deel van het potentieel voor delen binnen 
de groep verloren was gegaan, omdat sommige 
mensen zich niet veilig genoeg voelden om hun 
verhalen en ervaringen in de groep te delen.”  Dit 
kan ook verband houden met de groepsgrootte 
en daarom beveelt de My Story Map-workshop 
aan om in kleine groepen te werken. Een kleine 
groep stelt de voorwaarden voor de workshop 
om dieper in te gaan op zijn lange termijn acti-
va, waardoor meer reflectie, feedback en zelfge-
stuurd leren wordt aangemoedigd en tegelijker-
tijd meer tijd wordt vrijgemaakt voor het proces 
van inclusie en vrije expressie van alle deelnemers 
( LEERMODULES, 2019: 19).

4.2 Aanbevelingen
Als resultaat van de pilootfase produceerden alle 
deelnemers hun digitale verhalenkaart met hun 
persoonlijke ervaring. Die geproduceerde digitale 
verhalen maken deel uit van een online campag-
ne met een galerij die beschikbaar is in een online 
tentoonstelling My Story Wall (mystorywall.eu)) en 
op die manier voor iedereen beschikbaar om te 
lezen, luisteren en geïnspireerd te raken door hun 
verhalen. Dit is hoe de digitale verhalenkaarten, 
naast een hulpmiddel voor zelfreflectie en com-
pensatie voor de jongeren die betrokken zijn bij 
dit leertraject van zelfontdekking, empowerment 
en expressie, een brug werd die hun verleden 
samenbracht met hun mogelijke toekomst(en). 
(LEERMODULES, 2019: 96). 

Zoals beschreven in de LEERMODULES (2019: 21), 
wordt bij de leerervaring van de workshop sterk de 
nadruk legt op de elementen motivatie, empow-
erment en persoonlijke ontwikkeling. Het is van 
fundamenteel belang om te verduidelijken hoe 
het hoofddoel educatief en niet  therapeutisch is. 
De trainers moeten klaar staan en voorbereid zijn 
om de mogelijke emotionele reacties van deel-
nemers te beheren, zich bewust zijn van de mo-
gelijke fragiele aard van zowel de doelgroep als 
het proces, maar ze moeten ook klaar staan om 
de jongere te begeleiden en door te sturen naar 
specifieke ondersteuning, indien nodig.

Dit “pilootonderzoek” laat geen sterke conclusies 
toe over de effectiviteit van de workshops over 
deelnemers, aangezien de steekproef beperkt is, 
maar toch zijn de  ervaringen uit vijf verschillende 
landen (cultuur, achtergrond, deelnemersprof-
iel) waardevol om in aanmerking te worden ge-
nomen door de toekomstige gebruikers van My 
Story Map-methodologie en -activiteiten. 

Na analyse van de sterke en zwakke punten van 
deze fase van de pilootworkshop en ondanks de 
diversiteit van de omgevingen waar het werd 
toegepast, bieden de bronnen van My Story 
Map een potentieel nuttige en aantrekkelijke 
methodologische en pedagogische benadering 
die persoonlijke en academische ontwikkeling 
bevordert. Het draagt positief bij aan het voor-
komen van voortijdig schoolverlaten, maar het 
kan niet als een oplossing worden beschouwd. 
Daarom kan het gebruik ervan worden aanbev-
olen in verschillende leeromgevingen en kan 
het worden gebruikt als een geldig aanvullend 
hulpmiddel voor andere vergelijkbare techniek-
en en methoden.
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1.) ALGEMENE INFORMATIE OVER DE TRAINER

Stad, land

Geslacht (M / V)

Leeftijd

Beroep

Eerdere werkervaring bij de 
doelgroep? (Ja nee)

2.) ALGEMENE INFORMATIE OVER DE GROEP

Aantal deelnemers 

Geslacht: M / V / Beide

Leeftijd

Opleidingsniveau

Nationaliteiten

BIJLAGE I – VRAGENLIJST TRAINERS VÓÓR DE WORKSHOP
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VOORAF

1. Hoe heb je de workshop in het jeugdcentrum / trainingscentrum ge-
introduceerd / gepresenteerd / gepromoot? (Wie? Welk soort materiaal? 
Individueel / groep ..).

2. Beschrijf uw doelgroep. Wat zijn de kenmerken van de deelnemers 
(leeftijd, opleidingsachtergrond, ...?)

3. Werd het voorgesteld als verplichte of vrijwillige activiteit?

4. Hoe nuttig was de gids / de beschrijving van de leermodules voor uw 
persoonlijke voorbereiding van de workshops? Wat was vooral goed? 
Ontbreekt er iets?
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5. Wat zijn uw veronderstellingen over mogelijke uitdagingen met de 
groep op dit moment?  

6. Hoe ziet u de motivatie van deelnemers? Zou je ze beschrijven als laag 
/ gemiddeld of zeer gemotiveerd

7. Wat zijn volgens u de belangrijkste leerresultaten voor leerlingen van 
deze workshop in het algemeen? 

8. Hoe denkt u dat de activiteiten zullen bijdragen aan hun interesse en 
competenties voor de toekomst?
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BIJLAGE II – VRAGENLIJST TRAINERS NA DE WORKSHOPS

NA

Markeer van 1 - 5 uw tevredenheid over de volgende aspecten van de im-
plementatie van de workshop:

a)     Groep in het algemeen                                                   1    2    3   4   5
 
b)     Voorbereidingsmaterialen / middelen (gids)            1    2    3   4   5
 
c)     Arbeidsomstandigheden (ruimte, apparatuur, ...)    1    2    3   4   5
 
d)     Ondersteuning van partnerorganisatie                     1    2    3   4   5

Geef daarnaast uw feedback over de volgende vragen.

1. Heb je gemerkt dat sommige deelnemers misleid waren met het alge-
mene doel van de workshop?

2. Beschrijf hoe de groep in het algemeen op de activiteiten reageerde? 
Beschrijf in het algemeen uw communicatie met deelnemers. Hoe heb 
je met hen gecommuniceerd? Heb je problemen gehad?

3. Zijn er deelnemers geweest die de deelname hebben opgegeven? 
Zo ja, in welk stadium van de workshop en waarom?
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BIJLAGE II – VRAGENLIJST TRAINERS NA DE WORKSHOPS

4. Hoe werd de inhoud van de workshops uiteindelijk gepresenteerd? Heb 
je het oorspronkelijke voorstel gevolgd? Zijn er wijzigingen aangebracht? 
(In geval van aanpassing van activiteiten - beschrijf hoe u het hebt aange-
past, In geval van andere activiteiten dan voorgesteld - beschrijf deze gede-
tailleerd.)

5. Wat waren de belangrijkste uitdagingen waarmee u werd 
geconfronteerd? Beschrijf.

6. Hoe zag u de motivatie van de deelnemers? Was die er laag / gemid-
deld / zeer gemotiveerd?

7. Wat waren volgens u de belangrijkste leerresultaten voor het leren na 
de implementatie van de workshop?
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8. Geef in het kort commentaar op de resultaten van de focusgroep die 
vóór en na de deelnemers zijn gemaakt. In welke mate is aan hun ver-
wachtingen voldaan?

9. Denkt u dat ze echt in staat zullen zijn om sommige van de compe-
tenties die tijdens de workshop zijn ontwikkeld in de toekomst te ge-
bruiken?
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