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Leidraad fase 3
FASE III tweede persoonlijk gesprek

Beroepskeuze
Actoren:
1 cursist
1 portfoliobegeleider
Duur halve dag
Inhoud
•

Bespreken en definitief invullen van “4 Mijn beroepskeuze”, pg 1,2 en 3: wie ben ik
en wat wil ik” (ook terug te vinden onder “1 Mijn gegevens”, huiswerk van het eerste
gesprek=kladwerk, wordt nu in het net gezet).

•

Opdracht geven om “2 Mijn ervaringen” alle pagina’s, in te vullen tegen fase IV
(derde gesprek in week 3), kort overlopen (en titels invullen) indien nodig.

•

Een beroepeninteressetest wordt afgelegd ‘onder begeleiding’ (i.e. op weg helpen en
resultaten afdrukken en bespreken), vb. CDI, VDAB, …

•

Verder invullen “4 Mijn beroepskeuze”, pg 4, keuze top 3 beroepen”

•

Opzoeken competenties per beroep en invullen op “4 Mijn beroepskeuze”, pg 5,6
en 7 eerste kolom. Formulering van competenties aan de hand van de 10
competenties.

•

Eventueel bekijken beroepenfilmpjes (www.vdab.be)
Beoogd resultaat

Aanduiden : Top 3 beroepen
Tekort aan informatie voor de gekozen beroepsprofielen opsporen.
Opsporen van de belangrijkste (bijkomende) competenties voor de gekozen beroepen
Wanneer er al competenties aan bod komen: noteren in onderste balk bij “2 Mijn
ervaringen” (wordt verder behandeld in derde gesprek)
Opmerking:
Bewijzen actief helpen opzoeken
- indien relevant voor toekomstige beroepskeuze
- indien haalbaar en realistisch
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FASE IV volgende gesprekken

Actoren:
1 cursist
1 portfoliobegeleider
Duur minimum 1,5 uur
Planning: bij voorkeur tijdens de eerste twee weken na het tweede persoonlijk interview
3de gesprek

1) Bespreken “3 Mijn profiel”, pg 2,3,4 en 5 : zelfevaluatie stap 2
2) Bespreken “3 Mijn profiel”, pg 6,7,8,en 9 : zelfevaluatie stap 3
3) Invullen van “3 Mijn profiel”, pg 20 : mijn zelfbeoordeling
4) Bespreken opdracht “2 mijn ervaringen” noteren van de bewezen competenties
(= balk onderaan de invulbladen)
5) Bespreken “3 Mijn profiel”, pg 21 : Mijn reflecties
•

Voorbereiding volgende sessie voor de portfoliobegeleider :
1) kopiëren van de laatste kolom (totaal) van “3 Mijn profiel”, pg 20 : mijn
zelfbeoordeling naar “3 Mijn profiel”, pg 22: mijn profiel.
2) kruisjes zetten bij “4 Mijn beroepskeuze”, pg 5,6 en 7 :vereiste competenties in
kolom 2, 3 en 4.
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FASE IV volgende gesprekken

4de gesprek

1) Bespreken van de te ontwikkelen competenties n.a.v. de beroepskeuze = de kruisjes
bij “4 Mijn beroepskeuze”, pg 5,6 en 7 :vereiste competenties in kolom 2, 3 en 4.
2) Afstemmen matrix voor akkoord tussen portfoliobegeleider en deelnemer.
3) Invullen van “5 Mijn POP” pg 2 : mijn ontwikkelingspunten (dit is een samenvatting
van de meeste belangrijke ontwikkelingspunten naar aanleiding van de kruisjes bij de
3 gekozen beroepen)
4) Invullen van “5 Mijn POP” pg 3,4,5, … : vraagjes per ontwikkelingspunt (dit is
voorbereiding om het traject te kunnen maken, voor elk van de tien
ontwikkelingspunten worden de vraagjes overlopen)
5) Invullen van “5 Mijn POP” “mijn traject”
6) Te bekijken in functie van het traject :“5 Mijn POP”, pg 8 en 9 :mijn netwerk en
adressen

5de gesprek
In een volgende sessie indien van toepassing:
Opmaak competentie CV
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