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1. Introductie
Wat als alle jongeren, inclusief de meer kwetsbare jongeren, hun verworven vaardigheden
en competenties kunnen laten zien op een manier die in de samenleving herkent en
erkent kunnen worden? Wat als de kloof tussen deze jongeren en (mogelijke) werkgevers
zou worden overbrugd door één systeem? De SHARE methode en het SHARE systeem
maken gebruik van ‘Open badges’ om verworven vaardigheden en competenties te (her)
kennen. Vaardigheden die zijn opgedaan binnen informeel leren, niet-formeel leren en
het formele onderwijs op een EQF niveau 1 en 2. De SHARE methode en het systeem zijn
geschreven in een ‘gemeenschappelijke taal’, die wordt begrepen door jongeren, jongerenwerkers, docenten, opleiders, werkgevers en beleidsmakers.

1.1 Shared Responsibility
De SHARE methode is het resultaat van een Europees project ‘Shared Responsibility’,
gefinancierd door Erasmus +. Zes regio’s in Europa hebben onderzoek gedaan naar hoe
competenties, welke niet herkend worden door een certificaat of diploma, zichtbaar gemaakt kunnen worden. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat in elke regio
dezelfde kerncompetenties als meest belangrijk werden gezien voor jongeren om aan
een baan te komen. Dit resultaat maakte dat we een systeem konden maken wat in heel
Europa kan worden geïmplementeerd. Het volledige onderzoek is hier te vinden; http://
sharedresponsibility.eu/2017/02/contextualisation-research/ Shared Responsibility heeft
ervoor gekozen om zoveel mogelijk met al bestaande frameworks uit Europa te werken.
De Europese Commissie werkt samen met de EU-landen om ‘kerncompetenties’ te versterken; kennis, vaardigheden en werkhouding welke nodig zijn voor persoonlijke voldoening
en ontwikkeling, inzetbaarheid, sociale inclusie en actief burgerschap. We gebruiken de
kerncompetenties als een basis voor onze methode. In 2017 waren dit de 8 beschreven
kerncompetenties; Communicatie in de moedertaal; Communicatie in een vreemde taal;
Wiskundige competentie en basiscompetenties in wetenschap en technologie; Digitale
vaardigheden; Leren leren; Sociale en civiele competenties; Ontwikkeling van initiatief en
ondernemerschap, cultureel bewustzijn en culturele expressie. Uit deze 8 kerncompetenties kozen we de 4 competenties die opvielen in ons onderzoek; Digitale vaardigheden,
ondernemerschap, sociale vaardigheden en communicatie (wij maken geen onderscheid
in de moedertaal of vreemde taal). Voor elke kerncompetentie hebben we gezocht naar
bestaande frameworks in Europa. We hebben gekeken naar hoe we deze frameworks
zo goed mogelijk binnen ons systeem konden gebruiken. Het aansluiten bij bestaande
frameworks bevordert een gemeenschappelijke taal en verbinding met andere methoden. Wij zijn ons bewust dat frameworks en methoden die wij als basis hebben gebruikt,
voortdurend worden vernieuwd. Dit is ook van toepassing op de kerncompetenties van de
Europese Commissie.

1.2 Open Badges
Open Badges, ontworpen door Mozilla Foundation, zijn digitale insignes die laten zien
dat iemand bepaalde competenties (kennis of vaardigheden) beheerst. Niet alleen formele kennis via een diploma behaald, maar ook informele vaardigheden kunnen zo gewaardeerd worden door opleiding of werk. Open Badges vertegenwoordigen een meer
gedetailleerd beeld dan een CV en ondersteund een leven lang leren. We gebruiken deze
Open Badges voor onze SHARE methode en -systeem. We gebruiken Badgecraft / Badge-
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wallet (app) als platform om SHARE badges te kunnen afgeven en ontvangen.

1.3 Doelgroep
In Europa zijn er extra kwetsbare groepen jongeren die niet in staat zijn aan een baan te
komen omdat zij de officiële documenten (diploma/certificaten hebben) niet bezitten.
SHARE richt zich vooral op jongeren zonder diploma en werk, (potentiële) drop-outs, jonge
vluchtelingen en migranten, in de leeftijd 16-30 jaar. Geen diploma of certificaat betekent
niet dat zij geen vaardigheden bezitten. Als een jongere zijn/haar vaardigheden en competenties kan laten zien aan een toekomstige werkgever op een manier waarop die her- en
erkent kan worden, zal de kans op een baan enorm toenemen. Het doel is om de kloof tussen jonge kwetsbare mensen in onze samenleving en de arbeidsmarkt te verkleinen, zodat
deze jongeren actieve deelnemers worden van onze maatschappij. Dit versterkt hen ook
om zelfverzekerd te zijn en maakt hen economisch gewaardeerd binnen de maatschappij.
De SHARE methode en -systeem zijn makkelijk inzetbaar in andere regio’s in Europa en is
gratis online beschikbaar. SHARE kan ook goed ingezet worden bij andere doelgroepen.
Wanneer u SHARE wilt gaan gebruiken, raden wij u aan om contact op te nemen met een
van de partners van Shared Responsibility. Zie hieronder de contactlijst.

1.4 Hoe deze handleiding te gebruiken
Deze handleiding kan worden gebruikt als een praktische gids voor de SHARE methode
en het systeem. In deze handleiding vindt u de 4 verschillende collecties van badges van
de SHARE-methode; Digitale vaardigheden, Ondernemerschap, Sociale vaardigheden en
communicatie. Elke collectie heeft 10 tot 15 badges. De badges kunnen worden uitgegeven met de Badgecraft / Badge wallet (app) toepassingen. Zie de technische instructies
in het laatste hoofdstuk van deze handleiding. Elke badge heeft 2 tot 5 verschillende taken
om te voltooien om te badge te kunnen verdienen. In deze handleiding vindt u voorbeelden van taken voor elke badge binnen de collecties. Deze handleiding is vertaald in
het Engels-Nederlands-Duits-Italiaans-Spaans. Naast deze handleiding is er ook een meer
gedetailleerd handboek. In het handboek vindt u de achtergrond van het project “Shared
Responsibility” en alle de keuzes die zijn gemaakt in het maken van het systeem en de
methode. U kunt alles online vinden op; www.sharedresponsibility.eu

1.5 Contactlijst
Duitsland; Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. - Martina Bachmeierwww.vhs-cham.de
Noord- Italië; Associazione Culturale Il Vergante -Ilaria Zocco / Giacomo Pisaniwww.ilvergante.com
Zuid- Italië; „In Progress“ Calabria Vibo Valentia, Italy -Karin Eleonora Callipo / Aldo
Cammara - www.inprogress-calabria.it
Spanje; AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta Silla -Antonio Benacheswww.lafonteta.net
Nederland; Stichting Bloom - Jorine van Egmond- bloomfoundation@outlook.com www.
bloomfoundation.eu
Alle andere landen; Neem contact op met Stichting Bloom uit Nederland.
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2. SHARE methode: Vier belangrijke basis competenties
voor de inzetbaarheid van jonge mensen
2.1 Digitale vaardigheden
De collectie van badges ‘digitale vaardigheden’ is gebaseerd op DIGICOMP, het Europees
Raamwerk voor digitale vaardigheden. Als u meer wilt weten over DIGICOMP en hoe
deze is gelinkt aan deze collectie badges, kunt u dit lezen in het Handbook van Shared
Responsibility.
Binnen de SHARE methode en het SHARE systeem is het mogelijk om badges voor
digitale vaardigheden uit te geven op vijf verschillend gebieden, elk op drie niveaus.
Samen met een jongere kunnen verschillende taken worden gekozen, waarin de jongere laat zien de specifieke vaardigheid te bezitten. Het is hierbij goed om aan te sluiten
bij de interesse van een jongere. In deze handleiding vindt u voorbeelden van taken van
verschillende werkvelden zoals toerisme, vrijetijdsbesteding, maatschappij, verkoop,
gezondheid en andere (werk)velden.
Een jongere zal alle taken die horen bij de badge, moeten uitvoeren voordat de badge
behaald is. In deze handleiding vindt u voorbeelden van taken, die u als trainer kunt
gebruiken of als richtlijn kunt zien. Natuurlijk is het het beste om taken te kiezen die
dicht bij uw organisatie en de jongere zelf liggen, zodat jongeren op hun niveau hun
vaardigheden kunnen laten zien.

Content Creation

Information processing Safety Communication communication
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problem solving

Basisgebruiker

Badge
Informatie
verwerking

Ik kan online informatie vinden met behulp van een zoekmachine
Zoek het adres van
een nabijgelegen
apotheek

Ontdek de openingstijden van
Onderzoek hoe laat de
het lokale museum of overdekt vroege film vanavond begint
zwembad
bij jouw favoriete bioscoop

Ik weet dat niet alle online informatie betrouwbaar is
Vind minsten twee verschillende bronnen van de
informatie die je bij de bovenstaande taken hebt gevonden

Ik kan bestanden (bijvoorbeeld tekst, foto’s, muziek, video’s, webpagina’s)
opslaan en ze weer terug vinden
Ga naar de website
Maak een nieuwe map op je
van pixabay.com en computer en bewaar hier jouw
vind je favoriete foto
CV en behaalde certificaten
van een vakantiebestemming, sla deze
op op een USB-stick.
Open het bestand
en toon het aan je
mentor
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Ga naar https://europa.
eu/european-union/documents-publications/slide-presentations, selecteer de juiste
taal en download een presentatie over Europa in jouw taal
en toon het aan je mentor

Basisgebruiker

Badge
Communicatie

Ik kan met anderen communiceren via een mobiele telefoon, Voice
over IP (bijvoorbeeld Skype), e-mail of chat (b.v. stem berichten, SMS of
whatsapp bericht) verzenden en ontvangen van e-mails
Neem contact op met Stuur jouw mentor een e-mail
je mentor per telefoon

Stuur jouw mentor een SMS
of Whatsapp bericht

Ik kan bestanden delen met behulp van eenvoudige hulpmiddelen
Stuur jouw mentor Stuur jouw mentor een nieuws- Stuur jouw mentor een favoeen leuke foto door
bericht door
riet liedje door

Ik weet dat ik digitale technologieën kan gebruiken om te communiceren met diensten (zoals overheden, banken, ziekenhuizen)
Ontdek het tijdschema en de prijs voor
een treinverbinding
van jouw stad naar
Amsterdam

Ik ben me bewust van social media sites en tools voor
online samenwerking
Maak een lijst van
Noem één online samenwerkdrie social media sites ings tool en de belangrijkste
die je kent
basisfuncties hiervan

Ik ben mij ervan bewust dat bij het gebruik van digitale hulpmiddelen,
bepaalde communicatie-regels van toepassing zijn (bijvoorbeeld als
commentaar, delen van persoonlijke informatie)
Beschrijf hoe je aan Beschrijf hoe je aan je vrienden Maak een lijst van commujouw werkgever
doorgeeft dat je niet naar een nicatie regels voor het delen
doorgeeft dat je niet verjaardagsfeestje komt omdat van persoonlijke informatie
kunt komen omdat je
je ziek bent
ziek bent
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Basisgebruiker

Badge

Content
creatie

Ik kan eenvoudige digitale inhoud (bijvoorbeeld tekst, tabellen, afbeeldingen, audiobestanden) maken in ten minste één indeling met
behulp van digitale hulpmiddelen
Maak een tekst in
Word

Maak een tabel in Excell

Neem een liedje op

Ik kan basisbewerkingen uitvoeren op een document wat door iemand
anders is gemaakt
Maak een foto en Neem informatie van Wikipedia
snijd hem bij zodat hij om jouw eigen documenten te
past in je profielfoto
maken

Bewerk foto’s en voeg tekst
toe aan een foto

Ik weet dat inhoud onder het auteursrecht valt
Vind boeken om te Gebruik de google-zoekfuncties Beschrijf wat het tegenoverglezen zonder copy- voor afbeeldingen om herbruik- estelde is van auteursrecht
right (bijvoorbeeld
bare afbeeldingen te vinden
gutemberg.org)

Ik kan eenvoudige functies en instellingen van software en applicaties die
ik gebruik toepassen en wijzigen (bijvoorbeeld de standaardinstellingen
wijzigen)
Pas de telefooninPas de Bluetooth-instellingen Maak een handtekening voor
stellingen aan om aan om uw apparaat te verberonder jouw email
het batterijgebruik te
gen (niet zichtbaar)
verminderen
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Badge

Basisgebruiker

Veiligheid

Ik kan basisstappen nemen om mijn apparaten te beschermen (bijvoorbeeld met behulp van antivirussoftware en wachtwoorden)
Ik weet dat niet alle online informatie betrouwbaar is
Installeer een antivirusprogramma voor jouw computer

Ik ben me ervan bewust dat mijn inloggegevens (gebruikersnaam en
wachtwoord) kunnen worden gestolen
Ik weet dat ik privé-informatie niet online moet onthullen
Maak een wachtwoord om jouw
WiFi-verbinding te
beveiligen

Maak een wachtwoord om jouw Maak een wachtwoord om
pc te beschermen
jouw telefoon te beschermen

Ik weet dat het te veel gebruiken van digitale technologie mijn gezondheid kan beïnvloeden
Zorg voor een goede Gebruik een koptelefoon wan- Laad uw technologische apbalans van werktijd
neer je belt met een mobiele paraten op een veilige manier
en pauzes wanneer je
telefoon
op
jouw pc gebruikt

Ik neem basismaatregelen om energie te besparen
Leg uit wanneer je jouw pc zou uitschakelen om ener- Leg uit wanneer je je mobiel
gie te besparen
zou uitschakelen
telefoon om
energie te besparen
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Basisgebruiker

Badge
Problemen
oplossen

Ik kan ondersteuning en assistentie vinden bij een technisch probleem of
bij het gebruik van een nieuw apparaat, programma of applicatie
Kan de technische instructies van mijn
apparaat (pc, smartphone, enz.) lezen en ik
kan contact opnemen met de assistentie

Ik weet hoe ik een aantal routineproblemen moet oplossen (bijvoorbeeld
het programma sluiten, de computer opnieuw opstarten, het programma
opnieuw installeren / bijwerken, de internetverbinding controleren)
Weet hoe je het programma moet afsluiten

Weet hoe je een programma
moet updaten

Weet hoe je een programma
opnieuw moet installeren

Ik weet hoe ik een aantal routineproblemen moet oplossen (bijvoorbeeld
het programma sluiten, de computer opnieuw opstarten, het programma
opnieuw installeren / bijwerken, de internetverbinding controleren)
Zoek het juiste platform of forum waarop ze met hetzelfde probleem bespreken

Wanneer ik geconfronteerd word met een technologisch of niet-technologisch probleem, kan ik de digitale hulpmiddelen gebruiken die ik ken
om het op te lossen
Gebruik een online
agenda om je te herinneren aan afspraken

Maak een gedeelde agenda

Deel een gemaakte agenda

Ik ben me ervan bewust dat ik mijn digitale vaardigheden regelmatig
moet bijwerken
Abonneer je op de RSS-feed van een online technologisch platform
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Onafhankelijk gebruiker

Badge
Informatie
verwerking

Ik kan verschillende zoekmachines gebruiken om informatie te vinden. Ik
gebruik enkele filters bij het zoeken (bijvoorbeeld alleen zoeken op afbeeldingen, video’s, kaarten)
Maak een lijst van drie Gebruik jouw favoriete zoekma- Zoek naar het laatste nieuws
verschillende zoek- chine en filter alleen afbeeldin- van je favoriete sportteam.
machines
gen van de voorzitter van de Gebruik een filter om alleen
Europese Commissie
NIEUWS te ontvangen die
door de media zijn gepubliMaak een screenshot of print de ceerd (bijvoorbeeld kranten,
eerste pagina
tv-kanalen, etc.)
Deel de resultatenpagina met
je mentor

Ik vergelijk verschillende bronnen
om de betrouwbaarheid van de informatie die ik vind te beoordelen
Zoek de geboortedatum en -plaats van
je favoriete zanger
op ten minste twee
verschillende websites en beoordeel de
betrouwbaarheid

Controleer de beschikbaarheid Zoek naar de openingstijden
en vergelijk de prijzen voor een van jouw favoriete restaurant
nieuw paar van je favoriete jeans en vergelijk de resultaten van
met ten minste drie aanbieders ten minste twee websites

Ik deel informatie op een logische manier in met behulp van bestanden
en mappen om deze gemakkelijker te vinden. Ik maak backups van informatie of bestanden die ik heb opgeslagen.
Maak een indeling om Controleer of jouw Europass-cv Bewaar je favoriete muziekjouw favoriete foto’s is bijgewerkt en sla de nieuwste bestanden in verschillende
op je computer op te versie op in een juiste map op je mappen voor de bands /
slaan en aan en toon
computer
zangers
het aan je mentor
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Onafhankelijk gebruiker

Badge
Communicatie

Ik kan geavanceerde functies van verschillende communicatiehulpmiddelen gebruiken (bijvoorbeeld via Voice over IP en bestanden delen)
Stuur een spraakopname naar je mentor
via WhatsApp, Snapchat, Viber of een
vergelijkbaar communicatiemiddel

Voeg een bestand toe aan een Stuur een link van een website
bericht dat je naar jouw mentor via WhatApp, Snapchat, Viber of
stuurt via WhatsApp, Snapchat, een vergelijkbaar communicatiViber of een vergelijkbaar comemiddel
municatiemiddel

Ik kan samenwerkingshulpmiddelen gebruiken en bijdragen aan bijvoorbeeld gedeelde documenten / bestanden die iemand anders heeft gemaakt

Krijg toegang tot een Krijg toegang tot een Excel-docwoorddocument in ument in Google Docs dat jouw
Google-document- mentor heeft gemaakt en zet je
en dat jouw mentor
naam in het bestand
heeft gemaakt en zet
je naam in het bestand.

Ik kan sommige functies van online diensten gebruiken (bijvoorbeeld
openbare diensten, e-bankieren, online winkelen)

Vertel je mentor hoe Leg uit wat nodig is om online
je jouw bankrekening iets te kopen en deel een ervarbeheert met e-banking met online iets kopen
ing-functies

Ik geef online kennis door of deel kennis met anderen (bijvoorbeeld via
hulpprogramma’s voor sociale netwerken of in online communities)
Geef een recensie van Deel wat laatste nieuws met je
een restaurant of club
vrienden via Facebook
op Tipadvisor

Stuur een link naar een video
naar je vrienden over hoe je
een stropdasknoop maakt

Ik ben me bewust van en gebruik de regels voor online communicatie
(“netiquette”)

Leg uit wat wanneer Waar of wanneer zou het niet Leg uit welke begroetingen je
bellen niet het juiste gepast zijn om je berichten op je zult gebruiken naar je werkgevcommunicatiemiddel mobiele telefoon te checken? er, je grootouders en je vrienis om iets te delen
den wanneer u online contact
met hen opneemt
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Badge

Onafhankelijk gebruiker

Content
creatie

Ik kan meer ingewikkeldere digitale inhoud maken in verschillende opmaken (zoals tekst, tabellen, afbeeldingen, audiobestanden)
Ik kan tools / editors gebruiken voor het maken van een webpagina of
blog met behulp van sjablonen (bijvoorbeeld WordPress)
Maak voor een feest
Maak een WordPress van je
Maak een video-curriculum
of speciale gelegen- belangrijkste hobby’s en update of virtuele persoonlijke preheid een video met
deze regelmatig
sentatie om mee te kunnen
foto’s, muziek en een
solliciteren
aantal visuele effecten

Ik kan de basisopmaak (bijvoorbeeld voetnoten, grafieken, tabellen invoegen) toepassen op de inhoud die ik of anderen hebben gemaakt

Neem een docuMaak een tabel met jouw weke- Neem een document van
ment van meer dan 4 lijkse activiteiten en maak er een meer dan 4 pagina’s en vepagina’s en maak een
poster van
rander de lay-out naar horivoettekst met automzontaal
atische nummering
van pagina’s

Ik weet hoe ik moet verwijzen naar inhoud die onder het auteursrecht
valt en deze opnieuw gebruiken

Zoek online naar
Maak een post / bericht / video, Vind muziek die je zonder
afbeeldingen die je waarin Attribution-ShareAlike 3.0 copyright kunt gebruiken
gratis kunt gebruiken
wordt uitgelegd

Ik ken de basis van één programmeertaal
U kunt een eenvoud- Bewerk een HTML-document om
Voltooi 10 lessen
ige JAVA-app maken een afbeeldingsgrootte te wijzi- StarWars-codering (of een
gen / toe te voegen
andere soortgelijke) https: //
studio.code. org / s / starwars
/
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Badge

Onafhankelijk gebruiker

Veiligheid

Ik heb beveiligingsprogramma’s geïnstalleerd op de apparaten die ik gebruik voor toegang tot internet (bijvoorbeeld antivirus, firewall)
Ik gebruik deze programma’s regelmatig en ik update ze regelmatig
Je kunt de instelling
van jouw antivirus
controleren

Je kunt de instelling van jouw
firewall controleren

Je kunt jouw antivirus / firewall updaten

Ik gebruik verschillende wachtwoorden om toegang te krijgen tot apparatuur, apparaten en digitale diensten en deze wijzig ik periodiek
Maak een willekeurig
wachtwoord met behulp van een online
tool

Maak een voorbeeld van een
alfanumeriek wachtwoord

Maak een gecodeerd bestand
met jouw wachtwoorden

Ik herken websites of e-mailberichten die kunnen worden gebruikt om je
op te lichting
Ik herken een phishing-e-mail
Maak een spamlijst
voor jouw postbus

Blokkeer pop-ups in je browser door Ad Block te installeren

Ik kan mijn online digitale identiteit vormgeven en mijn digitale voetafdruk bijhouden
Wis de cookies van je Bescherm je online identiteit met Leg uit hoe je veilig online
browser
alleen een veilige verbinding
kunt betalen
Leg uit wat een veilige verbinding is

Ik begrijp de gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van digitale
technologie (bijvoorbeeld ergonomie, risico op verslaving).

Leg uit wanneer
Leg uit welke activiteiten in het echte leven beter zijn voor jou
je jouw apparaat
dan digitale activiteit
uitschakelt om je gezondheid te beschermen

Ik begrijp de positieve en negatieve impact van technologie op het milieu
Leg uit hoe je op een goede manier kunt omgaan met computer afval
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Onafhankelijk gebruiker

Badge
Problemen
oplossen

Ik kan de meeste problemen oplossen die zich voordoen bij het gebruik
van digitale technologieën
Kan een Word-bestand overzetten naar
PDF-bestand om het gemakkelijk per
e-mail te verzenden

Wis alle gegevens van een USB

Ik kan digitale technologieën gebruiken om (niet-technische) problemen
op te lossen
Ik kan een digitale tool kiezen die past bij mijn behoeften en de effectiviteit ervan beoordelen
Kan een video-oproepprogramma installeren om makkelijk contact te maken die
verder weg wonen

Maak een nieuw emailadres aan

Ik kan technologische problemen oplossen door de instellingen en opties
van programma’s of hulpmiddelen te onderzoeken
Schakel de Bluetooth
van je telefoon uit

Installeer een programma op Defragmenteer de harde schijouw pc
jf van jouw pc

Ik update regelmatig mijn digitale vaardigheden
Ik ben me bewust van mijn grenzen en probeer bij te leren
Abonneer je op een nieuwsbrief over nieuwe technologie
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Badge

Vaardige gebruiker

Ik kan geavanceerde zoekstrategieën gebruiken (bijvoorbeeld met behulp van zoekoperators) om betrouwbare informatie op internet te vinden.
Informatie
Ik kan webfeeds (zoals RSS) gebruiken om te worden bijgewerkt met
verwerking
inhoud waarin ik ben geïnteresseerd
Maak een lijst met Maak een lijst van 5 nieuwsaanzoekoperators en hun
bieders die RSS gebruiken
functie voor geavanceerd zoeken

Zoek een RSS-reader-app
voor je mobiele telefoon

Ik kan de geldigheid en geloofwaardigheid van informatie beoordelen aan de hand van een reeks criteria. Ik ben op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen in het zoeken, opslaan en ophalen van informatie
Controleer de CV van Leg uit wat een “conflicterende Zoek een website in jouw taal
een belangrijke politkopie” in Dropbox is
die informatie over ‘nepnieuicus, vermeld de verws’ controleert
schillende bronnen
die je hebt gebruikt
en ook de data van
hun publicatie

kan informatie die op internet is gevonden in verschillende indelingen
opslaan. Ik kan opslagservices voor cloudinformatie gebruiken.

Gebruik je mobiele Splits en voeg PDF-documenten Zoek 3 cloudservices voor intelefoon om een
samen met gratis online hulp- formatieopslag en bekijk wat
screenshot te maken
middelen
hun voor en nadelen zijn
van het laatste nieuws op internet en
sla het op. Gebruik
vervolgens een andere indeling om de
informatie op te slaan
(bijvoorbeeld downloaden, kopiëren naar
Word-bestand, etc.)
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Badge
Communicatie

Vaardige gebruiker
Ik gebruik actief diverse communicatiemiddelen (e-mail, chat, sms, instant
messaging, blogs, micro-blogs, sociale netwerken) voor online communicatie
Deel de inhoud van een Leg uit wat het betekent als je Zoek 2 widgets voor Wordplatform met een ander een contact blokkeert of verwij- press om andere platforms te
platform (deel bijvo- dert op ten minste 2 verschillen- integreren (bijvoorbeeld een
orbeeld een Tweet op
de platforms.
widget voor Facebook)
WhatsApp)

Ik kan inhoud maken en beheren met samenwerkingstools (bijvoorbeeld
elektronische kalenders, projectbeheersystemen, online-proofing, online
spreadsheets)

Maak een gezamenlijke Maak een gedeeld samenwerk- Maak een online spreadsheet
agenda aan
ingsdocument met 2 of meer
om samen met iemand te
mensen om te brainstormen
kunnen gebruiken
over uw favoriete vakantiebestemming

Ik neem actief deel aan online-ruimtes en gebruik verschillende online
diensten (bijvoorbeeld openbare diensten, e-banking, online winkelen)
Leg in een korte presen- Leg in een korte presentatie
tatie uit welke online
de mogelijkheden voor elekdiensten je al hebt
tronische handtekening / elekgebruikt en wat daarin tronische identiteit in jouw land
belangrijk is (bijvooruit
beeld creditcard wordt
gevraagd, wachtwoord
vereist, etc.)

Ik kan geavanceerde functies van communicatiehulpmiddelen gebruiken
(bijvoorbeeld video-conferencing, gegevens delen)
Maak gebruik van een software
voor afstandsbediening om een
andere computergebruiker te
ondersteunen (bijvoorbeeld een
teamviewer)
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Maak een skype-conferentie
met je mentor, met behulp
van de video-functie, het
schrijven van berichten, het
verstrekken van links / document

Badge
Content
creatie

Vaardige gebruiker
Ik kan moeilijkere multimedia-inhoud maken of wijzigen in verschillende
formaten, met behulp van een verschillende digitale platforms, hulpmiddelen en omgevingen
Ik kan een website maken met behulp van een programmeertaal
Maak een e-learning- Wijzig de CSS van een WordMaak een app voor Android
platform met een van Press-sjabloon om het ontwerp te en maak ze beschikbaar voor
de bestaande tools
wijzigen
anderen om te downloaden

Ik kan geavanceerde opmaakfuncties van verschillende hulpmiddelen
gebruiken (bijvoorbeeld samenvoegen, documenten samenvoegen van
verschillende formaten, met behulp van geavanceerde formules, macro’s).
Maak een begroMaak een spreadsheet met de
Maak een Macro-hulpproetingsbrief voor
btw van de producten in uw land gramma om alle letters A
een vriendenlijst
(met een formule)
van een document voor E te
met behulp van de
vervangen
samenvoegopties en
spreadsheets

Ik weet hoe ik licenties en auteursrechten moet toepassen
Kan verschillende
leg uit wat de wet zegt over ille- Noem een aantal van de wetlicenties toepassen gale online onderwijspraktijken ten die betrekking hebben op
op gemaakte lesmaillegale zakelijke en commerteriaal
ciële online praktijken

Ik kan verschillende programmeertalen gebruiken. Ik weet hoe ik databases moet ontwerpen, maken en wijzigen met een computerhulpmiddel
Maak een nieuwe Interfereren met open programVerklaar de systemen en
referentiesoftware die ma’s, wijzigen, wijzigen of schri- functies die achter programaan jouw behoeften
jven van de broncode
ma’s zitten
voldoet
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Badge

Vaardige gebruiker

Veiligheid

Ik controleer regelmatig de beveiligingsconfiguratie en -systemen van
mijn apparaten en / of de applicaties die ik gebruik
Maak een hexadecimaal wachtwoord voor Gebruik een online tool om de sterkte van
uw pc
uw wachtwoord te controleren

Ik weet hoe ik moet reageren als mijn computer is geïnfecteerd met een
virus
Start een scan van de Zet de geïnfecteerde bestanden Verwijder de geïnfecteerde
hele pc
in quarantaine
bestanden

Ik kan de firewall en beveiligingsinstellingen van mijn digitale apparaten
configureren of wijzigen
Stel uw firewall in voor het niet automa- Stel de firewall in op het hoogste beveiligtisch installeren van programma of proingsniveau
gramma op uw apparaat

Ik weet hoe ik e-mails of bestanden moet versleutelen

Voeg een wachtwoord toe aan PDF-bestanden

Wijzig de instelling van de codering van
uw e-mailadres

Ik kan filters toepassen op spam-e-mails
Zet een lijst met woorden (Vork, Blad, Strand) in het spamfilter van e-mail ‘s

Om gezondheidsproblemen (fysiek en psychisch) te voorkomen, maak ik
redelijk gebruik van informatie- en communicatietechnologie
Gebruik uw apparaten niet vlak voordat je Gebruik de pc niet langer dan 6 uur per
naar bed gaat
dag

Ik ben goed geïnformeerd over de impact van digitale technologieën op
het dagelijks leven, online consumptie en het milieu
Leg uit hoe de balans is voor jou tussen online en offline tijd
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Vaardige gebruiker

Badge
Problemen
oplossen

Ik kan bijna alle problemen oplossen die zich voordoen bij het gebruik
van digitale technologie
Converteer een
JPG-bestand in een
documentbestand
met behulp van een
OCR online tool

Verklein de grote van een
PDF-bestand om het met een
e-mail te verzenden

Stuur een bestand van 100
megabyte als bijlage bij een
e-mail

Ik kan het juiste hulpmiddel, apparaat, toepassing, software of service
kiezen om (niet-technische) problemen op te lossen

Gebruik de juiste on- Verzend huwelijksaankondiginline tool om te leren
gen efficiënt naar al uw conhoe je een perfect
tacten
vliegtuigpapier maakt

Hoe zou je online een
bestellijst kunnen delen

Ik ben me bewust van nieuwe technologische ontwikkelingen
Ik begrijp hoe nieuwe hulpmiddelen werken
Stel een Facebook-ac- Sla al je Instagram-foto’s automa- Exporteer alle contacten in
count in om alle
tisch op in een Drive / Dropbox / uw e-mailaccount en plaats
berichten van je blog
Box-map
deze in een Excel-bestand
te publiceren

Ik update vaak mijn digitale vaardigheden

Volg enkele van de belangrijkste technologische websites op diverse sociale
netwerken
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Sociale
vaardigheden

2.2 Sociale vaardigheden, leren leren
Om te komen tot een overzichtelijke collectie van badges voor sociale vaardigehden
zijn er veel structuren en schema’s in Europa beschikbaar. Geen is echter zo helder als de
frameworks zoals Digicomp of Entrecomp. We hebben dus voorbeelden en structuren
samengevoegd om tot een nieuwe structuur van 15 badges te komen. Gezamenlijk vormen de badges een complete collectie van sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor
(toekomstige) werkgevers.
In de SHARE Methode en het systeem is het mogelijk badges af te geven voor 15
soorten sociale vaardigheden (totaal dus 15 badges). Voor elke badge moeten 2 of 3
taken worden volbracht. Taken zijn onderverdeeld in drie categorieen: bewustzijn ‘Ik
begrijp’, kennis ‘ik weet hoe’ en uitvoering ‘ik doe’. Niet alle categorieën zijn relevant voor
elk onderwerp dus soms is een kolom leeg gelaten in het onderstaande overzicht. Per
taak staan voorbeelden genoemd. Samen met een jongere kunnen verschillende taken
worden gekozen, waarin de jongere laat zijn de specifieke vaardigheid te bezitten.
Een jongere zal alle taken die horen bij de badge, moeten uitvoeren voordat de badge
behaald is. In deze handleiding vindt u voorbeelden van taken, die u als trainer kunt
gebruiken of als richtlijn kunt zien. Natuurlijk is het het beste om taken te kiezen die
dicht bij uw organisatie en de jongere zelf liggen, zodat jongeren op hun niveau hun
vaardigheden kunnen laten zien.
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Teamwork

Autonomy

Critical Thinking

Intercultural
Differences

Networking skills

Helping others

Profesional attitude

Problem solving

Orginasational planning
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Healthy Liftestyle

Preciseness

Communication
Skills

Coping with stress
And frustration

Learning to learn

Leadership

Samenwerken
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik begrijp wat ik nodig heb om
Ik weet hoe ik met anderen kan Ik werk met anderen samen om
met anderen samen te werken
samenwerken
een gezamenlijk resultaat te
Ik ken mijn krachten en leerIk weet hoe ik contact kan makbehalen
punten
en
Ik kan onderhandelen
Ik kan omgaan met kritiek
Ik ben vriendelijk en correct in
Ik kan initiatief nemen
Ik kan om hulp vragen
het omgaan met anderen
Ik kan anderen betrekken
Ik kan nee zeggen
Ik kan verwachtingen herkennen
Ik sta open voor kritiek
Ik kan mijn verwachtingen
Ik kan conflicten hanteren
Ik kan kritiek leveren zonder de
uitspreken
Ik heb geduld
ander nodeloos te kwetsen
Ik ben in staan mijn mening te
Ik kan luisteren
Ik kan iets uitleggen
vormen
Ik kan me inleven in anderen
Ik kan een discussie voeren
Ik begrijp verschillende rollen en
Ik kan begrip tonen
Ik kan iets laten gaan
verantwoordelijkheden in een
Ik kan een andere mening acIk kan verantwoordelijkheid
team
cepteren
nemen vanuit de rol die ik heb in
Ik begrijp het belang van verIk kan open en gesloten vragen
een team
trouwen opbouwen in een team
stellen
Ik weet welke rol ik heb binnen
een team

Zelfstandig zijn
Ik begrijp (bewustzijn)
Ik begrijp wat er voor nodig is
om zelfstandig te zijn
Ik kan voor mezelf opkomen en
ken mijn grenzen
Ik weet hoe ik mijn budget kan
beheren

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik weet wat ik kan doen om zelfIk kan zelfstandig werken
standig te worden
Ik kan opdrachten met én zonder
Ik kan inschatten of ik een taak
uitleg uitvoeren
kan uitvoeren
Ik kan initiatief nemen
Ik vraag om hulp als dat nodig is
Ik kan een formulier invullen
Ik kan een schema maken
Ik kan mijn eigen manier van
Ik kan overdachte keuzes maken
werken uitzoeken
Ik weet welke diensten ik nodig
Ik kan mijn grenzen aangeven
heb
Ik kan een telefoontje plegen
Ik kan een brief schrijven
Ik kan informatie opzoeken
Ik kan zelfstandig werken
Ik kan mezelf verantwoorden
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Beroepshouding
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik begrijp waarom er van mij
een beroepshouding verwacht
wordt

Ik neem verantwoordelijkheid
over mijn beroepshouding

Ik heb een passende beroepshouding
Ik hou me aan afspraken, regels
en instructies
Ik kom op tijd
Ik stel me krachtig op
Ik kan observeren
Ik heb een actieve werkhouding
Ik let op als er een voorbeeld
wordt gegeven
Ik ben alleen geoorloofd afwezig
Ik kan taken zelfstandig uitvoeren
Ik voer uit wat mijn manager van
mij vraagt
Ik ga verantwoord om met pauzes, telefoon gebruik en rookpauzes
Ik vind mijn werk leuk
Ik kan me op mijn werk concentreren
Ik ga goed om met autoriteiten

Ik ken de gedragsregels

Ik ben vriendelijk en beleefd
Ik neem initiatief

Ik accepteer hiërarchie

Ik stel vragen en toon interesse

Ik kan mijn krachten en kwaliteiten en weet hoe deze te gebruiken

Ik weet wat er van mij verwacht
wordt en pas me aan als dat
nodig is
Ik ben bereid te leren
Ik ben beleefd en respectvol
Ik heb zelfcontrole
Mijn gedrag naar klanten is
correct
Ik heb doorzettingsvermogen
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Gezonde levensstijl
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik begrijp en weet wat ik moet
doen om gezond te leven

Ik heb algemene kennis over
mijn persoonlijke gezondheid

Ik weet wat een gezonde levensstijl is
Ik ben me bewust van mijn eigen levensstijl

Ik weet welk voedsel gezond
voor me is

Ik heb een gezonde levensstijl en
zorg goed voor mezelf
Ik heb een verzorgd uiterlijk
Ik draag geschikte kleding naar
werk
Ik heb een ziektekostenverzekering
Mijn medische verzorging is in
orde
Ik doe activiteiten die bijdragen
aan een gezonde levensstijl
Ik heb een gezond dag/nacht
ritme
Mijn alcohol/drugs gebruik beïnvloedt mijn werk niet negatief

Ik kan de risico’s van een levensstijl en werkomgeving inschatten
Ik weet wat gezonde voeding is

Zorgvuldigheid
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )
Ik begrijp en weet hoe ik
zorgvuldig kan zijn

Ik doe (uitvoering)

Ik ben zorgvuldig
Ik durf vragen te stellen als ik
niet zeker ben van mijn taak
Ik weet wat er bij de uitvoering
Ik weet waar ik moet zijn
van mijn taken van mij verwacht Ik reageer op telefoontjes of mail
wordt
Ik maak een taak af als ik gestart
ben
Ik weet wat er moet gebeuren Ik check of ik volledig ben in mijn
om gegeven taken te volbrengen
werk
Ik werk secuur
Ik bereid mijn taken voor
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Kritisch denken
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik heb inzicht in mijn denken
Ik weet wat ik belangrijk vind
Ik weet welke kwaliteiten ik heb
Ik weet hoe ik mijn kwaliteiten
kan inzetten
Ik begrijp dat er verschillende
manieren zijn om naar een onderwerp te kijken

Ik weet wat anderen belangrijk
vinden
Ik heb begrip voor wat anderen
belangrijk vinden
Ik luisteren naar wat anderen
zeggen
Ik weet wat er van mij verwacht
wordt

Ik kan een overwogen besluit
nemen
Ik kan reflecteren op een situatie
Ik kan mijn mening uiten
Ik maak overwogen keuzes
Ik hou vast aan mijn principes en
kan deze aan anderen uitleggen

Interculturele vaardigheden
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik begrijp dat er culturele verIk weet hoe ik kan omgaan met
schillen bestaan
culturele verschillen
Ik heb kennis over verschillen
over culturen
Ik ken de fundamentele rechten
Ik ben me bewust dat er veren plichten van een burger
schillende culturen zijn waar
taal, gewoontes, gebruiken,
Ik weet welke gedrag in vergedragingen, vieringen etc kun- schillende culturen en situaties
nen verschillen van mijn eigen
wenselijk en passend is
cultuur.
Ik begrijp dat er verschillende
Ik weet wat spanning kan verogedragsregels zijn
orzaken tussen verschillende
Ik weet wat normen en waarden
groepen en (sub)culturen
zijn
Ik begrijp het concept van ethiek
en integriteit
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Ik doe (uitvoering)
Ik kan omgaan met culturele
verschillen
Ik kan samenwerken met iemand
die anders denkt of handelt
Ik kan met verschillen omgaan
Ik spreek verschillende talen (en
ik begrijp andere talen)

Probleem oplossend vermogen
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik begrijp dat conflicten erbij
horen in het leven

Ik begrijp en weet wat ik moet
doen om een probleem op te
lossen

Ik ben me ervan bewust dat
verschillende meningen een
conflict kunnen uitlokken

Ik doe (uitvoering)

Ik kan problemen oplossen
Ik betrek anderen bij het oplossen
Ik kan zelfstandig een probleem
Ik weet wanneer ik hulp moet
oplossen
vragen
Ik stel vragen
Ik ben flexibel
Ik kan situaties beoordelen
Ik durf anderen te vertrouwen
Ik zie het verband tussen oorzaak
Ik tolereer onwetendheid
en gevolg
Ik maak overdachte keuzes
Ik kan omgaan met kritiek
Ik kan successen herkennen en
Ik raak niet in paniek bij problekan deze toepassen in nieuwe
men
situaties
Ik kan mezelf en anderen verbeteren
Ik weet hoe ik een conflictsituatie Ik ben creatief en werk richting
op een goede manier kan aaneen oplossing
pakken
Ik probeer andere meningen te
begrijpen en een gezamenlijk
standpunt te vinden
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Communicatie
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik begrijp de waarde van effectieve communicatie

Ik weet hoe ik kan communiceren

Ik doe (uitvoering)

Ik communiceer op een geschikte manier
Ik spreek duidelijk en begrijpelijk
Ik begrijp dat communicatie een Ik weet op welke manieren ik kan
Ik maak goede zinnen
basisvaardigheid is
communiceren
Ik gebruik intonatie en lichaamstaal om mijn verhaal te ondersIk weet hoe ik goede feedback
teunen
kan geven
Ik ga na of iemand mij begrijpt
Ik praat rustig en maak gebruik
Ik weet hoe ik om feedback kan
van pauzes
vragen
Ik kan een telefoongesprek
voeren
Ik kan een bericht schrijven
Ik kan een gesprek met een organisatie voeren

Stressbestendig zijn
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )
Ik begrijp en weet hoe om te
gaan met werkdruk

Ik doe (uitvoering)

Ik kan omgaan met stress en
frustratie
Ik kan op een goede manier met
Ik weet wat stress is
druk om gaan
Ik kan stress herkennen
Ik kan mijn grenzen bewaken
Ik ben flexibel
Ik weet hoe ik moet reageren op
Ik kan mijn werk prioriteren
werkdruk
Ik blijf kalm als de werkdruk
hoog is
Ik reageer rustig op onverwachte
vragen en situaties
Ik blijf gestructureerd werken
onder druk
Ik kan het werk op werk laten en
neem het niet mee naar huis

33

Netwerken
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik begrijp en weet wat
Ik kan netwerken
netwerken zijn
Ik weet wat sociale en professio- Ik kan een gesprek beginnen met
nele netwerken voor me kunnen
mensen die ik niet ken
betekenen
Ik weet dat er netwerken zijn die
Ik kan een relatie opbouwen
ik kan gebruiken
Ik weet hoe ik deze netwerken Ik maak gebruik van social media
kan benaderen
Ik bezoek netwerkbijeenkomsten
Ik zie het belang van netwerkbi- Ik maak gebruik van bestaande
jeenkomsten voor mijn werk
netwerken
Ik zie dat ik door netwerken me
persoonlijk kan ontwikkelen en
Ik weet wie belangrijk is voor
groeien
mijn project

Anderen helpen
Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik begrijp en weet hoe ik anIk kan anderen helpen
deren kan helpen
Ik kan samenvatten
Ik ken mijn krachten en kwaliteIk kan vragen stellen
iten en weet hoe ik deze voor
Ik ben geïnteresseerd in anderen
anderen kan inzetten
Ik neem initiatief in het helpen
Ik weet hoe ik iemand kan benavan anderen
deren
Ik kan luisteren zonder kritiek te
Ik weet hoe ik mijn hulp op een
leveren
goede manier kan aanbieden
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Plannen en organiseren
Ik begrijp (bewustzijn)
Ik begrijp wat de taak is die mij is
opgedragen
Ik kan mijn opdracht uitleggen

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik weet hoe ik een taak moet
Ik kan een taak plannen en uitplannen en aanpakken
voeren
Ik kan mijn taak opdelen in deelIk kan een schema maken
taken
Ik kan een schema volgen
Ik weet hoe ik een taak moet
Ik organiseer mijn eigen werk
plannen
Ik stel doelen en hou mezelf
Ik kan indelen
hieraan
Ik weet hoe ik kan vergelijken
Ik vind de informatie die nodig is
Ik kan prioriteiten stellen
voor mijn taak
Ik weet hoe ik de juiste inforIk controleer mijn werk als ik het
matie kan vinden
afgerond heb

Leren leren

Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over
jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik weet wat ik moet leren
Ik weet hoe ik mijn omgeving
Ik kan leren
Ik weet wat ik wil en wat ik daarkan gebruiken om te leren
Ik kan plannen en organiseren
voor moet leren
Ik weet wie me kan helpen in het
Ik leer met anderen’
Ik weet hoe ik informatie kan
leren
Ik kan omgaan met feedback
vinden
Ik weet waar ik informatie kan Ik kan mijn eigen leren evalueren
Ik weet hoe ik kan leren
vinden
Ik weet welke leerstijl bij mij past
Ik kan hulp vragen
Ik weet in welke richting ik me- Ik weet dat ik kan leren en groeizelf wil ontwikkelen
en van fouten
Ik weet hoe ik mezelf kan evalueren

Leiderschap

Ik begrijp (bewustzijn)

Ik weet hoe (kennis over jezelf )

Ik doe (uitvoering)

Ik begrijp wat leiderschap is
Ik ken verschillende leiderschapsstijlen
Ik weet wat er nodig is om een
leider te zijn

Ik weet wat voor een soort leider
ik ben

Ik toon leiderschap
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Ondernemerschap
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2.3 Ondernemerschap
De collectie van badges ‘Ondenemerschap’ is gebaseerd op het framework van EntreComp. (The Entrepreneurship Competence Framework ) Meer informatie over EntreComp en de relatie met deze collectie is te vinden in het handboek van Shared Responsibility.
Er kunnen binnen de SHARE methode en systeem in totaal 15 badges voor ondernemersvaardigheden worden afgegeven. Degene die de badge afgeeft en de jongere
kunnen gezamenlijk geschikte taken selecteren, die passend zijn bij de interesse van de
jongere. In deze handleiding zijn voorbeelden gegeven op verschillende gebieden zoals
toerisme, vrije tijd, gezondheid e.a..
Een jongere zal alle taken die horen bij de badge, moeten uitvoeren voordat de badge
behaald is. In deze handleiding vindt u voorbeelden van taken, die u als trainer kunt
gebruiken of als richtlijn kunt zien. Natuurlijk is het het beste om taken te kiezen die
dicht bij uw organisatie en de jongere zelf liggen, zodat jongeren op hun niveau hun
vaardigheden kunnen laten zien.

Spotting oppertunities

Planning and
management

$

Working with others

Ethical and Sustaineable
Thinking

$

Mobilizing others

Motivation and
preseverance

XP

$

Finacial and
economic Literacy

Self awareness and
self efficiency

Coping with uncertainty
ambiguity and risk

Taking the initiative Mobilizing Recources

Creativity
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valuing ideas

Learning through
experience

Vision

Kansen zien
Herkennen en gebruik maken van kansen om van waarde te zijn op sociaal , cultureel en
economisch gebied
“Ik zie kansen om anderen te helpen”
“Ik herken kansen om van waarde te zijn voor mijn gemeenschap en omgeving “
Herken interessante kansen op sociaal
gebied, die relevant zijn voor mensen
(bijvoorbeeld voor kinderen, jonge
mensen senioren of migranten). Maak
een poster met tenminste 3 verschillende onderwerpen

Herken maatschappelijke behoeften en uitdagingen
“Ik kan verschillende voorbeelden vinden van maatschappelijke uitdagingen die opgelost
moeten worden”
“Ik kan voorbeelden vinden van groepen die geholpen zijn door een oplossing van een
bepaald probleem”
“Ik kan de behoeften in mijn omgeving herkennen waaraan nog niet is voldaan”
Herken de sociale beHerken de culturele behoeften en uit- Herken de economische behoeften
hoeften en uitdagingen dagingen (bijvoorbeeld voor kinderen, en uitdagingen (bijvoorbeeld voor
(bijvoorbeeld voor kinjongeren, senioren en migranten) in
kinderen, jongeren, senioren en
deren, jongeren, senioren jouw omgeving of dorp. Maak een lijst migranten) in jouw omgeving of
en migranten) in jouw
van tenminste 5 onderwerpen
dorp. Maak een lijst van tenminste 5
omgeving of dorp. Maak
onderwerpen
een lijst van tenminste 5
onderwerpen
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Verbind losse onderdelen en mensen om waarde te creëren
“Ik zie verschillende gebieden waar waarde gecreëerd wordt (bijvoorbeeld thuis, in de
omgeving of in de economie of de maatschappij).”
“Ik kan verschillende rollen in de maatschappij herkennen”

Denk aan de relevante stakeholders die betrokken zijn bij bovenstaande behoeften en uitdagingen (bijv.
jeugdwerkers, scholen etc). Wie zijn ze (namen, contactgegevens) en hebben ze enige relatie met elkaar?
Teken een relatie schema
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Creativiteit
Ontwikkel verschillende ideeën en kansen om bestaande en nieuwe problemen op te
lossen
“Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe dingen”
“Ik kan nieuwe manieren ontdekken om bestaande bronnen te gebruiken”
“Ik kan ideeën ontwikkelen om problemen op te lossen die voor mij en mijn omgeving
relevant zijn”
“Ik kan, alleen of in een team, ideeën ontwikkelen die van waarde zijn voor anderen”
Kijk naar de mogelijkheden en behoeften die jij hebt ontdekt (in ‘Kansen zien’). Hoe kunnen die gecombineerd worden om het dagelijkse leven van de mensen in jouw omgeving te verbeteren?
Ontwikkel 2 waardevolle voorstellen

Ontdek en experimenteer met innovatieve werkwijzen
“Ik kan een probleem, welke op verschillende manieren opgelost kan worden, nieuwsgierig benaderen”
“Ik kan problemen die op vele verschillende manieren opgelost kunnen worden onderzoeken en verschillende oplossingen bedenken”
Zoek op het internet, vraag je vrienden en familie naar innovatieve manieren om bewustzijn te creëren en om je oplossingen te promoten
Combineer kennis en bronnen om waardevolle effecten te bereiken
“Ik kan zaken combineren die waarde creëren voor mezelf en anderen”
“Ik kan bestaande producten, diensten en processen verbeteren zodat ze beter voldoen
aan mijn behoeften of de behoeften van mijn leeftijdsgenoten en de gemeenschap”
“Ik kan voorbeelden vinden van innovatieve producten, diensten en oplossingen.”
“Ik kan beschrijven hoe sommige innovaties de samenleving hebben veranderd”
Combineer je voorstellen met de innovatieve benaderingen om deze te promoten. Maak
een presentatie of video hiervan
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Visie
Stel je de toekomst voor
“Ik kan me een wenselijke toekomst voorstellen”
“Ik kan eenvoudige toekomstscenario’s ontwikkelen waarin waarde wordt gecreëerd voor
mijn omgeving en de maatschappij”
Vorm je visie over je eigen onderneming (bijv als een poster of een powerpoint presentatie)

Ontwikkel een visie om je ideeën om te zetten in actie
Maak een lijst van acties die gedaan moeten worden om je idee over een eigen onderneming, om te
zetten in actie

Verzin toekomst scenario’s die helpen bij de acties
Ontwikkel een tijdlijn van de acties die je op een bepaald moment zou uitvoeren zodat je je ideeën over
je eigen onderneming kan omzetten in actie

41

Ideeën waarderen
Beoordeel wat ‘waarde’ is in sociale, culturele en economische termen
“Ik kan voorbeelden bedenken van ideeën die voor mijzelf en anderen van waarde zijn”
“Ik kan aantonen hoe verschillende bedrijven en instituten waarde creëren in mijn gemeenschap en omgeving”
Bespreek met leeftijdsgenoten welke digitale middelen (zoals programma’s, apps, social media, wikipedia etc) je gebruikt op je mobieltje en je computer Welke van deze middelen zijn voor jou en voor de
anderen van waarde?

Herken de mogelijkheden van een idee om waarde te creëren en vindt passende manieren om dit zoveel mogelijk te gebruiken
“ik kan uitleggen dat de ideeën van andere mensen gebruikt kunnen worden, terwijl je
hun rechten respecteert”
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Ethisch en duurzaam denken
Laat zien dat je in staat bent in te schatten wat de gevolgen zijn van waardevolle ideeën
en het effect op de doelgroep, de markt, gemeenschap en de omgeving
“Ik kan gedragingen herkennen die integriteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, moed en
betrokkenheid tonen”
‘Ik kan het belang van integriteit en ethische waarden verwoorden’
Verzamel tenminste 5 voorbeelden van bekende mensen die integriteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, moed en betrokkenheid tonen. Maak hiervan een poster of een presentatie.

Laat zien dat je in staat bent om na te denken over hoe op lange termijn de gekozen doelen gevolgen hebben op sociaal, cultureel en economisch vlak
“Ik kan voorbeelden noemen van milieuvriendelijk gedrag dat een gemeenschap ten
goede komt”
“Ik kan voorbeelden herkennen van milieuvriendelijke gedrag van bedrijven die waarde
creëren voor de totale gemeenschap”
Geef voorbeelden van milieuvriendelijk gedrag van jezelf, jouw vrienden,
op school en in een bedrijf.

“Ik kan voorbeelden noemen veranderingen in sociaal, cultureel, milieu of economisch
opzicht, die veroorzaakt zijn door menselijk handelen”
“Ik kan het verschil uitleggen tussen de impact van een waardevolle activiteit op de doelgroep en op de bredere impact op de samenleving”
Bespreek met je leeftijdsgenoten of je mentor een paar van de meest urgente onderwerpen wereldwijd
(bijvoorbeeld klimaatverandering, verplicht onderwijs, digitalisering etc) en welke gevolgen dit in de
toekomst voor jou en voor de gemeenschap wereldwijd heeft.
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Zelfbewustzijn en zelfefficiëntie
Laat zien dat je op korte, middellange en lange termijn kunt reflecteren op jouw behoeften, ambities en wensen
“Ik kan mijn behoeften, ambities en Reflecteer en identificeer je eigen Reflecteer en identificeer je eigen
wensen herkennen”
behoeften en ambities in cultu- behoeften en ambities in econ“Ik kan mijn behoeften, ambities en reel opzicht (onderwijs, vrije tijd, omisch opzicht (werk, uitgaven,
wensen beschrijven”
hobby’s). Maak een document sparen). Maak een document met
met tenminste 3 verschillende tenminste 3 verschillende onderonderwerpen.
werpen.

Laat zien dat je in staat bent om de sterke en zwakke punten van jezelf en jouw groep
weet te herkennen en te beoordelen
“Ik kan benoemen waar ik goed en minder goed in ben”
Maak een overzicht van jouw sterMaak een overzicht van jouw
Bedenk van een groep waar jij
kte kanten en bespreek deze met zwakke kanten en bespreek deze deel van uitmaakt welke sterke en
iemand anders om deze te beoor- met iemand anders om deze te zwakke kanten er zijn. Maak een
delen. Maak een lijst met tenminste beoordelen. Maak een lijst met lijst van tenminste 5 onderwer5 onderwerpen.
tenminste 5 onderwerpen
pen

Geloof in jouw mogelijkheden om de gang van zaken te beïnvloeden, ook als er onzekerheid is en er tegenslagen en tijdelijke mislukkingen zijn
“Ik geloof in mijn vermogen om succesvol te doen wat er van mij gevraagd wordt”
“Ik geloof in mijn vermogen te bereiken wat ik van plan ben”
“Ik kan verschillende soorten banen en hun hoofddoel beschrijven”
“Ik kan beschrijven welke kwaliteiten en vaardigheden nodig zijn voor verschillende
banen en welke van deze kwaliteiten en vaardigheden ik bezit”
Bedenk en beschrijf 2 situaties waarin jouw reactie of houding een positieve invloed hadden op anderen
en waardoor ze hun mening veranderden.
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Motivatie en doorzettingsvermogen
Laat zien dat je vastbesloten bent om ideeën in daden om te zetten zodat die aan jouw
behoeften voldoen
“Ik geloof in de mogelijkheid dat ik iets kan doen of bijdragen dat goed voor mezelf of
voor anderen is”
“Ik raak gemotiveerd door het idee dat ik waarde voor mezelf en anderen kan creëren”
“Ik beschouw taken als een uitdaging om mijn best te doen”
“Ik raak gemotiveerd door uitdagingen”
Denk aan je persoonlijke ambities en maak een lijst van 3 waarvan je zeker bent dat je deze zult verwezenlijken.
Beschrijf de acties die je komende maand gaat uitvoeren om deze ambities uiteindelijk te verwezenlijken.

Laat zien dat je bereid bent geduldig te zijn en blijf proberen om jouw individuele of
groepsdoelstellingen op de lange termijn te bereiken.
“Ik kan verschillende manieren van mezelf en anderen te motiveren herkennen, om
waarde te creëren.”

Maak een overzicht van acties die je de komende twee jaar moet ondernemen om jouw persoonlijke
ambities te verwezenlijken

Laat zien dat je bij druk, tegenspoed en tijdelijk falen, veerkrachtig bent.
“Ik laat passie en bereidheid zien om mijn doelen te bereiken”
“Ik ben vastbesloten en zet door als ik mijn (of mijn groeps) doelen probeer te bereiken”
“Ik geef niet op en ga door als er moeilijkheden zijn”
“Ik werk hard om mijn doelen te bereiken”
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Middelen mobiliseren
Laat zien dat je in staat bent om materiële, niet-materiële en digitale middelen te krijgen
en te beheren die nodig zijn om ideeën in daden om te zetten
“Ik herken dat middelen niet ongelimiteerd zijn”
“Ik waardeer het belang om middelen met anderen te delen”
Maak een lijst van 12 middelen, verdeeld over 3
Hoe lang kan je middelen gebruiken. Bedenk een
kolommen: materieel, niet-materieel en digitaal, die
middel dat langer dan 5 jaar te gebruiken is, 1
nodig kunnen zijn om een idee te ontwikkelen middel dat minder dan een jaar te gebruiken is en 1
middel dat eenmalig gebruikt kan worden

Laat zien dat je het maximale uit beperkte middelen weet te halen.
“Ik waardeer mijn eigendommen en gebruik ze verantwoordelijk”
“Ik kan beschrijven hoe middelen langer gebruikt kunnen worden door hergebruik, reparatie en recycling”
“Ik kan verschillende manieren om mijn tijd te gebruiken herkennen (bijvoorbeeld studeren, spelen, relaxen)”
“Ik beschouw mijn tijd als een schaars goed”

Maak een lijst van 20 middelen die je kan hergebrui- Tijd is beperkt. Maak een lijst van alle dingen die je
ken in een project (recycling)
kan leren in een uur. Lees het door en probeer de
lijst aan te vullen

Laat zien dat je in staat bent om de vaardigheden te krijgen en te ontwikkelen die je in
welke fase dan ook nodig hebt. Denk aan technische, juridische, fiscale en digitale competenties.
“Ik kan hulpbronnen herkennen voor mijn waardevolle activiteiten (bijvoorbeeld docenten, mentoren, klasgenoten)”
Zoek een bedrijf dat jou kan helpen bij het opstart- Zoek een bedrijf dat jou kan helpen met het wettelien van een projectidee. Bijvoorbeeld een stichting jk kader en de belasting van een project idee. Schrijf
of een openbare dienst. Schrijf de naam van de
de naam van de contact persoon op.
contact persoon op.
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Financiële en economische kennis
Laat zien dat je de kosten van het omzetten van een idee in een waarde creërende activiteit kunnen inschatten
“Ik ken de basale geld gerelateerde termen en symbolen”
“Ik kan eenvoudige economische concepten uitleggen zoals vraag en aanbod, marktprijs,
handel”
Maak een inschatting van Maak een inschatting van de kosten van
de kosten van de middelen jouw tijd. Probeer te berekenen hoeveel
(materieel, niet materieel). je zou betalen voor 1 uur van jouw tijd
Maak een lijst van middelen en schat via informatie
op internet de vermoedelijke kosten in

Maak een inschatting van de kosten
van marketing en publiciteit. Hoe
kan je beginnen met de verspreiding van een idee? Heb je ooit uitgevonden wat het kost om een advertentie op facebook te plaatsen?
Zoek dit uit

Laat zien dat je in de looptijd van een activiteit financiële beslissingen kunt plannen, invoeren en evalueren
“Ik kan beoordelen waar ik mijn geld voor gebruik”
“Ik kan een eenvoudig huishoudbudget op een verantwoorde manier opstellen”
Vindt een online app die je kan helpen bij het ma- Bedenk wat het laatste ‘ding’ was wat je kocht wat
nagen van de financiën van een idee. Installeer de meer dan €50 waard was. Was het het waard? Hoe
app op je telefoon en gebruik het voor je persoonli- vaak gebruik je dit ‘ding’ en zou je zonder kunnen?
jke financiën deze week

Laat zien dat je in staat bent om de financiering te beheren om ervoor te zorgen dat je
waard creërende activiteiten op de lange termijn kan voortbestaan
“Ik kan de belangrijkste bronnen van inkomen benoemen voor families, bedrijven, non
profit organisaties en de overheid”
“Ik kan de belangrijkste rol van banken in de economie en de samenleving beschrijven”
“Ik kan het doel van belastingen uitleggen”
“Ik kan uitleggen hoe belastingen de activiteiten van een land financiert en bijdraagt aan
publieke zaken en diensten”
Waar gaat mijn belasting heen? Doe een klein
Maak een inschatting van alle kosten van jouw
onderzoek naar wat er gebeurd met de belasting
familie, gedurende een maand. Neem daarin de
die in Nederland betaald moet worden. Welke be- dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse kosten in mee
lastingen moet men betalen op nationaal, regionaal (verzekeringen, belastingen, voeding, benodigden lokaal niveau?
heden etc.)
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Anderen mobiliseren
Laat zien dat je relevante belanghebbenden kunt inspireren en enthousiasmeren
“Ik toon enthousiasme bij uitdagingen”
“Ik ben actief betrokken bij het creëren van waarde voor anderen”
“Ik kan anderen overhalen door een aantal argumenten aan te dragen”
Wie zijn jouw belanghebBeschrijf 10 manieren waarop jouw
Beschrijf 10 redenen waarom jouw
benden? Wat zijn hun
idee het leven of de activiteit van jouw
idee uniek en goed is
behoeften? Beschrijf 5
belanghebbenden kan verbeteren
belanghebbenden met de
behoeften die ze hebben

Laat zien dat je in staat bent om de benodigde ondersteuning te krijgen om waardevolle
resultaten te bereiken
“Ik kan anderen op een heldere manier over mijn ideeën vertellen”
“Ik kan de ideeën van mijn team op anderen overbrengen door verschillende methoden
te gebruiken (bijv posters, video’s, rollenspellen)”

Stel je voor dat je een Teamwerk: Hoe ziet jouw perfecte team Ben je bekend met EU fondsen voor
geweldig idee hebt waar- uit om in samen te werken? Beschrijf ondernemers? Zoek verschillende
voor de sponsors zoekt.
de 5 belangrijkste kenmerken die je websites over mogelijke fondsen of
Bedenk 1 vernieuwend zoekt in een collega (zodat je goed kan vraag informatie voorzieningen.
zakelijk idee en leg deze in
samenwerken).
1 minuut uit.

Laat zien dat je effectieve communicatie, overtuigingskracht, onderhandelingen en
leiderschap bezit en weet in te zetten
“Ik kan voorbeelden geven van inspirerende reclame campagnes”
“Ik kan iets vertellen over hoe publiek bereikt kan worden door de inzet van verschillende
media”
Wat is jouw leiderschapss- Zelfbewustzijn: oefen met actief luisZelfbewustzijn: oefen met actief
tijl? Doe een online test
teren en empathie. Probeer 1 dag zo
luisteren en empathie. Probeer 1
en analyseer wat voor een min mogelijk te spreken en zo veel mo- dag zo min mogelijk te spreken en
soort leider jij bent.
gelijk te luisteren.
zo veel mogelijk te luisteren.
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Initiatief nemen
Laat zien dat je activiteiten kan organiseren die waarde hebben
“Ik kan de taken die ik gekregen heb, verantwoordelijk uitvoeren”
“Het voelt ok om verantwoordelijkheid te nemen in gedeelde activiteiten “
Identificeer je doelen

Deel je doelen met anderen

Begrijp wat je moet doen om je
doelen te bereiken.

Laat zien dat je uitdagingen aankunt
“Ik probeer problemen op te lossen die mijn omgeving beïnvloeden”
“Ik toon initiatief in het omgaan met problemen die mijn gemeenschap beïnvloeden”
Identificeer je probleem of Bekijk dit probleem of deze twijfel met
twijfel
een nieuwe aanpak

Herken of je nieuwe aanpak voldoende is om het probleem op te
lossen

Laat zien dat je in staat bent om zelfstandig te werken om doelen te bereiken, dat je weet
vast te houden aan geplande taken en deze weet uit te voeren
“Ik kan zelfstandigheid tonen in de uitvoering van de taken die ik heb gekregen”
“Ik kan zelfstandig werken in het creëren van eenvoudige waardevolle activiteiten”
Bepaal je eigen doel

Bepaal een strategie om dit doel te
bereiken
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Monitor en evalueer of het doel
bereikt is

Planning en beheer
Laat zien dat je doelen op de lange, middellange en korte termijn kunt stellen
“Ik kan beschrijven wat mijn doelen zijn in eenvoudige waarde creërende activiteiten”
“Ik kan alternatieve doelen bedenken om waarde te creëren in een eenvoudige context”
Bepaal jouw doelen over 1
maand

Bepaald jouw doelen over 1 jaar

Bepaald jouw doelen over 3 jaar

Laat zien dat je prioriteiten kunt stellen en actiepunten weet in te plannen
“Ik kan een eenvoudig plan van waarde creërende activiteiten uitvoeren”
“Ik kan een aantal eenvoudige taken tegelijkertijd uitvoeren zonder me ongemakkelijk te voelen”
“Ik kan opnoemen welke stappen er genomen zijn om een eenvoudige waarde creërende activiteit uit te
voeren, waar ik aan meegewerkt heb”
“Ik kan bij een eenvoudige waarde creërende activiteiten benoemen welke basis stappen er nodig zijn”
“Ik kan inzien hoeveel vooruitgang ik heb geboekt bij de uitvoering van een taak”
“Ik kan zien of een taak volgens plan verloopt”
Maak en beheer een plan
voor 1 maand

Maak en beheer een plan voor 1 jaar

Maak en beheer een plan voor 3 jaar

Laat zien dat je je kunt aanpassen aan onverwachte veranderingen
“Ik sta open voor veranderingen”
“Ik kan op een constructieve manier omgaan met veranderingen”
Bestudeer SWOT analyse

Maak een eigen SWOT analyse
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Maak een risicoanalyse van je eigen
SWOT

Met onzekerheid omgaan
Laat zien dat je een beslissing kunt nemen, ook wanneer het resultaat van die beslissing
nog onduidelijk is. Wanneer bijvoorbeeld de beschikbare informatie onvolledig of tegenstrijdig is of wanneer het risico bestaat dat het anders uitpakt
“Ik kan niet bang om fouten te maken als ik nieuwe dingen uitprobeer”
“Ik onderzoek mijn eigen manier om dingen te bereiken”
Ontdek middelen om met Deel middelen om met onzekerheid om Gebruik deze middelen om risico te
onzekerheid om te gaan
te gaan
nemen in je besluiten

Laat zien dat je vanaf het begin van het realiseren van een idee testen uitvoert om het
risico van mislukken te verminderen
“Ik kan voorbeelden van risico’s in mijn omgeving herkennen”
“Ik kan risico’s beschrijven van een waarde creërende activiteit waaraan ik deelgenomen
heb”
Kies een middel voor risico
management

Gebruik het middel om risico’s in te
schatten en te voorkomen

Wanneer je ziet dat er een risicovolle
situatie aankomt, gebruik het middel om de situatie te veranderen

Laat zien dat je snel en flexibel omgaat met snel veranderen situaties
Ontdek middelen om met Gebruik deze middelen in je eigen leven Deel je ervaringen en middelen met
veranderingen om te gaan
wanneer er iets mis gaat
anderen om ook hen te helpen in
soortgelijke situaties
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Samenwerken
Laat zien dat je in staat bent on samen te werken, met andere ideeën kan ontwikkelen en
deze in daden weet om te zetten
“Ik kan respect tonen voor anderen, hun achtergrond en situaties”
“Ik kan de waarde zien van de bijdrage van anderen”
“Ik kan empathie tonen aan anderen”
“Ik kan de voordelen benoemen van het luisteren naar anderen om mijn eigen (team)
doelen te bereiken”
Maak een strategie voor
het team

Maak een plan om deze strategie te
realiseren voor jouw team

Maak een evaluatieplan om de strategie te testen

Laat zien dat je conflicten weet op te lossen en wanneer nodig op en op een positieve
manier de strijd weet aan te gaan met de concurrent
“Ik sta open om alleen of met anderen te werken, verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden op me te nemen”
“Ik ben bereid mijn manier van werken aan te passen in een groep”
“Ik sta open om anderen te betrekken in mijn waarde creërende activiteiten”
“ik kan bijdragen aan eenvoudige waarde creërende activiteiten”
Probeer een paar middel- Gebruik deze middelen om een veilige Maak een plan voor conflicthanteren voor teambuilding
omgeving te creëren
ing

Laat zien dat je kan netwerken
“Ik kan de bedoeling en vormen van samenwerking en peer to peer ondersteuning uitleggen (bijvoorbeeld familie en anderen gemeenschappen)”
“Ik sta open voor nieuwe contacten en samenwerking met andere personen of groepen”
Maak een database van al Hou contact via eenvoudige communi- Deel je eigen contacten met jouw
jouw contacten
catiemiddelen
team (werk of vrienden)
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Leren door ervaringen
Laat zien dat je een initiatief als leermogelijkheid weet te gebruiken
“Ik kan herkennen wat ik geleerd heb van deelname in een waardevolle activiteit”
“Ik kan reflecteren op mijn ervaring van deelname aan een waardevolle activiteit en hiervan leren”
Ontdek verschillende
manieren van leren

Creëer manieren van leren gericht op
verschillende uitkomsten

Ontdek verschillende middelen om
te leren

Laat zien dat je kunt leren samen met anderen, zowel met leeftijdsgenoten als mentoren
“Ik kan voorbeelden geven die aantonen dat ik mijn mogelijkheden en vaardigheden zijn
uitgebreid door ervaring”
“Ik kan inzien dat mijn mogelijkheden en vaardigheden zullen groeien en uitbreiden door
ervaring, zowel door succes als door mislukkingen”
Creëer een veilige leerom- Ontdek middelen om een leeromgeving Creëer de moigelijkheid om te kungeving
te delen met leeftijdsgenoten
nen leren van anderen

Reflecteer en leer van zowel succes als falen (van jezelf en van anderen)
“Ik kan voorbeelden vinden van grote fouten die waarde hebben gecreëerd”
“Ik kan voorbeelden geven van tijdelijke mislukkingen die hebben geleid tot waardevolle
prestaties”
Ontdek hulpmiddelen
voor zelfgestuurd leren

Ontdek middelen om jezelf te kunnen
toetsen

Deel ervaringen van mislukken en
succes als onderdeel van een plan
(mislukken creëert nieuwe mogelijkheden)

Communicatie
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2.4 Communicatie
De collectie van badges ‘communicatie’ is een samenvoeging van de kerncompetenties
‘communicatie in moedertaal’ en ‘communicatie in buitenlandse taal’. De collectie is
gebaseerd op de 5 indicatoren van de ‘Common European Framework of Reference for
languages’ (CEFR). Badges met andere aspecten van communicatie , bijvoorbeeld digitale communicatie of hoe op een juiste manier te communiceren ( bijv. lichaamstaal,
vriendelijkheid etc.) zijn ondergebracht bij andere badgecollecties zoals digitale vaardigheden en sociale vaardigheden.
De collectie van communicatie badges van SHARE zijn gebaseerd op de CEFR en zijn
aanvullend op het Europass schema. De 5 indicatoren: luisteren, lezen, gesproken interactie, gesproken productie en schrijven, passen bij wat er van jonge mensen op de arbeidsmarkt verwacht wordt. De verschillende niveaus van ‘basis gebruiker’ en ‘gevorderd
gebruiker’ bij elke indicator maken het mogelijk voor mensen om communicatie badges
te verdienen in een buitenlandse taal (niet de moedertaal). Het kan voor sommige jongeren, zoals migranten, de eerste stap zijn richting een officieel taalcertificaat.
De hieronder beschreven taken zijn een indicatie van het niveau en de manier waarop
het binnen een leer of werkomgeving vorm gegeven kan worden. Een jongere zal alle
taken die horen bij de badge, moeten uitvoeren voordat de badge behaald is. In deze
handleiding vindt u voorbeelden van taken, die u als trainer kunt gebruiken of als richtlijn kunt zien. Natuurlijk is het het beste om taken te kiezen die dicht bij uw organisatie en
de jongere zelf liggen, zodat jongeren op hun niveau hun vaardigheden kunnen laten
zien.

Production

Reading

listening

55

communication

writing

Badge

Basis gebruiker
Ik kan veel gebruikte woorden en basale zinnen herkennen

Luisteren

Ik begrijp een eenvoudige gesproken
instructie van mijn mentor

Ik kan eenvoudige instructies van mijn
mentor volgen

Ik begrijp eenvoudige gesprekken
Ik begrijp de kern van eenvoudige gesproken berichten, aankondigingen
en werkinstructies
Ik kan een telefoontje opnemen en aan de juiste persoon doorgeven

Badge

Basis gebruiker
Ik kan korte eenvoudige teksten lezen en dagelijkse informatie opzoeken

Lezen

Ik kan de beoordeling Ik kan verschillende types restau- Ik kan het openbaar vervoer
van een restaurant
rants onderscheiden op basis in de stad gebruiken doordat
lezen en op basis van
van hun beschrijving
ik de tijdsschema’s en prakdeze beoordeling het
tische informatie op de veraanbevelen
voerderswebsite heb gelezen

Ik begrijp eenvoudige geschreven werkinstructies
Ik begrijp eenvoudig geschreven werkinstructies zoals hoe iets geregeld moet worden
op werk
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Badge
Gesproken
interactie

Badge

Basis gebruiker
Ik kan aan een eenvoudig gesprek deelnemen en kan eenvoudige vragen
stellen en hierop reageren
Ik kan met mijn
Ik kan met vrienden een gesprek Ik kan reageren op eenvouklasgenoten of col- voeren over hoe ik mijn werk kan
dige vragen
lega’s praten over
verbeteren
dagelijkse dingen

Basis gebruiker
Ik kan dingen en ervaringen beschrijven en ik kan mijzelf uitdrukken

Gesproken
productie

Badge
Schrijven

Ik kan mijn werkdag Ik kan mijn behoeften uiten en
beschrijven
aangeven wat er verbeterd kan
worden

Ik kan over mijn vrije tijd en
mijn hobby’s vertellen

Basis gebruiker
Ik kan een formulier invullen en eenvoudige korte berichten of notities te
schrijven
Ik kan de taken van Ik kan mijn Europass CV schrijven
mijn werkdag opschrijven
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Ik kan een formulier voor
mijn nieuwe ID invullen

Badge

Gevorderd gebruiker
Ik heb geen moeite met het begrijpen van gesproken taal

Luisteren

Ik kan een lang tele- Ik kan een webinar op mijn vak/ Ik kan een politiek debat
foon gesprek voeren opleidingsgebied volgen en de volgen en mijn mening voren alle informatie uit opgedane informatie gebruiken men over het onderwerp van
het gesprek begrijpen
gesprek

Ik kan een actieve luisteraar zijn
Ik kan aandacht geven, actief laten zien dat ik luister, feedback geven en de juiste
reactie geven in een gesprek

Badge
Lezen

Badge

Gevorderd gebruiker
Ik begrijp ingewikkelde geschreven teksten zoals verslagen, onderzoeken
en handleidingen
Ik kan krantenartike- Ik kan een verslag van mijn werk Ik kan een werkgerelateerde
len lezen en begrijpen (of werk gerelateerd) lezen en
handleiding lezen
begrijpen

Gevorderd gebruiker
Ik kan moeiteloos een gesprek of discussie voeren

Gesproken
interactie

Ik kan mijn mening Ik kan een gesprek voeren over Ik kan een werkplan voor de
beargumenteren en verschillende onderwerpen zoals komende periode bespreken
onderbouwen, waar- wetenschap, biologie en het
met mijn collega’s en deze
bij ik de opvatting van
klimaat
aanpassen
de anderen begrijp
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Badge
Gesprokenproductie

Gevorderd gebruiker
Ik kan een heldere gedetailleerde beschrijving geven van een aantal onderwerpen die mij interesseren
Ik kan de details van mijn Ik kan mijn huidige positie in Ik kan een presentatie geven
werk uitleggen. Van elke werk of studie uitleggens
over een werk gerelateerd
taak en de kennis die
onderwerp
hiervoor nodig is

Ik kan mijzelf uitdrukken over ingewikkelde of gedetailleerde onderwerpen

Ik kan uitleg geven over de klimaatverandering

Badge

Ik kan een ingewikkelde procedure van
mijn werk uitleggen

Gevorderd gebruiker
Ik kan heldere leesbare teksten schrijven in een passende stijl

Schrijven

Ik kan een maandelijks Ik kan een officiële brief naar Ik kan een rapport schrijven
werkplan voor mijn team
een instantie schrijven
over een werk gerelateerd
schrijven
onderwerp

Ik kan mezelf uitdrukken in een heldere goed gestructureerde tekst
Ik kan een motivatiebrief schrijven
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Ik kan eenvoudig een blog post schrijven

3 Technische instructies voor het werken met badges
3.1 Hoe kan je als jongere starten met het badgessysteem?
Als je het systeem aan een jongere uitlegt, is het raadzaam de uitleg simpel te houden.
Teveel instructies kan leiden tot een te veel aan informatie. Gedurende het proces zal de
jongere uitvinden wat er nodig is om het systeem te gebruiken.
Om te starten nodig je de jongere uit de app ‘Badgewallet’ te installeren op zijn/haar
smartphone of tablet.
De jongere ontvangt de ‘INTRO BADGE’ door de eerste QR code te gebruiken.
De ‘5 steps to get a badge’ is ook te vinden op de poster op de website www.badgewallet.eu, en is hiervandaan uit te printen.
Nadat de jongere de app heeft geïnstalleerd en de eerste badge heeft verdiend, is
het zaak de jongere te motiveren om de verschillende uitdagingen aan te gaan. De
opdrachten kunnen in volgorde worden uitgevoerd of willekeurig. Misschien kan je
samen de jongeren een leerroute opstellen voor een bepaalde periode. Kies wat bij jullie
past.
Ps. Als je er dieper in wil duiken en meer wil weten over hoe het systeem werkt, dan kan
je onderstaande link invoeren op het internet:
https://www.slideshare.net/badgecraft/badge-walletusers-guide (engelstalig)
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3.2 Hoe kan je als werkgever, sociale- of onderwijsinstelling een badge
afgeven?
Om badges te kunnen afgeven is onze SHARE methode en systeem op een online platform, gebaseerd op Open Learning Badges (van Mozilla). Badgecraft/badgewallet is het
platform wat gebruikt wordt voor SHARE.
Allereerst moet je je als organisatie registeren zodat je badges kan afgeven. Dit kan via
badgecraft.eu. Als je geregistreerd bent, ontvang je een bevestigingse-mail.
Via jouw contactpersoon worden de templates gedeeld van de SHARE collecties. Deze
maak je aan als project. Hierbinnen kun je QR codes aanmaken en deze delen met jongeren, zodat zij badges kunnen gaan halen binnen die collectie.
Als je een badge van een jongere wil valideren dan moet je inloggen op het systeem.
Elke taak vraagt om een goedkeuring van jou als werkgever, pedagogisch werker of
docent.
Als je een verkorte versie van de Badgecraft handleiding wil printen dan zijn de volgende 4 pagina’s de beste optie. De uitgebreidere versie is te vinden op: https://www.
slideshare.net/badgecraft/badge-wallet-users-guide.
Je hebt een smartphone/tablet met wifi of dataconnectie nodig. Allereerst moet je de
app ‘BADGEWALLET’ installeren.
VOOR ANDROID:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.badgecraft&hl=en
VOOR IOS &WINDOWS PHONE:
https://www.badgecraft.eu/es/wallet
VOOR IPHONE:
https://www.badgewallet.eu/en/#download
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Nadat je de app hebt geïnstalleerd, zal je gevraagd worden je te registreren
via een mail en zal je ook de mail moeten bevestigen

Als je je mail bevestigd hebt, zal de rode waarschuwing
verdwijnen en bent je klaar om badges te verdienen! Veel
plezier!
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Hoe mee te doen met ons project
Badge Wallet is een systeem dat door meerdere organisaties wordt gebruikt om badges af te geven. Om deel te nemen aan ons project moet je door één van de managers
worden uitgenodigd. Zij moeten jouw emailadress in het systeem invoegen en daarna
zal je de waarschuwing zien aan de rechter bovenkant van je scherm. Je moet hetzelfde
emailadres gebruiken van de registratie.

Als je op de waarschuwing drukt dan zie je dit scherm. Dit scherm leidt je naar het
SHARE badge systeem. Je kan beginnen met het onderzoeken én het verdienen van de
badges.
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Nu is het tijd om de jongere uitleg te geven over dit systeem en het te gaan gebruiken. De
jongere zal ook de app moeten downloaden. In diverse onderdelen van deze handleiding
vindt je ideeën en taken voor elke vaardigheden die op de app te vinden is.
Veel plezier!
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