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Antwerpen certificeert competenties bij jongeren in peercoachingstrajecten      
Vandaag werden in het auditorium van bibliotheek Permeke de eerste certificaten Jeugdwegwijzer 
uitgereikt aan vier scholen en een jeugdopleiding van de stad Antwerpen. Ook de jongeren die 
slaagden in hun opleidingstraject ontvingen een exemplaar. De Jeugdwegwijzer is een certificaat dat 
de vaardigheden van Antwerpse jongeren erkent wanneer ze zich inzetten in peercoachingsprojecten. 
Het is een belangrijke stap in de erkenning van elders verworven competenties.   
 
Zowel op school als daarbuiten nemen heel wat jongeren vrijwillig een sleutelrol op als monitor,peter 
of meter, peercoach, mentor, jeugdadviseur, tutor… Het ondersteunen van andere kinderen en 
jongeren is vaak heel leerzaam. Tijdens zulke opleidingstrajecten krijgen jongeren de kans om een 
aantal  competenties te versterken. Dat biedt dan weer extra troeven voor hun doorstroming naar de 
arbeidsmarkt. Antwerpen telt heel wat peercoachingsprojecten. Tot voor kort waren het aanbod aan 
coachingsopleidingen, de competenties die jongeren hiermee ontwikkelen en bijgevolg de 
meerwaarde voor de werkgevers echter niet echt transparant. Daarom engageerde de stad zich om – 
op vraag van de opleidingsverstrekkers zelf – meer eenheid in het  “peercoachingsveld” te scheppen.  
 
Eenduidigheid over elders verworven competenties voor Antwerpse jongeren 
Scholen of jeugdopleidingen met een peercoachingstraject die dat willen, kunnen vanaf nu een 
aanvraag indienen om een certificaat Jeugdwegwijzer te verkrijgen. Met dat certificaat wilt de stad 
een kwaliteitsgarantie bieden voor de werkgever, voor eenheid zorgen en de bekendheid van zulke 
trajecten vergroten. Trajecten die zich engageren om in de certificeringsprocedure te stappen, werken 
rond dezelfde acht competenties. Dat zorgt er voor dat het jeugdwerk, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt dezelfde taal spreken. Op het einde van de procedure wordt het opleidingstraject 
beoordeeld door een onafhankelijke jury waarin vertegenwoordigers van de stad, de VDAB, RESOC, 
VIVO, SOVO, Het Vredescentrum en In Petto zetelen. Ook Unizo steunt het initiatief. De jongeren die 
deelnemen aan zo’n traject dat voldoet aan de voorwaarden krijgen op hun beurt ook een certificaat, 
wanneer ze de vereiste competenties verworven hebben.  
 
Proefproject 
In het proefjaar 2011-2012 stapten 4 scholen en één coachingsopleiding van het bedrijf samen leven 
van de stad Antwerpen in de procedure. De coachingsopleiding van de stad (Word Coach) en de 
scholen SIHA (peercoaching), Sint Agnesinstituut (P-team), Onze Lieve Vrouwecollege (Klavertjes) 
en Koninklijk Atheneum en Middenschool Ekeren (Peer mediation) kregen vandaag hun certificaat, 
evenals 70 deelnemende leerlingen. Na een grondige evaluatie, waarbij onder andere de werkgevers 
extra bevraagd zullen worden, wordt de procedure volgend schooljaar mogelijk uitgebreid naar het 
jeugdwerk. 
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