
SPEED SHARING
ASHOKA EDUCATION

HET PROJECT IN EEN NOTENDOP

“LEERLINGEN DE KANS GEVEN OM PERSOONLIJKE 

EN AUTHENTIEKE GESPREKKEN AAN TE GAAN MET 

STUDENTEN EN PROFESSIONALS.”

UITDAGING

Leerlingen van het middelbaar onderwijs zijn amper geïnformeerd over de arbeidsmarkt. 
Te weinig onder hen beseffen hoeveel uiteenlopende beroepsmogelijkheden zij 
hebben. Dat wordt nog versterkt door een sociaaleconomisch vooroordeel over 
carrièremogelijkheden. Hoe kunnen we leerlingen bewuster maken van hun mogelijke 
beroepsuitwegen?

PROJECT

Met Speed Sharing kunnen leerlingen persoonlijk in gesprek gaan met 
universiteitsstudenten en professionals. Het project is gebaseerd op drie pijlers:
- Een gemeenschap creëren van professionals en universiteitsstudenten die bereid zijn 
om hun ervaringen te delen;
- Speed sharing-dagen organiseren om leerlingen van de middelbare school in contact 
te brengen met universiteitsstudenten en professionals en hen persoonlijk met elkaar 
te laten praten;
- De leerlingen begeleidingsmogelijkheden aanbieden.

Voor het Speed Sharing-project is naast de 
betrokkenheid van uw leerlingen ook nog die 
van twee andere belangrijke partners nodig:
Professionals: individuen die bereid zijn 
de tijd te nemen om hun werkverhaal en 
ervaring te delen;
Gastheer: jongerenverenigingen die de 
leerlingen van de middelbare school 
willen tonen wat ze hen kunnen bieden 
(universitaire kringen, jongeren-ngo’s, ...).

PARTNERS

WERKLAST
Voor de organisatie van een Speed Sharing event moet de 
leerkracht ongeveer 5 tot 7 dagen rekenen, afhankelijk van hoe 
moeilijk het is om partners te vinden. Zie hieronder voor meer 
details.

MIDDELEN
Voor dit project zijn er – naast de voorbereidingstijd – heel weinig 
middelen nodig. De events worden namelijk gehost door een 
partner, en professionals stemmen ermee in om pro bono mee te 
werken.



HET PROJECT UITVOEREN IN JOUW SCHOOL

Contacteer mensen in jouw 
netwerk (vrienden, school, 
ouders, verenigingen) om 
als professional deel te 
nemen aan het event en 
hun ervaring te delen.

VIND JOUW PROFESSIONALS

Stuur een e-mail en praat 
met elke professional om 
uit te leggen hoe het in zijn 
werk gaat, wat er van hem/
haar wordt verwacht en 
geef hem/haar informatie 
over de groep die hij/zij zal 
ontmoeten.

INFORMEER DE PROFESSIONALS

Laat je gastheer jouw 
leerlingen op de dag van 
het event rondleiden in 
het gebouw/gebied. Zorg 
er ondertussen voor dat 
alles klaar is voor de Speed 
Sharing.

AANKOMST OP D-DAY

De leerlingen kunnen om 
de 7 minuten een tafel 
met een gesprekspartner 
kiezen. Zorg ervoor 
dat er niet meer dan 
twee leerlingen bij een 
professional aan tafel 
zitten zodat de kwaliteit 
van de interacties niet 
wordt beperkt.

ONDERSTEUNING OP DE DAG ZELF

Bedank de professionals 
voor hun aanwezigheid op 
het event. Geef hen de kans 
om in contact te blijven 
met de leerlingen door 
hun contactgegevens uit te 
wisselen.

MET DE GETUIGEN

Bedank de 
partnervereniging voor 
het organiseren van jouw 
event. Stuur haar foto’s en 
feedback van de leerlingen.

MET DE GASTHEER

Neem in de klas even de tijd 
om terug te komen op wat ze 
geleerd en ontdekt hebben 
en wat daarvan de impact is 
op hun beroepskeuze. 

MET DE LEERLINGEN

1 HET EVENT VOORBEREIDEN

2 JOUW PARTNERS SAMENBRENGEN

3 OPVOLGING NA HET EVENT

Zorg ervoor dat je je 
leerlingen minstens een 
halve dag (idealiter een hele 
dag) mee uit mag nemen 
van je schooldirectie.

KRIJG TOESTEMMING

Help je leerlingen om 
zelf na te denken over 
hun oriëntering met een 
voorbereidende sessie in 
de klas.

BEREID DE LEERLINGEN VOOR

Contacteer een universiteit 
om een studentenkring te 
vinden die jouw event wil 
hosten en de logistiek wil 
regelen.

VIND EEN GASTHEER

Maak afspraken over 
datum, tijdschema en 
logistiek met uw lokale 
gastheer. Valideer de 
datum en geef ze door aan 
de school en aan de ouders 
van de leerlingen.

PRIK EEN DATUM



GOEDE PRAKTIJKEN EN GELEERDE LESSEN

CONTACT
Ontmoet de initiatiefnemer
Ange-Raïssa Uzanziga
info@speedsharing.be
www..speedsharing.com

VIDEO
Ontdek het verhaal achter 

het project en hoe het is 
ontstaan op ons platform

Een gastheer vinden voor een Speed Sharing 
event kan een moeilijke opgave zijn. Aarzel 
niet om zowel lokale verenigingen als grotere 
ngo’s te contacteren die bereid zouden zijn 
om jouw event te organiseren als ze hun 
programma’s in de klas mogen voorstellen. 
Dit is een win-win oplossing! Voorbeelden: 
humanitaire programma’s (JAVVA), 
uitwisselingsprogramma’s voor studenten 
(AIESEC), burgerschapsprogramma’s 
(TYN).

DE JUISTE PARTNERS

MEER INFORMATIE OM NOG EEN STAP VERDER TE GAAN

SPEED SHARING AGENDA
Verwelkom de deelnemers en stel de agenda voor. 
Stel de gastorganisaties voor en bedank hen voor 
hun hulp.

Introduceer de getuigen in een paar woorden 
(naam, organisatie, beroep) en laat zien waar ze 
zullen zitten in de kamer.

Start de 1ste Speed Sharing ronde.  1-2 leerlingen 
zitten aan tafel met één professional voor een 
één-op-één-gesprek van 7 minuten. 
Houd de tijd in de gaten en 
laat de groepen weten wanneer ze nog 2 minuten 
hebben. Kondig het einde van het gesprek aan met 
een alarm of gong en vraag de leerlingen om plaats 
te nemen aan een andere tafel. 
Herhaal de handelingen 5 keer alvorens een pauze 
van 30 minuten in te lassen. Ga verder met deel 2 
en 5 ontmoetingen alvorens het event af te sluiten 
en iedereen te bedanken.

3 uur

De gastheer kan 
ook voor of na de 
Speed Sharing 
een activiteit 
organiseren 
(bv. bezoek 
ter plaatse, 
voorstelling van 
wat hij doet).

6 MAANDEN
de tijd die jouw professionals 
krijgen om hun verhaal te delen. 
Enkele thema’s die je hen kan 
geven om over te praten: studies, 
achtergrond, anekdotes, dagelijkse 
activiteiten, … met de voor- EN 

nadelen van hun beroep!

7 MINUTEN
de tijd die jij nodig hebt om de 
impact van Speed Sharing op lange 
termijn te meten. Vergeet niet om 
je leerlingen na 6 maanden om 
feedback te vragen om te kijken of 
en hoe de interacties een invloed 

hebben op hun beroepskeuzes!

TIJDSINDELING

Opvolging van 
het event

Logistieke 
voorbereiding

Voorbereiden 
van de 

leerlingen

Voorbereiden van 
de professionals

Animatie 
van de dag

15%

15%

25%15%
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GETUIGENIS VAN EEN LEERLING
Het was echt een geweldige ervaring, 
zeer interessant en verrijkend op vele 
vlakken. We konden kennis maken met 
heel verschillende mensen en luisteren 
naar hun unieke ervaring. Ik zou willen 
dat ook andere scholen dezelfde kans 
krijgen!
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