ESP: een paspoort met extra mogelijkheden voor jongeren
www.entrepreneurialskillspass.org

De Entrepreneurial Skills Pass maakt deel uit van de
Europese Business Campagne van ‘Skills for Jobs’, een
initiatief dat door bedrijven gepromoot wordt om een
antwoord te bieden op een aantal bedrijfsrisico’s:
de vergrijzing van de beroepsbevolking
een groeiende kloof tussen de vaardigheden
die werknemers bezitten en werkgevers
wensen
een stagnatie van de socio-economische
ontwikkeling

•
•
•

Zowel werkgevers als onderwijsinstanties zien ESP als
een competitief voordeel voor jongeren die verder
willen studeren, de arbeidsmarkt willen betreden of
zelf een onderneming willen opstarten.
ESP is een paspoort naar extra mogelijkheden:

Extra opleidingen

Werkervaring

Start-up

Er is een sterk verband
tussen succes op school en
het uitbouwen van een
succesvolle carrière.
Bedrijven die ESP
onderschrijven kunnen
leerlingen extra
professionele opleidingen
aanbieden (vb. hoe
solliciteren?), workshops
organiseren rond
loopbaaninzicht (vb. over
het maken van
loopbaankeuzes) en
financiële steun aanbieden
om toegang te krijgen tot
verdere studies en
toekomstpotentieel te
vergroten.

Via stages,
praktijkopleidingen en jobs
bieden werkgevers
jongeren de kans om iets bij
te leren over het
beroepsleven. Het doel is
om ESP leerlingen een onthe-job opportuniteit aan te
bieden die hen toelaat om
een bepaalde loopbaan te
ervaren, zelfvertrouwen op
te bouwen, hun
vaardigheden te
versterken, een netwerk uit
te bouwen en erkenning te
krijgen voor hun
inspanningen.

Voor leerlingen die hun
eigen onderneming willen
opstarten is het belangrijk om
het potentieel van hun idee
te evalueren, financiële
steun te bekomen en extra
begeleiding te krijgen.
Bedrijven die ESP
onderschrijven, kunnen
coaching en advies geven
dat specifiek ontworpen is
voor leerlingen die hun eigen
bedrijf runnen, financiële
steun voor start-ups bieden
en toegang geven tot
starters – of groeicentra.

Professionele training

Stages

Coaching

Loopbaaninzicht

Praktijkopleidingen

Financiële steun

Studiebeurzen

Jobs

Toegang tot starterscentra

ESP-leerlingen bouwen vaardigheden op die belangrijk zijn voor hun inzetbaarheid en hebben
toegang tot extra mogelijkheden, aangeboden door bedrijven en organisaties die de
Entrepreneurial Skills Pass onderschrijven. Het doel is om de overgang van onderwijs tot
arbeidsmarkt te vergemakkelijken door de leerlingen gepersonaliseerde oplossingen te
bieden van hoge kwaliteit.

