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TOPUNT GENT VZW 

TOPunt Gent vzw is een samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het Interstedelijk CLB, het 

CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent. 

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 

leerlingen nu en in de toekomst. 

Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan 

heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele 

en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie (Decreet Centra voor 

leerlingenbegeleiding art 5 §1). We nemen prioritair de begeleiding op van leerlingen die omwille 

van socio-economische factoren leerbedreigd zijn. (artikel 22) Een specifieke klemtoon ligt 

hierbij op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom in de Gentse regio. 

De drie Gentse centra voor leerlingenbegeleiding werken samen om dit waar te maken. Hierbij 

hanteren ze twee kaders: het zorgcontinuüm en handelingsgericht en oplossingsgericht 

samenwerken (HGSW - OG).  

De visie en methodiek van HGSW is richtinggevend binnen het zorgcontinuüm en is bruikbaar 

voor wie betrokken is bij de zorg en opvoeding van kinderen en jongeren. HGSW bundelt de 

krachten van alle actoren.  

Om haar doelen te  bereiken zoekt TOPunt afstemming met het lokale beleid en de Vlaamse 

Scholierenkoepel, positioneert ze zich binnen het regionale netwerk en streven de leden ernaar, 

over de onderwijsnetten heen, een gezamenlijke visie  te ontwikkelen en een gemeenschappelijke 

werking uit te bouwen op de volgende domeinen: gelijke onderwijskansen, onderwijs- en 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen binnen een zorgcontinuüm, gezondheidsbevordering,  

onderwijsloopbaanbegeleiding en aansluiting op arbeidsmarkt, kwaliteitsbewaking en –

ontwikkeling, vorming en deskundigheidsontwikkeling. 

De uitdagingen  waar TOPunt voor staat, zijn: 

https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/clb
http://www.iclb.be/vestiging-gent
http://www.clbgent.be/
https://www.vclbgent.be/
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1. de gekwalificeerde uitstroom in Gent verhogen: preventie, interventie, compensatie. Dit kan 

door: 

- scholen te ondersteunen en te sensibiliseren om schoolse achterstand bij leerlingen te 

vermijden 

- scholen te ondersteunen om via gepaste maatregelen tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften van leerlingen  

- leerlingen die problemen ervaren tijdens hun schoolloopbaan en risico lopen 

vroegtijdig de school te verlaten, aanklampend te begeleiden via trajectbegeleiding 

- leerlingen die frequent van school veranderen continuïteit in de begeleiding te bieden 

over de onderwijsnetten heen 

- leerlingen die vroegtijdig de school hebben verlaten, te kennen en te begeleiden naar 

vormen van onderwijs of werk 

 

2. de samenwerking met het netwerk van hulpaanbieders efficiënter maken en optimaliseren en 

de regiefunctie op te nemen. 

3. efficiëntere en kwaliteitsvolle werking van de CLB’s in Gent realiseren door  

a) nauwere samenwerking over de netten heen  

b) gezamenlijke deskundigheidsverhoging van de medewerkers  

c) gezamenlijke kwaliteitsplannen te hanteren en af te stemmen op de kwaliteitsplannen 

van elk CLB 

 

4. innovatie in de CLB-werking brengen (door projecten op te zetten en de daar verworven 

ervaringen in de centra te implementeren)  

De projecten InClusieF en DUOplus situeren zich binnen de doelstellingen 

onderwijsloopbaanbegeleiding, aansluiting op de arbeidsmarkt en tegengaan van 

vroegtijdige schooluitval.  Zij beogen het inzetten op vorming en deskundigheidsontwikkeling 

omtrent duale leertrajecten als motiverende leertrajecten voor jongeren die arbeidsbereid zijn en 

op een actieve manier leren. Zij willen ook bewaken dat duaal leren kansen geeft voor  de meest 

kwetsbare jongeren. Inzetten op deskundigheidsontwikkeling in deze nieuwe leerweg kadert 

binnen de operationele doelstelling preventie om de gekwalificeerde uitstroom in de Gentse regio 

te verhogen. Dit door scholen te ondersteunen om via procesmatige 

onderwijsloopbaanbegeleiding en gepaste maatregelen tegemoet te komen aan 

onderwijsbehoeftes van leerlingen enerzijds en werkplaatsmentoren te ondersteunen in het 

groeigericht begeleiden van jongeren op de werkplaats anderzijds. Hierbij wordt de nadruk 

gelegd op correct informatieverstrekking en afstemming  gefaciliteerd door een 

handelingsgerichte manier van samenwerken als middel om kansen te creëren voor jongeren in 

een duaal leertraject.  

PROJECT INCLUSIEF (2015-2017) ESF 6060 

In zijn platformtekst ‘Vlaanderen 2030’ stelt de raad in het onderdeel ‘Talenten en competenties 

voor de toekomst ontwikkelen en valoriseren’ dat de reikwijdte van competenties dient te 

worden verbreed naar technische en cognitieve aspecten maar ook naar sociale en emotionele 

vaardigheden, persoonlijkheidsvorming en talentontwikkeling.   We zien hierin een belangrijke 

taak voor scholen in de professionalisering van hun onderwijsloopbaanbeleid en het 
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begeleiden van jongeren. Daar kan de expertise binnen het CLB, met name onze kennis in het 

handelings- en oplossingsgericht werken, toe bijdragen.  

We gaven een eerste aanzet in de ontwikkeling van het vorige ESF-project, InClusieF, dat 

positief gevalideerd werd binnen de ESF oproep.  

InClusieF is een screenings-en oriënteringsinstrument dat inzet op het procesmatig in kaart 

brengen van kwaliteiten van jongeren. Het screenings- en matchingsinstrument werd ontwikkeld 

op basis van ICF (International Classification of Functioning) en focust op het in kaart brengen 

van competenties. InClusieF werkt vanuit een geïntegreerd handelings- en oplossingsgericht 

kader om toe te leiden naar een duaal traject en om jongeren in een duaal traject te screenen 

en te matchen door gebruik te maken van verschillende laagdrempelige technieken. Hiermee 

beoogt InClusieF om de  keuze- en loopbaanbegeleiding van (kwetsbare) jongeren met een 

profiel voor praktijkrichtingen te ondersteunen. Om deze competenties in kaart te brengen werd 

de methode van Kickstart (Denoo, Janssens, 2014) in het integrale concept van InClusieF 

geïntegreerd. Tegelijkertijd willen we met InClusieF een stap verder gaan dan enkel het in kaart 

brengen van de generieke competenties. We willen jongeren ondersteunen in hun groeikansen 

door hen te coachen in deze competenties zowel op school als op de werkplek. 

De mate waarin je als coach (leerkracht, trajectbegeleider, mentor, …) ondersteunend kan zijn 

wordt in grote mate bepaald door de gehanteerde werkmethode die idealiter een goede relatie 

met de jongere mogelijk maakt. Deze goede relatie heeft extra kans op slagen indien de coach 

een sterk geloof heeft in de eigen growth mindset en deze van jongeren en de nodige tools in 

huis heeft om dit te kunnen verkrijgen. Jongeren bevinden zich immers in een leertraject. Een 

jongere die instapt in een duaal traject beschikt over een aantal startcompetenties die zich 

verder kunnen ontwikkelen. De mate waarin een jongere verdere groei ontwikkelt op vlak van 

arbeidscompetenties is een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij in kaart dient gebracht te 

worden wat elke partij hierin kan bijdragen. Dit betekent ook dat in kaart gebracht moet worden 

wat elke partij nodig heeft om deze verdere groei en ontwikkeling mogelijk te maken.  

De belangrijkste conclusies die uit het project InClusieF overgenomen werden in het project 

DUOplus waren dat er geen nood is aan een nieuw instrument, want de output van de vorige 

projecten hebben hun nut bewezen.  Wat we uit het lerend netwerk en de validering van het 

vorige project meenamen is dat vooral de methodieken  die inzetten op het proces in de plaats 

van het resultaat blijken de kansen van jongeren te vergroten op de arbeidsmarkt.  

De output van het project InClusieF werd gevalideerd en we ontvingen positieve feedback – 

vooral tijdens de coachingssessies - op de manier waarop we in ons opzet geslaagd waren. De 

leerkrachten, traject- en stagebegeleiders die we ondersteunden aan de hand van onze training 

en publicaties, gaven aan dat vooral het coachingsmodel en de concrete instrumenten hen 

aanspraken. 

Meer info is terug te vinden op de website van InClusieF :  

https://www.topuntgent.be/projecten/inclusief/about.php  

PROJECT DUOPLUS (2017-2018) ESF 391 –  OPROEPNUMMER 6938 

DUOplus is de verderzetting van het project InClusieF. De focus van DUOplus lag op een train 

de trainer aanpak waarin de begeleiders rondom de jongere ondersteund werden om zelf aan de 

slag te gaan met handelingsgerichte en oplossingsgerichte tools en methodieken in hun 

https://www.topuntgent.be/projecten/inclusief/about.php
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begeleiding van de jongeren. Kortom, het gaat om het versterken van alle actoren rond de 

jongere. Dit met als doel de kans op een succesverhaal verhogen. In dit project werd ook een 

complementaire samenwerking uitgebouwd met Agoria, de sectorfederatie voor de 

technologische industrie.  

Verder in deze publicatie wordt de werking van DUOplus in detail besproken.  

PROJECT JIL ‘JONGEREN IN LOGISTIEK DUAAL’  (2018-2019) –  ESF 422 

OPROEPNUMMER 7711 –  DUOPLUS, SFTL EN WERKANS 

De werking van DUOplus wordt verdergezet en verdiept in het project JIL ‘Jongeren in 

logistiek duaal’ waarin DUOplus samenwerkt met partners uit de arbeidssector: nl. het sociaal 

fonds voor transport en logistiek (SFTL) en WerKans. De focus in dit project ligt opnieuw op de 

ondersteuning van mentoren op de werkvloer en scholen. Het faciliteren en ondersteunen van 

een goede afstemming tussen school en werkplek vormt een belangrijk aandachtspunt in deze 

projectaanvraag. De achtergrond in handelingsgericht samenwerken van de coaches van 

DUOplus wordt in dit project omgezet in concrete ondersteuning op maat van de betrokkenen.   

PARTNERS IN PROJECT 391 –  DUOPLUS  

DuoPlus richtte zich op de studierichting ‘lassen-constructie duaal’. Deze studierichting werd 

gekozen vanuit een sterke samenwerking tussen vzw TOPunt en de Gentse partnerscholen. 

Vanuit deze concrete studierichting werd ervaring opgedaan die overdraagbaar is naar andere 

studierichtingen. De toegepaste processen en methodes van Duoplus zijn immers niet sector- en 

opleidingsspecifiek. Duoplus benadert hierbij zowel de onderwijs- als de arbeidspartner. 

DuoPlus werkte in dit project complementair samen met Agoria die via een ESF project 

praktische ondersteuning bood aan de scholen en bedrijven die lassen-constructie aanboden. 

(Duaal leren slim organiseren ESF 391-6951) Binnen de structuren die Agoria uitrolde werd 

DUOplus opgenomen als partner en werd er actief samengewerkt. De pedagogische-didactische 

achtergrond van de coaches van DUOplus werkte aanvullend op de technische expertise van de 

coaches van Agoria in de leergemeenschappen en de lerende netwerken.  

DUOplus werd samengesteld vanuit verschillende centra voor leerlingenbegeleiding. Waas & 

Dender, Groeninge en de Gentse CLB’s verbonden aan TOPunt.  

Daarnaast konden ook alle scholen in Vlaanderen die de richting lassen-constructie duaal 

aanboden en hun leerbedrijven intekenen op de aangeboden ondersteuning vanuit de coaches 

van DUOplus.  

In de Gentse context waren de volgende partners opgenomen in de expertgroep van DUOplus : 

VDAB, COMPAAN, KONEKT, SBS Skillbuilders, Onderwijscentrum Gent, CLW Gent, CDO De 

Rotonde, CDO Edugo, Sint Laurens Zelzate, VOKA. 
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PROJECTVERLOOP  

FASE 1 HANDS-ON VRAAGGESTUURDE COACHING 

De snelle start van het project DUOplus en de snelle opstart van de scholen in de richting lassen 

constructie duaal heeft een aantal uitdagingen met zich meegebracht. Door in partnerschap te 

werken met Agoria werden de coaches van DUOplus ingezet voor het hands-on ondersteunen 

van scholen en bedrijven bij de opstart van dit traject. In deze eerste fase van het project zijn de 

coaches in contact getreden met elke school in Vlaanderen die lassen-constructie aanbood om 

vragen in kaart te brengen, en samen te zoeken naar oplossingen, alsook om good practices en 

manieren van werken in kaart te brengen en te verspreiden. Vanuit de ervaring in het eerdere 

project InClusieF konden de coaches inspelen op een aantal vragen die leefden rond screening 

en oriëntering naar een duaal traject en de opstart van een duaal traject en het belang van 

softskills/generieke competenties op de werkvloer. De vragen vanuit de scholen omhelsden het 

hele duale traject van een leerling, van oriëntering en screening over matching, begeleiding en 

evaluatie en waren heel concreet, vooral de vraag naar direct ondersteunend materiaal dreef vaak 

boven. Scholen waren op zoek naar concrete screeningsinstrumenten, evaluatie instrumenten, … 

Er werd door de coaches een model van coaching uitgetekend dat de ondersteuning van scholen, 

en bedrijven ophing aan 3 ankermomenten in het duale leertraject van een jongere nl de 

screening, de matching en de evaluatiemomenten. Vanuit een handelingsgerichte en 

oplossingsgerichte kijk op samenwerking werden deze momenten gekozen omdat 

communicatie, afstemming en positieve feedback hierin centraal staan en cruciaal zijn om de 

begeleiding van jongeren vorm te geven.  

FASE 2 : EXPERTISE UITBOUWEN EN VERBREDEN 

Daar waar de expertise van de coaches van DUOplus zich hoofdzakelijk bevond rondom de 

screening en de oriëntatie van jongeren is er in een tweede fase van het project ingezet op het 

uitbouwen van expertise in alle bouwstenen van een duaal traject. Hierbij werd door de coaches 

heel vaak in gesprek gegaan met scholen om bestaande werkingen te leren kennen, om 

materialen tussen scholen te verspreiden, om aanwezig te zijn op overlegmomenten, om de eigen 

kennis uit te breiden en te verdiepen. Er werd ook in kaart gebracht wat reeds bestaat op vlak 

van screening, oriëntatie, matching, begeleiding en evaluatie.  

FASE 3 : INTEGRAAL KADER VOOR PROCESONDERSTEUNING EN 

INDIVIDUELE COACHING IN EEN DUAAL TRAJECT 

Om al de bestaande materialen, werkingen, ondersteuning, … overzichtelijk aan te bieden, om 

een antwoord te kunnen bieden op de meest voorkomende vragen die aan bod kwamen, werd 

een integraal kader voor procesondersteuning in een duaal traject opgemaakt door de coaches 

van DUOplus. In dit aanbod werd een kwaliteitskader gehanteerd voor het aanbieden van de 

materialen en de ondersteuning binnen elke fase van een duaal leertraject. Het aangeboden 

materiaal in dit kader vertrekt vanuit een aantal vragen die cruciaal zijn in een leerloopbaan van 

een jongere en de principes van handelingsgericht samenwerken integreren:  

Wat kies ik?  

Wat kan ik? Wat wil ik? 

Wat heb ik nodig? 

Hoe werken we samen? 
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De hieraan gekoppelde materialen, ondersteuning, methodieken zijn een verzameling van 

bestaande instrumenten en materialen en herwerkingen die doorheen het project opgemaakt 

werden samen met scholen, mentoren, … en ter inspiratie aangeboden werden aan jongeren en 

hun begeleiders, of door de coaches aangereikt werden en in samenspraak met scholen, 

bedrijven, … aangepast werden aan de eigen context. Elke keer wordt de nadruk gelegd op het 

procesmatige karakter dat aanwezig dient te zijn in de uitrol van een duaal leertraject : 

informeren, screenen/oriënteren, matchen en begeleiden/evalueren.  

Dit is de portaalsite (www.topuntgent.be/induo)  van de website die deze materialen bundelt. De 
sterkte van het kader zit hem vooral in de integrale benadering, alsook het feit dat dit vanuit de 
praktijk tot stand kwam. Het is een efficiënt middel om op een laagdrempelige manier de nodige 
kennis, weetjes, tips,… met alle actoren mee te geven. 

Deze website kreeg de naam INDUO aangezien ze grotendeels de materialen van InClusieF (maar 

ook anderen) verzamelt gekoppeld aan de manier waarop de coaches van DUOplus er mee aan 

de slag gegaan zijn in de praktijk.  

Dit kader wordt nog steeds geüpdatet, aangevuld, herbekeken. Input uit wetenschappelijke 

onderzoeken wordt meegenomen om de nodige kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit kader biedt 

geen antwoord op een vraag naar één specifiek instrument dat snel kan gebruikt worden. Het is 

een manier om scholen, bedrijven, jongeren, … te ondersteunen in een procesmatige aanpak naar 

en in een duaal leerproces. Het materiaal legt de focus op samenwerking en afstemming en is 

geen quick fix. De coaches zijn hier ook mee aan de slag gegaan, vooral op scholen om de eigen 

werking van scholen aan te vullen, te verdiepen, kritisch te herbekijken, … Al het materiaal wordt 

bijeengebracht in een website die door de coaches van DUOplus verder onderhouden zal worden.  

‘informeren ’ over duaal leren betekent dat alle betrokkenen vertrekken vanuit neutrale, 

correcte en up-to-date informatie. Het bundelt mogelijkheden tot verkenning van werkplekken 

gekoppeld aan sterke feedback ingebed in de ruimere onderwijsloopbaanbegeleiding van een 

jongere, over scholen heen. Er wordt gestreefd naar een duidelijke visie op duaal leren zowel in 

de school als bij de werkpartners om het op die manier voor jongeren duidelijk te maken waar ze 

in stappen. 

http://www.topuntgent.be/induo
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Bij ‘oriënteren’ worden materiaal en methodieken verzameld  die jongeren (en hun begeleiders) 

stimuleren om voor zichzelf te ontdekken wat hun competenties en interesses zijn gebaseerd op 

correcte en up-tot-date informatie vanuit scholen en werkplekken. Jongeren maken in dit proces 

een foto, momentopname van hun eigen generieke competenties. De nadruk wordt hier steeds 

gelegd op het gegeven dat ‘oriënteren’ een procesmatige aanpak vraagt en geen momentopname 

omhelst. Het vraagt de nodige expertise in begeleiding van jongeren door verschillende actoren 

met name school, werkplek, ouders of CLB begeleider (zeker voor die jongeren die over netten 

heen vragen hebben en zich willen oriënteren).  De coaches van DUOplus gebruiken deze 

materialen en visie om met mentoren, trajectbegeleiders, leerlingenbegeleiders in gesprek te 

gaan, materialen te verspreiden, maar direct ook de oefening op te nemen om ze aan te passen 

aan de eigen context.  

Het ‘screenen’ vraagt van scholen dat ze inzicht hebben in de voorwaarden voor een kwalitatieve 

screening, de materialen die daarvoor bestaan, de begeleiding en ondersteuning die hiervoor 

gezocht kan worden. Inzichten vanuit InClusieF worden hierin meegenomen alsook andere 

bestaande screeningstools.  

Daarnaast vraagt ‘het matchen’ van jongeren met de juiste werkgever een goed voorbereide 

afstemming. Het zoeken naar de match tussen een jongere en een werkplek gaat ook over het in 

kaart brengen van verwachtingen, afspraken, ondersteuningsnoden, onderwijsbehoeftes, de 

manier van communiceren hierover, …  De sterkte van een match tussen jongere en bedrijf 

bestaat uit het antwoord op de volgende vragen :  ‘Wat heeft deze jongere, in dit bedrijf, met deze 

mentor nodig om een groeiproces door te maken?’, en ‘Welke ondersteuning heeft deze mentor, 

in dit bedrijf, die samenwerkt met deze jongere nodig om van het duaal traject een succes te 

kunnen maken?’. Hiermee wordt vertrokken vanuit een handelingsgericht kader om een jongere 

en een werkplaats aan elkaar te linken, rekening houdend met groeimogelijkheden in plaats van 

te vertrekken vanuit het profiel van de ‘ideale leerling’ voor duaal leren. De coaches van DUOplus 

hebben hun ervaring in afstemmingsgesprekken omgezet in concreet bruikbare documenten om 

op een handelingsgerichte manier met elkaar in gesprek te gaan. Matchen betekent op zoek gaan 

naar gedeelde verantwoordelijkheden en deze blootleggen en bespreken om op deze manier 

kansen te creëren voor alle jongeren in een duaal LEER-traject, en niet enkel voor die leerlingen 

met een ‘ideaal profiel’.  

‘Begeleiden’ en ‘evalueren’ omhelst het verder op pad gaan met een jongere in een duaal 

leerproces rekening houdend met groei en anticiperend op terugval. Evalueren is in die zin het 

bijsturen van verwachtingen, het duidelijk maken van afspraken en het duidelijk opnemen van 

de jongere hierin als centrale partner. Kennis van en correct gebruik van kwalitatieve 

instrumenten en omkadering is hierin belangrijk. In een duaal traject wordt immers op 

regelmatige tijdstippen feedback gegeven en worden er  gesprekken georganiseerd met de 

jongere zowel op school als op de werkplek. De coaches van DUOpus zijn in dit project 

ondersteunend aan de slag gegaan door samen te werken met de sector in de mentoropleidingen 

en in de leergemeenschappen om hierin te sensibiliseren en concreet te ondersteunen aan de 

hand van coachings op scholen, de werkvloer, het aanbieden van feedbacktools, … De wijze van 

organisatie van deze feedbackgesprekken is sterk afhankelijk van de eigen context van school of 

van de werkplek. Belangrijk hierbij is dat deze gesprekken zich periodiek herhalen, dat het 

duidelijk afgesproken is wie de coach van de leerling zal zijn op school en op de werkplek en dat 

de leerling in zijn verantwoordelijkheid blijft staan. Coachen is anders dan lesgeven of leiding 

geven. Het is belangrijk dat een inrichter van duaal leren zich bewust is dat de expertise van 
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coachen iets is dat je aan kan leren en dat dit geen evidentie is. Coachen vraagt immers om een 

mind-switch, een specifieke visie en specifieke vaardigheden.  

FASE 4 : ROL CLB IN EEN DUAAL/ARBEIDSMARKTGERICHT ONDERWIJS  

Het CLB en/of de medewerkers van DUOplus hebben in bovenstaand integraal proces een rol. 

Dit is nog meer uitgesproken wanneer het gaat over kwetsbare jongeren.  

Doorheen de werking van de coaches in dit project werd de denkoefening gedaan om een aantal 

CLB taken te herkaderen in het licht van een duaal traject :  

- Dankzij de ondersteuning van DuoPlus werden een aantal individuele jongeren die met vragen 
over duale trajecten bij CLB terechtkwam begeleid en geïnformeerd. De coach van DUOplus nam 
hierin een neutrale, informerende en adviserende rol in en een coachende houding o.v.v. 
zelfkennis/zelfinzicht bij de jongere. 

- Om het functioneren van de leerling in kaart te brengen en op te volgen beschikken de CLB’s 

over multidisciplinaire teams. Deze teams hebben ervaring met inschalingen/overweging 

opmaak IAC, ondersteuningsnetwerk en van het opstarten van VAPH-dossiers met 

zorginschalingen en inschaling van ADL-beperkingen (activiteiten dagelijks leven). Een van de 

coaches van DUOplus heeft aan de hand van de instrumenten voor redelijke aanpassingen uit 

InClusieF een traject doorlopen met een jongen die het syndroom van Down heeft en zijn eerste 

stappen wou zetten op de werkplek. Meer info hierover kan u bekomen bij Anna Claeys. CLB 

medewerkers zijn ook vertrouwd met het formuleren van redelijke aanpassingen. Dit kader 

vormde een meerwaarde in het vormgeven van en voorbereiden van een matchingsgesprek 

tussen jongere, school en werkplek waarin duidelijk gesproken wordt over onderwijsbehoeftes 

van de jongere en ondersteuningsnoden van de mentor om de kansen op slagen in een duaal 

traject te verhogen door duidelijke handelingsgerichte en oplossingsgerichte communicatie. 

Daarenboven kan het CLB een bemiddelende en neutrale rol opnemen om redelijke 

aanpassingen op school en de werkplek te formuleren. De medewerkers van DUOplus 

faciliteerden door coaching van de betrokkenen de begeleiding in dit proces. 

- Het CLB heeft tevens toegang tot de leerlingvolgsystemen van de scholen en beschikt over een 

eigen LARS-dossier (opvolging van elke leerling over de totale schoolloopbaan). Bij dit alles 

stellen we ‘de leerling centraal’. Dit betekent dat het brede functioneren (gezondheidstoestand, 

functioneren, externe en persoonlijke factoren) zoals voorzien in het ICF-kader binnen de range 

van het CLB ligt. In het concept Duaal Leren herkennen we ook een continuüm-idee, waarbij 

jongeren afhankelijk van hun competentie op de juiste plaats terecht komen (via maatwerk, 

leertrajecten, welzijnstrajecten, duale opleidingen). Met de ondersteuning vanuit DUOplus 

willen we ertoe bijdragen dat de juiste weg gekozen wordt en de gepaste ondersteuning kan 

ingezet worden, los van de onderwijsverstrekker waar een bepaald traject of een bepaalde (duale) 

opleiding aangeboden wordt.  

- Een CLB kan de verschillende opdrachten rond duaal leren op een neutrale wijze uitvoeren en 

ondersteunen. CLB medewerkers hebben traditioneel een adviserende, begeleidende en 

ondersteunende rol. Op vlak van adviseren en informeren speelt DUOplus in op het proactief 

aanbieden van correcte informatie over duaal leren aan scholen, CLB medewerkers, jongeren, 

ouders. Input vanuit de werkpartners wordt hierin meegenomen om een duidelijk beeld te 

kunnen geven van wat een duaal traject/een bepaald beroep inhoudt. De begeleidende rol wordt 

ook opgenomen door het verspreiden van het screeningsinstrument InClusieF (en andere). Dit 

stelt CLB-medewerkers/leerkrachten/begeleiders in staat om een traject af te leggen met 
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jongeren die mogelijk interesse hebben in duaal leren. Het faciliteert de CLB medewerker en de 

school samen om op het einde van de tweede graad een duidelijk en onderbouwd advies te 

kunnen geven in een klassenraad om jongeren al dan niet toe te leiden naar duaal leren. CLB-

medewerkers zijn ook in de mogelijkheid om op een klassenraad op school aanwezig te zijn. Zij 

weten vaak ook welke dynamieken er spelen, op welke manier de school georganiseerd is, wat 

eventuele aandachtspunten zijn,… De CLB-medewerker kan ook de stem van de mentor op de 

klassenraad onder de aandacht brengen om de oordeel-en beeldvorming over een jongere in zijn 

geheel te bekijken. De coaches van DUOplus hebben doorheen de contacten met de werkvloer 

steeds de mentor gesensibiliseerd om deze rol ook op te nemen. De competenties die een jongere 

verwerft op de werkvloer tellen immers voor een heel groot deel mee in de totale evaluatie van 

een jongere in een duaal traject. Het is belangrijk dat zowel school- als werkpartner hierin 

afspraken maken, elkaar leren kennen en samen een vervolg uitstippelen in het traject van een 

jongere. Dit model vertrekt vanuit een nauwe samenwerking tussen school en CLB. Dit zien wij 

als belangrijke voorwaarde om een kwalitatief advies te kunnen geven en veronderstelt ook dat 

de afname en het doorlopen van zo’n screenings- en oriënteringsproces op een kwalitatieve en 

degelijke manier gebeurt. De medewerkers van DUOplus bieden hiervoor de nodige 

ondersteuning aan via coaching vanuit een handelingsgericht en oplossingsgericht denkkader en 

het verspreiden en implementeren van reeds bestaand materiaal uit vorige ESF oproepen en 

rekening houdend met een aantal dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid die in 

onderzoek in  kaart gebracht werden.  

- Om tot een correcte en objectieve studie-oriëntering te komen, heb je een overkoepelende 

neutrale regisseur nodig die net- en schoolonafhankelijk georganiseerd is. Dit wordt 

gerealiseerd door vzw TOPunt die net- en school overstijgend tewerk gaat. Vanuit deze functie 

heeft TOPunt ook gewerkt aan een netwerk van onderwijs, arbeids- en welzijnspartners in de 

ruime Gentse regio. Dit maakt het mogelijk om enerzijds een schakelfunctie uit te bouwen tussen 

onderwijs en arbeidspartners en anderzijds de schakelfunctie tussen onderwijs en welzijn verder 

uit te bouwen.  

Rekening houdend met deze opmerkingen, en de ervaringen van de coaches op scholen en in 

bedrijven, werd als aanbeveling in dit project een visietekst opgemaakt over de rol van een 

expertisecel onderwijs-arbeid binnen een netoverschrijdende CLB werking.  

De evoluties op vlak van duaal leren brengen met zich mee dat onderwijs en arbeid intenser zullen 

samenwerken. Hierin liggen opportuniteiten om innovatieve samenwerkingen uit te bouwen en 

de rol van begeleiding open te trekken. Binnen duaal leren wordt een grote rol weggelegd voor de 

mentor op de werkplek. Hij moet een groot deel van de competenties aan de jongere aanleren. Er 

wordt een andere, meer coachende aanpak gevraagd van de leerkracht op de klasvloer, die moet een 

deel van het leerproces van de jongere anders organiseren. Leerkrachten en mentoren zullen in 

duaal leren dus intensief samenwerken en met elkaar in gesprek gaan en afstemmen.  

De onderwijsloopbaanbegeeiding van de leerling wordt hierin van cruciaal belang. Voor de leerling 

is het essentieel dat hij op een continue manier ondersteund wordt in het reflecteren over zijn 

kwaliteiten, werkpunten in functie van studie- en beroepskeuze. De rol hierin voor leerkrachten, 

ouders, de jongere zelf wordt nog crucialer in het licht van de oriëntering naar een duaal leertraject 

waarin jongeren bewust de keuze maken om in te stappen in een andere manier van leren dan tot 

nu toe gangbaar was. Binnen deze evoluties zien we een ondersteunende rol van een expertisecel 

onderwijsloopbaanbegeleiding waar onderwijs-arbeid een focuspunt kan zijn.    
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De werking die deze expertisecel aanhoudt en uitdraagt stoelt op de principes van 

handelingsgericht en oplossingsgericht samenwerken. De inhoud van deze cel betreft dan ook 

de samenwerking tussen de betrokken actoren in een duaal of een ander arbeidsmarktgericht traject 

en houdt alle onderwerpen in die deze samenwerking ten goede komen, zoals ondersteuning op vlak 

van informeren, oriëntering, matching, praten over generieke competenties, aandacht voor 

handelingsgerichte en oplossingsgerichte communicatie tussen de verschillende partijen, focus op 

groei en afstemming met de context, … De expertisecel specialiseert zich in alles wat met leren en 

werken te maken heeft. Dit met als doel meer voeling te hebben met de bedrijfswereld en op die 

manier ook een brug te slaan tussen de sector onderwijs en arbeid. Er wordt vertrokken vanuit het 

standpunt dat een duaal traject een gedeelde verantwoordelijkheid omvat tussen de jongere, de 

school en de werkplek en dat hierin afgestemd en overlegd dient te worden. Arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid zijn contextueel gebonden en niet objectief meetbaar. Ze krijgen inhoud door met 

elkaar in communicatie te gaan en af te stemmen.  

De invulling en concrete uitwerking van een standaardtraject en de competenties die daar bij horen 

behoren niet tot de focus van de expertisecel. 

Daarnaast zal de expertisecel het aanspreekpunt zijn in het netwerk/kruispunt CLB, onderwijs, 

arbeid en nauwe contacten onderhouden met partners uit deze sectoren om op die manier expertise 

op te bouwen en te verspreiden bij alle betrokkenen. 

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van 

leerlingen nu en in de toekomst met extra aandacht voor die jongeren die door socio-economische 

factoren leerbedreigd zijn. Vanuit haar opdracht vanuit TOPunt heeft deze expertisecel de taak om 

scholen, leerkrachten, jongeren te ondersteunen en te sensibiliseren via gepaste maatregelen ter 

preventie van vroegtijdige schooluitval en het vermijden van schoolse achterstand. Inzetten op 

innovatieve projecten zoals duaal leren biedt hiertoe mogelijkheden, aangrijppunten. 

Ten gevolge van de opgebouwde expertise binnen de projecten InClusieF en DUOplus, zouden 

volgende bewegingen mogelijk zijn: 

Een beweging naar CLB-medewerkers en De STAP: 

Kennis over duaal leren en procesmatig oriënteren verspreiden in scholen 

Sensibiliseren van duaal als mogelijke optie in een klassenraad  

Vraaggestuurde ondersteuning bij oriënteringsgesprekken  

Schakel tussen de STAP en de sectoren/scholen duaal vormen 

De expertise van de STAP medewerkers in loopbaangesprekken met meerderjarige jongeren 

valideren en herkaderen 

Adviserende rol naar OCMW en VDAB over screening en oriëntering van zij-instromers 

Een beweging naar jongeren: 

Neutraal advies geven over duale/arbeidsmarktgerichte richtingen 

Individuele intensievere oriënteringstrajecten doorlopen op vraag 

Mee helpen formuleren van redelijke aanpassingen op de werkvloer 
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Een beweging naar scholen: 

Netoverschrijdend en neutraal informeren op scholen, ouderavonden, 

personeelsvergaderingen, externe overlegplatformen van welzijn, stad, etc. 

Meewerken aan positieve en correcte beeldvorming van (duale) technische en beroepsrichtingen 

aan de hand van samenwerkingen met materiaal van sectoren en andere partners. 

Ondersteunen van de screening en oriëntering (in kader van een advies over arbeidsbereidheid 

en arbeidsrijpheid) met aandacht voor een procesmatige aanpak en focus op groeimogelijkheden bij 

de jongere ingebed in het ruimere kader van onderwijsloopbaanbegeleiding van jongeren door : 

- individuele leerlingen/klasgroepen mee te oriënteren als neutrale observator. 

- scholen in contact te brengen met partners die ervaringsgericht werken met jongeren (in kader 

van het kijken naar talenten van jongeren in een procesmatige screening). 

- informatie aan te bieden over (gevalideerde) screeningstools, methodieken, etc. en tips om er mee 

in de eigen context mee aan de slag te gaan 

- expertise in oplossingsgericht gesprekken voeren / feedback geven te delen, te coachen 

- expertise in handelingsgericht werken concreet te vertalen naar de klasvloer/werkvloer op vlak van 

screening/oriëntering .(met input uit de TOPunt werkgroep HGW en TEACH die hiervoor reeds de 

nodige expertise opgebouwd hebben) 

- ondersteuning van de matching van een jongere en een bedrijf via concrete ondersteuning in 

handelingsgerichte communicatie en afstemming. 

- de vinger aan de pols te houden over acties en initiatieven in de arbeidssector die de kansen voor 

jongeren in een duaal traject ondersteunen.  

- de optie duaal leren/arbeidsmarktgericht onderwijs in de klassenraad te bewaken en mee positief 

te onderbouwen door de aandacht te vestigen op een degelijk screeningstraject. 

- een traject af te leggen met jongeren die ondersteuning nodig hebben aan de hand van redelijke 

aanpassingen zowel voor school als de werkplek.  

Beweging naar sectoren:  

- Partner zijn om mee te werken aan positieve beeldvorming van (duale) technische en 

beroepsrichtingen door verspreiden van good practices. 

-Aanbieden van / mee uitwerken van een mentoropleiding met aandacht voor concrete pedagogisch 

didactische tips in de coaching van jongeren. Het vertalen van de algemene didactische principes 

naar deze mentor, met deze jongere, in dit bedrijf, …  

-Ondersteunen van een handelingsgerichte communicatie en afstemming bij de opstart van een 

duaal leertraject. 

 

Een expertisecel zoals hierboven geschetst, brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo is het 

mogelijk steeds op de hoogte te blijven van en mee te gaan met de onderwijsvernieuwingen (o.v.v. 

duaal leren.) Er wordt een neutraal platform gecreëerd voor sectoren en onderwijspartners om 

info te delen en op te vragen in het kader van (toeleiden naar) arbeidsmarktgericht onderwijs. 

Deskundigheid op vlak van handelingsgericht samenwerken op de schoolvloer/werkvloer kan 

gedeeld worden. Aan de hand van concrete ondersteuning op vlak van screening, oriëntering en 

begeleiding wordt gewerkt aan het versterken van het pedagogisch didactisch handelen van 

leerkrachten en mentoren. Ook de daadkracht van kwetsbare jongeren kan vergroot 

worden. Jongeren die schoolmoe maar niet leermoe zijn kunnen een alternatief geboden worden 

voor het traditionele onderwijs. Duaal leren zorgt ervoor dat een sterke onderwijsmethode 
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aangeboden kan worden, zonder mee te gaan in het watervalsysteem. Duaal leren komt er immers 

niet alleen voor beroepsgerichte opleidingen. Technisch onderwijs en later ook ASO en Hoger 

Onderwijs zullen via duaal leren mogelijk zijn.  De expertisecel kan een schakel vormen voor 

jongeren in een NAFT traject die terug keren naar onderwijs, met duaal als evenwaardige optie. 

Er kan ondersteunend gewerkt worden om de groeimogelijkheden en ondersteuningsnoden in kaart 

te brengen en te vertalen naar werkplek-ondersteuning. Door een intensieve samenwerking met 

de sectoren, kan de cel een actieve voortrekkersrol spelen in het uitdragen van een correct en 

positief beeld van technisch en beroepsonderwijs. Ook de brug tussen onderwijs en arbeid 

wordt versterkt. Door ondersteuning in een gedegen oriëntering en toeleiding naar een aanloopfase, 

met formulering van duidelijke werkpunten, kan deze duren ‘zo kort als mogelijk maar zo lang als 

nodig is’ om te kunnen starten in een duaal traject.  Hiermee wordt verder gewerkt aan het 

uitgestippelde beleid in samenwerking met stad Gent. Er zal worden ingezet op het 

professionaliseren van CLB-medewerkers door kennis en instrumenten te verspreiden en 

beschikbaar te stellen. De expertisecel zal een neutrale partner zijn voor alle betrokkenen.  

Samengevat ziet de expertisecel zich een voortrekkersrol op te nemen op vlak van opwaardering van 

technisch en beroepsonderwijs.  Een voortrekkersrol spelen in een traject van inclusief 

onderwijs naar een inclusieve arbeidsmarkt. En wil ze kennis en expertise actief 

ondersteunend inzetten in het uitbouwen van een degelijk onderbouwd advies over 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid met aandacht voor groeimogelijkheden van de jongere en 

concrete ondersteuningstips voor begeleiders. Zo wordt leerloopbaanbegeleiding meer dan louter 

informeren maar ook kwaliteitsvol ondersteunen en expertise delen. 

FASE 5 : NROC MOGELIJKHEDEN 

In de laatste fase van het project DUOplus werd gezocht naar mogelijkheden om de 

projectmatige werking af te toetsen in het licht van de reguliere werking van een CLB 

medewerker. In de contacten die we hadden met CLB medewerkers doorheen de coachings in 

scholen was het concept duaal leren, het belang van screening, oriëntering, … nog niet steeds 

volledig opgenomen. Ook hier was eerst en vooral sprake van een sensibiliserende werking. In 

de meewerkende CLB’s (Groeninge, Waas en Dender en Gent) werd door de betrokken coach 

vanuit het project telkens een infosessie gegeven. De werking van het project DUOplus ligt op 

het kruispunt tussen 2 decreten die grote veranderingen in gang zetten in het onderwijs-en 

begeleidingslandschap. Het decreet duaal leren het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding.  

 

Decreet duaal leren : advies 
klassenraad

Decreet LLB : verstevigen 
onderwijsloopbaanbegeleiding 

Definiëren 

rol CLB in 

OLB ?  

OLB  CLB   = een individueel en 

schoolondersteunend proces ?  OLB  CLB   = informatie geven   
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Door het gegeven dat in het nieuwe decreet duaal leren de klassenraad een advies moet 

formuleren voor de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van jongeren biedt dit een 

opportuniteit om hierrond kwalitatief en procesmatig samen aan de slag te gaan (scholen, 

CLB medewerkers, jongeren, sectoren, PBD) zowel op vlak van uitbouw van een degelijke, faire, 

wetenschappelijk onderbouwde screening als het ondersteunen, professionaliseren van de 

personen die een screeningsopdracht hebben. Alsook de inbreng in een screeningsproces van een 

‘faire-neutrale’ onpartijdige derde. Uit de evaluatie van de proeftuinen komt onder andere ook 

naar voor dat het screenen, oriënteren en matchen van jongeren veel expertise vraagt en best 

doordacht en goed ondersteund kan uitgebouwd worden. We zien ons in het voorstel tot een 

NROC OLB ook gesterkt door de adviezen die zowel VLOR als SERV gegeven hebben bij het 

nieuwe decreet LLB :  

Advies VLOR op decreet LLB - memorie van toelichting (VR 2018 2302 DOC.0157/3BIS – p,12) 

“De VLOR onderschrijft de globale idee van de krijtlijnennota die de verantwoordelijkheid voor 

interne leerlingenbegeleiding bij de school legt, hierin ondersteund door de pedagogische 

begeleidingsdiensten (procesmatige beleidsondersteuning) en de CLB’s (expertise op 

casusniveau en inhoudelijke expertise voortvloeiend uit de praktijk). De draaischijffunctie 

naar de  welzijnssector is duidelijk een taak van het CLB. De VLOR voegt twee krijtlijnen toe: de 

versterking van de competenties van iedere actor en een sterkere participatie van leerlingen en 

ouders. Verder vindt de VLOR  dat de rol van het CLB in de schoolondersteuning in de 

krijtlijnennota onderbelicht wordt.” 

Advies  SERV op decreet LLB - memorie van toelichting (VR 2018 2302 DOC.0157/3BIS – p,13) :  

“Naast het informatie geven aan alle leerlingen moet ook in de toekomst ten volle de aandacht gaan 

naar info geven over het onderwijsaanbod, welzijnsorganisaties, gezondheidsvoorzieningen en de 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook traject- en keuzebegeleiding moeten 

opgenomen worden. Werkpartners kunnen als mogelijke mede-actoren in de 

onderwijsloopbaanbegeleiding fungeren voor die leerlingen en studenten die een aanzienlijk deel 

leren al doende of op een werkleerplek. De raad ondersteunt de aandacht die CLB’s moeten hebben 

voor kansengroepen, waaronder mensen in  armoede. Voor de kansengroepen is er onder andere 

vraag naar het verwerven van de nodige expertise voor het hanteren van een ‘faire diagnostiek’ in 

de onderwijsloopbaanbegeleiding en naar een cultuursensitieve geestelijke gezondheidszorg.”  

Vanaf het jaar 2023 zal elk CLB samenwerken in een NROC (Netoverschrijdende Regionale 

OndersteuningsCel). De manieren van werken in de projecten DUOplus en InClusieF kunnen 

ondergebracht worden in een NROC rond onderwijsloopbaanbegeleiding, zoals decretaal 

bepaald.  

Het is de visie van TOPunt om hier reeds vanaf het schooljaar 2018-2019 middelen voor te 

voorzien om hier vorm aan te geven. Vanaf september 2018 zal een netoverschrijdende werkgroep 

OLB opgericht worden vanuit de drie Gentse CLB’s en partners uit de projecten DUOplus en 

InClusieF evenals partners uit het Gentse onderwijslandschap werkzaam binnen het domein van 

onderwijsloopbaanbegeleiding. Hun primaire taak zal zijn om initiatieven te ontwikkelen die de 

onderwijsloopbaanbegeleiding van jongeren efficiënter kan maken. Een projectmedewerker 

vanuit de projecten DUOplus neemt hierin een coördinerende rol op om de expertise uit de 

projecten mee te nemen. 
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PROJECTDOELSTELLINGEN DUOPLUS  

De focus van DUOplus lag op ‘het versterken van de relatie schoolomgeving en de 

werkplekomgeving’ en ‘het professionaliseren en ondersteunen van praktijkleerkrachten, 

trajectbegeleiders en het bevorderen van de samenwerking met mentoren’, binnen de duale 

richting ‘lassen-constructie’. Binnen deze focus werden drie doelstellingen geformuleerd :  

1. Optimaliseren van het begeleidings- en evaluatieproces in de duale richting lassen-constructie door 

concrete oplossingsgerichte en handelingsgerichte coaching aanbieden en uitwerken gericht naar alle 

actoren betrokken in een duaal leerproces. (mentoren, leerkrachten, trajectbegeleiders) Dit met de 

focus op efficiënte communicatie, groeigerichte evaluatie en aandacht voor softskills.  

2. Optimaliseren van het oriënteringsproces in de voorbereiding van de overgang naar de duale richting 

lassen-constructie door concrete oplossingsgerichte en handelingsgerichte coaching gericht op het 

optimaal gebruik maken van bestaande screeningsinstrumenten door de duale aanbieder met de 

aandacht voor het helpen formuleren van redelijke aanpassingen voor jongeren met extra noden die 

(eventueel via buitengewoon onderwijs) instromen in duaal leren.  

3. Een brug slaan tussen arbeid en onderwijs door een samenwerking uit te bouwen met Agoria en een 

signaalfunctie op te nemen naar overkoepelende platformen. 

Doorheen de uitrol van het project draagt DUOplus de missie en visie van TOPunt uit in concrete 

coaching en ondersteuning.  

UITWERKING VAN DE PROJECTDOELSTELLINGEN  

OPZET  

Op de volgende pagina’s werd per doelstelling telkens dezelfde structuur aangehouden 

Visie = beschrijving van de onderliggende visie van waaruit de concrete acties in de werking vorm 

gekregen hebben. Deze visie omschrijft de drijfveer van de coaches van DUOPlus, gevoed door de 

visie van TOPunt. Het omvat ook de inzichten en onderzoeken die doorheen het projectjaar de 

acties onderbouwd hebben. 

Werking = oplijsting van de concrete acties die de coaches van het project doorheen het jaar 

uitgewerkt hebben om deze doelstelling te kunnen bereiken. In deze oplijsting vindt u ook de namen 

van partners waarmee samengewerkt werd. Achteraan in deze publicatie kan u hun 

contactgegevens terugvinden. Soms wordt verwezen naar de website voor meer concrete info of  

naar de bijlages.  

Praktijkvoorbeeld = 1 concreet uitgewerkt voorbeeld van een actie 

Evaluatie = De feedback die vanuit verschillende actoren kwam op de ondernomen acties  

Aanbevelingen = de voornaamste aanbevelingen voor het beleid per doelstelling  

Output = het overzicht van de website waarin het concrete materiaal van deze acties verzameld 

werd. 
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1 OPTIMALISEREN VAN HET BEGELEIDINGS-EN EVALUATIEPROCES 

VISIE  

Kansen creëren voor jongeren door met de begeleiders aan de slag te gaan via een 

train de trainer aanpak 

Ondanks de geleverde inspanningen kon er in voorgaand project InClusieF nog geen 

werkplekmentoren opgeleid worden noch werd er rechtstreekse coaching gedaan op de 

werkplek. In DUOplus hebben we hier verder op ingezet door in partnerschap te werken met een 

sector en door  aan te sluiten op de bestaande sectorgebonden mentoropleidingen. Het was een 

leerrijke en uitdagende oefening om tot een aanbod te komen dat aansloot bij de noden van de 

werkplekmentoren en onderwijsactoren en dat tegelijkertijd de visie van DUOplus uitdraagt. De 

co-creatie van deze opleiding heeft het beste van deze werelden gecombineerd.  

Uit de conclusies van het project InClusieF kwam naar voren dat scholen graag een overzichtelijk 

instrumentarium en toegankelijke instrumenten willen gebruiken om de screening, coaching en 

matching binnen duaal leren te ondersteunen. Wanneer een school overweegt om een 

studierichting duaal in te richten, ontwikkelen ze nog heel vaak zelf hun methodieken, terwijl 

verschillende ESF-gesubsidieerde projecten deze instrumenten ontwikkelden. Er werd door de 

coaches van DUOplus geen nieuw instrument ontwikkeld maar er werd een kader voor concrete 

oplossingsgerichte en handelingsgerichte coaching gericht naar alle actoren betrokken in een 

duaal leerproces uitgewerkt. (jongere, CLB medewerker, mentoren, leerkrachten, ouders, 

trajectbegeleiders). De focus ligt hierin op ondersteuning en professionalisering van CLB, school, 

trajectbegeleider en mentoren enerzijds. Anderzijds werd ingezet op het bundelen en aanbieden 

van bestaand gevalideerd en kwalitatief materiaal vanuit een oplossingsgerichte en 

handelingsgerichte visie. Op die manier willen we via proces- en individuele coaching onderwijs-

, CLB- en werkactoren vlot op weg helpen om zelf duale leertrajecten op te zetten en 

methodieken, werkvormen en instrumenten te implementeren in de eigen organisatie, 

aangepast aan de eigen situatie. We engageerden ons om de innovatieve methodieken en 

instrumenten die in een vorige ESF-oproep (330) ontwikkeld werden, verder in te bedden op het 

terrein van onderwijs en arbeid. Dit instrumentarium kon via een partnerschap met Agoria 

duidelijk ingang vinden om verspreid, gevalideerd en getest te worden. Via de techniek van 

“leergemeenschappen” die Agoria centraal stelt, kon DuoPlus coachen en ondersteunen. Zowel 

in contact met de actoren als in het selecteren van de materialen en manieren van werken werd 

de oplossingsgerichte mindset en de handelingsgerichte toets meegenomen.  

Het belangrijkste werkinstrument van de begeleider  is echter zijn relatie met de leerling. Binnen 

het oplossingsgericht model streeft hij ernaar de jongere zoveel mogelijk expert te maken van 

zijn eigen ontwikkeling in (generieke) kwaliteiten. De mate waarin leerlingen bezig zijn met hun 

loopbaanontwikkeling hangt samen met de invulling van begeleidingsgesprekken binnen 

onderwijs en arbeid. Concreet werd dit door de coaches van DUOplus opgenomen via het 

ondersteunen van loopbaanbegeleiders (zowel op school als op de werkvloer) om 

begeleidingsgesprekken met leerlingen op een oplossingsgerichte en handelingsgerichte manier 

aan te pakken. Via heel concrete stappenplannen en tools slagen de actoren rond de jongere  erin 

om  begeleiding van de jongere op een veel positievere manier vorm te geven. Dit stimuleert 

zowel de jongere als zijn begeleider om verder te gaan. Hiervoor baseren we ons op het onderzoek 

van Kuipers en Meijers (2006, 2009). Dat onderzoek toont aan dat er een positieve samenhang is 

tussen alle loopbaancompetenties enerzijds, en een praktijk- en vraaggerichte leeromgeving 
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anderzijds. Er is ook een positieve samenhang tussen de eigen inbreng van leerlingen in het 

gesprek met de begeleider en alle loopbaancompetenties. Hoe meer er sprake is van een gesprek 

tussen de leerling en de begeleiders (waarin de student een duidelijke inbreng heeft), des te meer 

er sprake is van loopbaancompetenties. Interessant is dat ‘een helpende gespreksvorm’ negatief 

bijdraagt aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. Een reflectief en actief-makende 

gespreksvorm draagt daarentegen positief bij aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties. 

Praten over de studie draagt dus niet bij aan het inzetten van loopbaancompetentie, maar het 

praten over zelf- en toekomstbeeld en over werk- en loopbaanacties wel. Voor het introduceren 

van loopbaangesprekken met een positieve, actiegerichte insteek doen we beroep op  het 

oplossingsgericht (OG) en handelingsgericht (HG) denkkader. Dit staat haaks op 

probleemgericht werken, dat start met een oplijsting van de problemen die zich voordoen op weg 

naar het doel en waarbij de steunfiguur (leerkracht, werkplekbegeleider, leerlingbegeleider) zelf 

oplossingen aanreikt om de jongere te helpen. Binnen het oplossingsgericht coachen zal de 

begeleider/coach de rol opnemen van facilitator. De jongere leert zijn eigen doelen omschrijven 

en zelf een analyse te maken van de problemen die in de weg staan. Bovenal leert de jongere zijn 

eigen competenties in te zetten om deze problemen op te lossen. Door te benoemen wat er wel 

al goed gaat, ontdekt de jongere bij zichzelf zijn eigen kracht- en hulpbronnen. 

De contacten en samenwerkingen met Agoria en SBS Skillbuilders binnen de studierichting 

‘lassen-constructie’ maakten dat deze oplossingsgerichte benadering in de mentoropleiding 

aangebracht kon worden. De train de trainer aanpak van de coaches van DUOplus focuste op het 

concreet en praktisch ondersteunen en uitwerken van deze gesprekken tussen jongere en 

begeleider. Dit gebeurde aan de hand van laagdrempelige gesprekskaders, feedbackfiches, 

methodieken …Agoria, SBS Skillbuilders en INOM vormden een platform en waardevolle 

partners om dit in co-creatie praktisch uit te werken. De mentoropleiding is een heel praktische 

opleiding gebaseerd op de praktijkvoorbeelden van de coaches op de werkvloer en op basis van 

oplossingsgerichte oefeningen die verweven zitten in het materiaal waar de mentoren (en 

leerkrachten) mee aan de slag gaan in hun traject met jongeren. De aandacht wordt gelegd op 

het werken met een opleidingsplan, leerfiches, evaluatiefiches waarin het oplossingsgericht 

communiceren, aandacht voor positieve communicatie en groeigerichte evaluatie verweven 

zitten. Na een dag opleiding is er een terugkomdag voorzien en boden de coaches de 

mogelijkheid aan om ook ter plekke ondersteuning te bieden bij evaluaties, vragen, klassenraden, 

… Dit om de transfert tussen wat in de opleiding gezien werd en de dagdagelijkse vertaling te 

kunnen ondersteunen. 

CONCRETE ACTIES  

De insteek van medewerkers van DUOplus was niet om rechtstreeks met de jongeren in gesprek 

te gaan. Zij hebben ook niet systematisch acties ondernomen waar jongeren rechtstreeks bij 

betrokken waren. Dit was niet de focus van het project. Wel werd er gewerkt met de coaches die 

dichtst bij de jongere staan. De coaches van DUOplus vertrokken vanuit een handelingsgericht 

denkkader met aandacht voor het concreet formuleren van ondersteuningsnoden van 

begeleiders en onderwijsnoden van jongeren. (Wat gaat goed, wat gaat minder goed, welke 

afspraken worden er gemaakt, welke onderwijsbehoefte heeft de jongere om vooruit te geraken, 

welke ondersteuning is hierbij nodig voor de begeleider, hoe pakken we dit concreet aan, …)  

Om deze doelstelling concreet uit te werken werden volgende acties ondernomen, bijgestuurd 

en geëvalueerd :  
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IN DE LEERGEMEENSCHAPPEN VAN AGORIA WERD ER …  

 

… concreet advies gegeven over bestaande evaluatietools en de manier waarop 

ze oplossingsgericht zijn, handelingsgericht, gebruiksvriendelijk en gericht 

op groei.  

Hiertoe hebben de medewerkers van DUOplus zich verdiept in verschillende evaluatietools. Ze 

hebben feedback, contactgegevens, gebruikers, … uitgewisseld en hierover teruggekoppeld naar 

scholen en leergemeenschappen. Volgende concrete acties werden hierin ondernomen en 

vonden telkens hun neerslag in de website en de coachings op de scholen :   

- aan de slag gaan met MICOON 1 in deelnemende scholen, coaching van oplossingsgerichte 

gespreksvoering aan de hand van de visuele voorstelling van een evaluatiemoment (CDO De 

Rotonde, Don Bosco Wilrijk, Sint Laurens Zelzate, PTS Kapellen, CLW Gent) 

- deelnemen aan de intervisiegroep voor de evaluatietool One Two en hierin de focus leggen op 

groeigerichte communicatie en niet enkel registratie. Het belang van de zelfevaluatie van de 

jongere als eigenaar van zijn leerproces benadrukken.  

- contacten leggen met andere aanbieders van evaluatietools en ook hier het gesprek aangaan 

over groeigerichte communicatie, alsook met de scholen die dit wensen te gebruiken (firma 

Noteble, EDUGO Glorieux Oostakker) 

 

… regelmatig aangesloten op de leergemeenschap en stuurgroepen en lerend 

netwerk van Agoria om thematische bijdrages te geven in onderdelen omtrent het 

oplossingsgerichte kader en aandacht voor handelingsgericht werken (vooral in 

de afstemming tussen school en werkplek) 

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

 

- Screenings-en evaluatiematerialen in kaart gebracht en verspreid in individuele scholen en op 

de leergemeenschappen. (zie bijlage 1)  

- een kader ontworpen om met deze verschillende tools of elementen ervan kwalitatief aan de 

slag te gaan vanuit een procesgedachte (om te vermijden dat een evaluatie-screeningsmoment 

een momentopname wordt) en dit ook in coachings op scholen samen uitgewerkt. (zie website) 

- contacten onderhouden met Universiteit Antwerpen (Jetje De Groof) rond een kwalitatief kader 

voor screening en eensgezindheid over de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, 

dit werd ook op alle overlegmomenten, verspreid met de nadruk op afstemming en gedeelde 

verantwoordelijkheid. Bijlage 1  

- gesensibiliseerd in betrokken scholen en bedrijven rond matching van jongere en bedrijf en de 

gedeelde verantwoordelijkheid in dit proces. 

… procesmatige groei van jongeren in kaart gebracht op vlak van algemene 

competenties  

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

 

- Opzoekwerk rond softskills en dimensies van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid verspreid 

op scholen en via de leergemeenschappen 

- softskills toegevoegd aan het opleidingsplan van lassen-constructie  

                                                           
1 MICOON = evaluatie instrument voor duaal leren ontwikkeld door Syntra Midden-Vlaanderen 
https://www.micoon.syntra-mvl.be/phasetwo/index.php?p=index  

http://www.topuntgent.be/induo
https://www.micoon.syntra-mvl.be/phasetwo/index.php?p=index
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- Groeigerichte feedbackmogelijkheden toegevoegd aan de leerfiches van lassen constructie (zie 

bijlage 2)   

- (coachings)materiaal dat kan gebruikt worden om te werken aan softskills in een les opgelijst 

in het integraal kader en verspreid via de leergemeenschappen en de coachings in de scholen. 

… contacten onderhouden met competentiebegeleiders / pedagogische 

begeleiders om aanbod af te toetsen, te verfijnen en consultatieve raadpleging  

Doorheen de werking in scholen (vertrekkend vanuit het coachen van 

leerkrachten/trajectbegeleiders) werden aanknopingspunten in kaart gebracht om in scholen 

breder te werken rond een intern kwaliteits-en professionaliseringsbeleid. Hiervoor werd door 

de coaches van DUOplus een eerste aanzet gegeven om nauwer te gaan samenwerken met en 

overleggen met de pedagogische begeleiders competentieontwikkeling van scholen.  

OP DE SCHOLEN / OP DE WERKPLEKKEN WERD ER …  

… intensief contact onderhouden  

In het eerste deel van het jaar (sept-nov) werden alle scholen benaderd en werd er een 

intakegesprek gehouden om te bekijken op welke manier de school het duaal leertraject vormgaf. 

Veel info werd meegenomen naar de leergemeenschappen en gedeeld met andere scholen. Met 

een aantal scholen was dit de start van een coachingstraject op maat en op vraag van de school 

rond de bouwstenen in een duaal leerproces (informeren, oriënteren, screenen, matchen, 

begeleiden en evalueren) vanuit een oplossingsgericht en handelingsgericht perspectief.  

… gecoacht op vlak van spreken over generieke competenties  

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus:  

- werkvergaderingen belegd op scholen om de eigen werking te (her)bekijken in het licht van het 

materiaal dat de coaches in kaart gebracht hebben en aanboden. In deze werkvergaderingen 

vertrokken de coaches vanuit een checklist voor handelingsgericht (samen)werken. Bijlage 3 

(Provil, CDO De Rotonde, Sint-Laurens Zelzate, CLW Kortrijk,  

- teruggekoppeld over coachingstrajecten op scholen naar de leergemeenschappen, lerende 

netwerken, stuurgroepen van Agoria 

- Coachingsgesprekken gevoerd op de werkplaats (samen met de trajectbegeleider) (Smartmetal 

Works, Molcy ) 

- In de mentoropleiding concrete methodieken uitgewerkt rond feedback geven, 

oplossingsgericht werken en praten over soft skills . Zie bijlage 4  

… informatie gegeven over duale trajecten 

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

- interactieve PPT’s uitgewerkt voor jongeren rond een aantal misvattingen in duaal leren (Sint 

Laurens Zelzate, CLW Kortrijk, VTS Sint Niklaas) 

- informatiesessies gegeven op scholen (ouderraad Edugo, VTS Sint Niklaas, CLW Kortrijk) 

- een duaal informatiestuk opgenomen in de mentoropleiding en de opleiding voor het 

management.  

- informatiesessies gegeven aan CLB medewerkers, Welzijnspartners, OCMW, … (VCLB 

Groeninge, VCLB Gent, VCLB Waas en Dender, STAP, Leerwinkel, … ) 
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IN DE MENTOROPLEIDING WERD ER …  

… een nieuwe mentoropleiding voor duale trajecten uitgewerkt in samenwerking 

met SBS-skillbuilders  

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

- de mentoropleiding en opleiding voor HR (volledige opleiding zie website) speciaal toegespitst 

op lassen-constructie duaal uitgewerkt. Hiervoor werd samengewerkt met SBS SkillBuilderS 

(Freddy Ginneberghe) in opdracht van Agoria/INOM (Herlinde Vande Water). De medewerkers 

van DUOplus verzamelden hiertoe input vanuit hun eigen pedagogisch-didactische ervaring, de 

contacten met de scholen en de werkvloer. (zie website ) 

- de mentoropleiding en opleiding HR samen met SBS Skillbuilders gegeven. Coaches van 

DUOplus en begeleiders van SBS SkillBuilders hebben, elk vanuit hun eigen expertise, samen de 

mentoropleiding gegeven zowel voor mentoren als voor het HR management binnen lassen-

constructie duaal.  

IN DUOPLUS WERD ER …  

… gewerkt aan de eigen verdere professionalisering  

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

- zich blijvend verdiept in oplossingsgericht werken (oa. opfrissing door Hannelore Volckaert – 

Ootwee in een klein groepje specifiek toegespitst op duaal leren). 

- verspreiding van de technieken rond handelingsgericht samenwerken toegepast in de context 

van duaal leren aan collega CLB medewerkers en leerlingenbegeleiders op de HGW inspiratiedag. 

De presentatie en downloads van deze voorstelling kan u hier terugvinden – INDUO – sessie 8 

https://www.topuntgent.be/downloads.php?eventid=24  

- ingezet op het maximaal aanwezig zijn op lerende netwerken en infomomenten om de eigen 

kennis up to date te houden en deze mee te verspreiden naar actoren, alsook de verwijzing naar 

de correcte infobronnen (decreet, omzendbrief, website Syntra Vlaanderen, …).  

… werk gemaakt van een kwaliteitskader om geïnventariseerde materialen aan te 

bieden  

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

- het kwaliteitskader voor screening en oriëntering (en de bijhorende dimensies van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid) zoals onderzocht en opgemaakt door Universiteit 

Antwerpen2 en opgenomen in het decreet duaal leren als richtlijn genomen. Dit vormde de 

kapstok om met scholen te werken rond screening en oriëntering.  

- (ESF) materialen rond screening- oriëntering, begeleiding en evaluatie in een duaal traject in 

kaart gebracht en verspreid opgehangen aan het integrale kader voor procesondersteuning in een 

duaal traject.  

 

 

                                                           
2 Inschatten van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren (Eindrapport juni 2017) Promotor-

woordvoerder: Prof. dr. Piet Van den Bossche (Universiteit Antwerpen) Promotoren: Prof. dr. David Gijbels (Universiteit 
Antwerpen) Prof. dr. Eva Kyndt (KULeuven) Prof. dr. Bart Wille (Universiteit Antwerpen) Projectmedewerker: dr. Jetje 
De Groof (Universiteit Antwerpen) 

https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=4
https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=4
https://www.topuntgent.be/downloads.php?eventid=24
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PRAKTIJKVOORBEELD  

 

School Sint Laurens Zelzate 

Betrokkenen Coaches DUOplus 

Annick Biesbroeck – TAC 

Deev Verbraken – praktijkleerkracht 

Roland – mentor smart Metal Works  

Doelstelling Informatie over duaal leren aan de jongeren op school en screenings- 

en oriënteringsprocedure uittekenen, coaching trajectbegeleider en 

mentor op de werkvloer  

Overlegmomenten 07/11, 28/11; 6/12; 21/12; 24/01; 28/02; 22/03; 24/04; 28/05; 14/06 

05/02; 09/03 

02/03 

werkvergaderingen Verslag en opgelijste ondersteuning zie bijlage 5 

OPM alle materialen waarvan sprake in de verslagen van deze werkvergaderingen zijn terug te 

vinden op de website van INDUO (zie website) 

EVALUATIE 

Doorheen het project werd tweemaal een evaluatie gedaan. Eenmaal door de procescoaches van 

Agoria op de bedrijven. De vragenlijsten hiertoe werden in overleg met de coaches van DUOplus 

opgemaakt. In deze bevraging werd gepeild naar de opvolging in het duale traject : de 

aangeboden competenties, de afstemming tussen school en bedrijf, de evaluatie, de voortgang 

van de leerling in het duale traject, … 

Volgende vaststellingen werden meegenomen :  

- De jongeren draaien vaak gewoon mee als reguliere werknemer op de werkvloer 

- De afspraken die gemaakt worden met de school zijn heel verschillend. Het is voor 

bedrijven niet altijd duidelijk wat precies van hen verwacht wordt. Bedrijven waren 

vragende partij voor meer en duidelijker overleg met scholen omtrent de verwachtingen 

van wat er in het bedrijf dient aangeleerd te worden, omtrent de opvolging van de 

leerling, omtrent de communicatie over wat de leerling op de school aangeleerd krijgt 

en hoe dit loopt. 

- De jongere zelf is vaak niet betrokken bij het evaluatiemoment 

 

De coaches van DUOplus zijn hoofdzakelijk via de scholen sensibiliserend aan de slag gegaan. 

De toegang tot de werkvloer voor coaching en informatieoverdracht werd overgelaten aan de 

keuze van de school om in te schatten in welke mate zij het nodig achtten dat er extra 

ondersteuning geboden werd aan de werkvloer. Het merendeel van de scholen gaf aan dat dit 

niet nodig was. Bij de bevraging van de bedrijven kwamen echter een aantal werkpunten duidelijk 

naar voren. Hierop werd door de coaches van DUOplus ingezet op het aanbieden van info rond 

duaal, afstemming en opleidingsplan via de mentorenopleiding en de opleiding voor HR 

http://www.topuntgent.be/induo


25 
 

 

management. De insteek hiervan was het ‘versterken’ van de werkplekken om in gesprek te gaan 

met scholen over hun ondersteuningsnoden op vlak van begeleiding en evaluatie van jongeren 

op de werkvloer. Waar het initieel de bedoeling was om vanuit DUOplus zelf een 

mentoropleiding uit te werken en aan te bieden werd dit bijgestuurd naar een co-creatie van de 

mentoropleiding. De bestaande expertise vanuit SBS, de inhoudelijke kennis vanuit Agoria en de 

kennis rond afstemming en de begeleiding van de doelgroep jongeren vanuit DUOplus was een 

geslaagde samenwerking waarbij ieders expertise ingezet kon worden. Uit feedback bij de 

mentoren en leden van het management bleek dat opleiding gewaardeerd werd omwille van de 

nadruk op het inzicht in eigen kennen en kunnen, het concreet materiaal om instructies te 

kunnen geven en feedback te geven. De concrete link tussen de theorie van instructies geven en 

feedback geven gekoppeld aan de praktijkuitvoering in de leerfiches. Ook de onderlinge 

ervaringsuitwisseling was voor hen belangrijk. Uit feedback bleek dat mentoren zich ook erg 

bewust werden van hun verantwoordelijkheid als lesgever op de werkvloer. Ook de interactie 

met school werd benoemd als een belangrijk werkpunt waar vanuit de werkvloer de nodige vraag 

naar was. Mentoren en HR management voelden zich na de opleiding gesterkt om gerichte 

vragen aan scholen te stellen over opvolging, evaluatie en begeleiding van de jongere. 

Ook de samenwerking vanuit TOPunt (als onderwijsinstantie) met Agoria en SBS Skillbuilders is 

een belangrijke meerwaarde geweest om op maat te kunnen werken, rekening houdend met de 

verschillende betrokken partijen in een duaal leerproces.  

“Ik heb de samenwerking met de coaches van DUOplus als zeer verrijkend ervaren 

waardoor de inhoud van de opleiding een grotere toegevoegde waarde kreeg voor de 

deelnemers.  Het succes van deze samenwerking is volgens mij te wijten aan enkele 

kritische succesfactoren :  

Er was een duidelijke doelstelling m.n. het verder uitwerken van een opleiding voor HR 

en mentoren voor bedrijven die instappen in het duaal leren Lassen en Constructie.  Het is 

ook belangrijk dat de juiste coaches participeren in dit co-creatieproces. Enerzijds 

mensen met de juiste attitude m.n. betrokken en positief kritisch met focus op 

resultaat. Anderzijds is het noodzakelijk dat er een sfeer van openheid en vertrouwen 

is om kennis en ervaring te delen en dat de deelnemers elkaar als gelijkwaardig 

beschouwen. Niet als concurrenten maar samen kennis en ervaring creatief verbinden naar 

iets nieuws (synergie 1+1= 3). Tijdens ons co-creatie proces was dit heel concreet kennis en 

ervaring uit verschillende disciplines die evenwel een gemeenschappelijke component 

bevatten. Dit is met name belangrijk voor het  wederkerigheidsprincipe. D.w.z. als 

deelnemer iets brengen én iets halen. “ 

Freddy Ginneberghe SBS Skillbuilders  

Ook de samenwerking met de medewerkers van Agoria werd als positief en zeer verrijkend 

ervaren. De kracht bestond uit het leren van elkaars ervaring en expertise, en het leren van elkaars 

taal, letterlijk en figuurlijk. De coaches van DUOplus zijn in een lerende curve gezet om 

daadkrachtig en to the point te werken. In een ‘time is money’ context is er geen tijd om heel 

lang bij iets stil te staan, begeleiding moet to the point en concreet zijn in werkcontext. 

Daartegenover staat dat de stem van de coaches van DUOplus elke keer opnieuw de kansen voor 

jongeren op tafel gelegd hebben door in te zoomen op het tijd nemen voor afstemming.  
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Een grote aanbeveling uit dit project van zowel DUOplus als Agoria is dan ook de vraag naar de 

nodige aandacht en expertise voor een afstemmingsgesprek bij opstart van een duaal leerproces. 

Tijd en kwaliteit investeren in het begin om op termijn tijd te winnen…  

Uit volgende reactie van een school blijkt dat de coachings en het werk op maat in de school ook 

positief ervaren werden door de betrokkenen :  

“Het was een echt plezier om met DUOplus samen te werken. Niets is leuker dan elkaar aan te vullen 

om tot een resultaat te komen. 

De expertise was een echte verrijking voor ons  en niet alleen 

ivm het duale traject. 

We hebben geleerd  wat het belang is van de softskills en op 

welke manier we deze best kunnen beoordelen. 

We hebben geleerd hoe belangrijk feedback is en dat je iets 

negatief ook op een positieve manier kan formuleren en dat dit 

tot een beter resultaat zal leiden. 

En nog zoveel meer!  

Ook de expertgroep was zeer 

verrijkend: 

Heb hierdoor ook heel wat mensen leren kennen waardoor ik mijn 

kennis kan blijven vermenigvuldigen ;-) 

Hopelijk kunnen we in de toekomst nogmaals samenwerken!” 

Annick Biesbroeck – Sint Laurens Zelzate  

 

 

AANBEVELINGEN OP VLAK VAN BEGELEIDING EN EVALUATIE IN EEN DUAAL 

TRAJECT  

Voor het luik rond aanbevelingen werden in overleg met Agoria een aantal gemeenschappelijke 

conclusies en aanbevelingen in de verf gezet. De conclusies van de DUOplus coaches zijn 

grotendeels gebaseerd op de werking in scholen en bedrijven. De conclusies van Agoria komen, 

onder andere, uit de werking van de leergemeenschappen en overlegmomenten. De conclusies 

lopen grotendeels gelijk vertrekkende vanuit een ander standpunt. Aanvullend bij deze 

conclusies worden ook de inzichten meegenomen die als aanbeveling komen uit het onderzoek 

naar de werking van de leergemeenschappen door Universiteit Antwerpen.3  

                                                           
3 U Antwerpen ‘Duaal Leren slim organiseren’  -Onderzoeksrapport ESF innovatieve projecten duaal leren : Samen 

een kwaliteitsvol traject duaal leren implementeren tijdens het opstartjaar : EMT, Vervolgonderzoek op ESF project 330-
6085 ‘samen een kwaliteitsvol traject duaal leren ontwikkelen’ (oktober 2018); Prof. Dr. Wouter Schelfout, Kendra 
Geeraerts 
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1 Maak bedrijven sterker om met gerichte ondersteuningsvragen naar 

scholen toe te gaan.  

Informeer bedrijven, los van de scholen, over een duaal leertraject. In deze infosessies moet de 

‘andere’ rol van de mentor duidelijk belicht worden. DUOplus was op de beide 

mentoropleidingen aanwezig als neutrale onderwijspartner om info te kunnen geven; los van een 

band met een school. Mentoren worden verwacht, meer dan in een andere vorm van 

werkplekleren, een didactische rol op te nemen. Maar wat betekent deze rol in het geval van elke 

individuele mentor? Sommige mentoren slagen er in om een heel goede band met een jongere 

op te bouwen, maar kunnen minder goed over leerdoelen reflecteren, sommige mentoren willen 

graag kennis overbrengen maar vinden het feedback geven moeilijk, … Op welke manier kan een 

mentor gericht ondersteuningsvragen stellen aan een school. Waarin kunnen mentoren en 

school elkaar vinden om samen een traject vorm te geven. De coaches van DUOplus hebben deze 

ondersteuningsvragen gefaciliteerd in de opleiding voor HR. (zie  bijlage 6) In de verdere uitrol 

van het project DUOplus (schooljaar 2018-2019) wordt verder ingezoomd op deze afstemming.  

2. Ondersteun bedrijven om hun eigen ‘bedrijfsprofiel’  in kaart te brengen.  

Net zoals scholen hebben ook bedrijven een eigen ‘cultuur’. De taken zijn min of meer afgelijnd 

en duidelijk over te brengen, de informele cultuur die heerst op de werkvloer, de ongeschreven 

sociale regels, de arbeidsomstandigheden, …. zijn echter ook belangrijk om te bespreken bij de 

overweging om een duale leerjongere op te leiden. In de opleiding van HR en bij bezoeken aan 

scholen hebben de coaches van DUOplus hier steeds de aandacht op gevestigd aan de hand van 

een aantal praktische ondersteuningsdocumenten om dit in kaart te brengen. (zie bijlage 6 en 

website INDUO) Vaak wordt deze informatie niet opgezocht, bevraagd, neergeschreven, of 

bedolven onder de praktische regelingen van een duaal leertraject … terwijl dit informatie is die 

het voor jongeren vaak essentieel maakt om af te kunnen toetsen of ze zich goed zouden kunnen 

voelen op een bepaald bedrijf, of om in kaart te brengen wat er nodig zou zijn om dit te faciliteren. 

Het in kaart brengen van een soort ‘bedrijfspaspoort’ kan hierbij helpen om de denkoefening op 

gang te brengen om een bedrijfseigen infobrochure/onthaalbrochure op te maken op maat van 

een duale leerjongere.  

3. Zet in op maatwerk en co-creatie in de mentoropleidingen 

Zet in op mentoropleidingen die in co-creatie tussen een onderwijs- en een arbeidspartner 

opgemaakt en gegeven worden en toegespitst zijn op de begeleiding van jongeren in een duaal 

leerproces. Informatie over een duaal proces, de rollen en verantwoordelijkheden in een duaal 

leerproces, verwachtingen zuiver krijgen, de afstemming met de school, de eigenheid van tieners 

in hun ontwikkeling en wat dit betekent op de werkvloer en waarin dit verschilt van andere 

werknemers, … zijn belangrijke elementen om op te nemen op een heel concrete manier, 

gestoffeerd met voorbeelden uit de eigen werkcontext. Liefst wordt hierin expertise uit beide 

werelden met elkaar in contact gebracht en vertaald naar maatwerk in een bepaalde context. In 

het geval van DUOplus werd de begeleidingsachtergrond van de coaches en de technische input 

vanuit Agoria meegenomen in het uittekenen van een mentoropleiding op maat van mentoren 

lassen-constructie. Ook het gedeelde geven van de opleiding leidde tot een heel concrete aanpak 

waarin theoretische kaders rond feedback geven, direct ingeoefend werden aan de hand van de 

leerfiches waarmee de mentoren op de werkvloer in contact komen gekoppeld aan concrete tips 

om met jongeren in gesprek te gaan.  

https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=3&n1=69
https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=2&n1=96
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In het rapport van U Antwerpen over de leergemeenschappen van Agoria en de werking ervan 

werden een aantal aanbevelingen geschreven die de nood aan deze manier van werken 

onderbouwen namelijk :  

- … het is belangrijk om bedrijfsspecifieke invulling van leerfiches en evaluatie aan te passen 
aan de situatie binnen school en bedrijf. De leergemeenschappen kunnen hiervoor een 
platform bieden maar het is belangrijk om hieraan ook de nodige aandacht te schenken 
tijdens de mentoropleiding en de vinger aan de pols te houden omtrent de 
informatiedoorstroom van de leergemeenschappen naar de bedrijven en de mentoren op de 
werkvloer. (p. 45) 
 

4. Zet in op coaching van mentoren 

Zet in op extra opvolging op de werkvloer in de opstartfase van een duaal traject. De afstemming 

tussen school en bedrijf wordt vooral aangepakt op een tussenniveau waarbij jongere en mentor 

vaak niet rechtstreeks betrokken zijn. Er wordt over competenties, contracten, uren, … gepraat. 

Jongere en mentor moeten elkaar ook leren kennen en een vertrouwensband kunnen opbouwen 

met elkaar om leerkansen te faciliteren. Persoonlijk contact tussen mentor en een coach kan, 

zeker in een beginfase, de drempel die er vaak is voor mentoren, om gericht vragen te stellen aan 

scholen, verlagen. De coach op de werkvloer bepaalt samen met de mentor het aantal 

contactmomenten. De insteek van deze contacten is het verdiepen van een aantal pedagogisch 

didactische principes in de eigen werkcontext : hoe bereid ik het evaluatiemoment met de school 

voor samen met mijn leerjongere, wat kan ik in mijn bedrijf doen als ik zie dat de jongere minder 

gemotiveerd wordt, welke ondersteuning van de school zou voor mij als mentor helpend zijn, 

hoe kijkt een jongere naar deze werkomgeving, feedback geven inoefenen, … Deze coaching geeft 

de mogelijkheid om een aantal verwachtingen, die niet direct naar boven kwamen bij opstart, 

helder te krijgen en bespreekbaar te maken naar school toe. Dit zal des te meer nodig zijn  op de 

momenten waarop het minder goed loopt. Coaching voor mentoren geeft ook de mogelijkheid 

voor de mentor om vertrouwen te krijgen in zijn ‘evaluerende rol’ en zo toe te kunnen werken 

naar zijn eventuele deelname aan de klassenraad van de jongere.  

Opnieuw levert het onderzoek van U Antwerpen naar de leergemeenschappen van Agoria de 

nodige onderbouwing voor concrete acties die uitgerold werden in het project met de mentoren 

lassen-constructie duaal:  

- Wat betreft de mentoropleiding werd door de deelnemers aan het onderzoek gesuggereerd 
om didactische principes meer aan bod te laten komen. Het aspect ‘lesgeven’ wordt als 
tekort ervaren in de mentoropleidingen. Hierbij is het noodzakelijk om specifieke tips te 
geven m.b.t. het begeleiden van deze specifieke doelgroep, namelijk 15- en 16- jarigen. 
Lesgeven binnen een duaal traject komt niet overeen met lesgeven in een gewoon 
klaslokaal. Deelnemers verwachten tips om op een andere manier te kunnen lesgeven 
binnen deze nieuwe setting. (p. 25) 

Een van de bevraagde mentoren verwoordt het op deze manier…  

“Ik zou het handig vinden als er een opleiding zou kunnen gegeven worden in het aanbrengen 

van kennis aan leerlingen. We moeten het nu doen zonder enige voorkennis en ik denk dat er 

zeker ruimte is voor verbetering om kennis over te brengen?” (p. 34) 

- Mentoren leren om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. 
Leerlingenpopulaties worden vandaag de dag gekenmerkt door diversiteit omwille van 
multiculturele achtergronden en recente ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het M-Decreet. 
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Differentiëren is de laatste jaren meer en meer ingebed in de lespraktijk van leerkrachten. 
… Ook bij het werkplekleren van duale leerlingen zullen verschillen merkbaar zijn. … Op die 
manier is de beginsituatie van de ene leerling verschillend van die van een andere leerling. 
Op de leerfiches wordt best ruimte voorzien voor handvaten om leerlingen op een 
gedifferentieerd manier te kunnen begeleiden op de werkplek. Mentoren en begeleiders op 
de werkplek zijn zich best ook bewust van het feit dat een eenvormig traject voor elke 
leerling niet altijd haalbaar is.  (p. 47) 

- In elke bedrijfsspecifieke setting kunnen zich extra leerkansen voordoen voor jongeren. 
Leerlingen ervaren het als positief wanneer hun mentoren en begeleiders hen bij deze extra 
leerkansen betrekken. Oog hebben voor deze extra leerkansen is dus een belangrijk 
aandachtspunt. Mentoren kunnen aangeleerd worden om hier in hun eigen 
bedrijfsspecifieke context bewust naar op zoek te gaan.  (p. 49) 

Voorwaarde in dit geval is wel dat de coaches die op de werkvloer komen de transfer kunnen 

maken van een werkcontext naar een onderwijscontext en omgekeerd, dat ze in staat zijn om 

vragen van mentoren te vertalen naar manieren waarop de school hierin ondersteuning zou 

kunnen bieden. Een ander belangrijk aandachtspunt is de neutraliteit van de coaches, mentoren 

moeten het gevoel kunnen hebben dat ze met alle vragen en bedenkingen aan de slag kunnen 

gaan. De IBAL coaches die bestaan worden vooral ingezet op het moment dat er iets dreigt fout 

te gaan op de werkvloer of in de toeleiding naar een werkplek. Ervaring in dit project door de 

coaches van DUOplus laat toe te concluderen dat er vooral kansen gemist worden in het intensief 

ondersteunen van de opstart van een duaal traject en een goed begeleidde afstemming tussen 

school en bedrijf. Een intensieve opvolging in het begin van een duaal traject kan minderen als 

het traject loopt en als alle neuzen in dezelfde richting staan en alle verwachtingen duidelijk en 

helder naar boven gekomen zijn en besproken zijn.  

5. Maak een opstartgesprek minder vrijblijvend.  

Zet in op een intensieve, professionele en concrete ondersteuning bij de opstart van een duaal 

traject. Een officieel ‘opstartgesprek’ waarbij alle partijen betrokken in het duale traject aanwezig 

zijn is een heel grote kans om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, verwachtingen op elkaar 

af te stemmen en verantwoordelijkheden bloot te leggen, niet in het minst van de jongere zelf. 

Jongeren moeten kunnen voelen dat ze eigenaar zijn van, en ook verantwoordelijk zijn voor, hun 

eigen leerproces. In de bevragingen op de werkvloer kwam naar boven dat jongeren niet 

standaard betrokken worden bij de opstart van het traject of bij evaluatiemomenten. Ze hebben 

een sollicitatie gedaan op de werkvloer (vaak los van de school), of de school heeft regelingen 

getroffen op de werkvloer om de jongere te kunnen laten starten op het bedrijf, ze zijn gescreend 

op school, … maar niet vaak geconfronteerd geweest met alle betrokkenen op hetzelfde moment. 

Een moment waarop jongere, mentor, trajectbegeleider, praktijkleerkracht, ….. rond de tafel 

zitten om het duaal traject officieel op te starten is ook het moment waarop de jongere duidelijk 

in zijn eigen verantwoordelijkheid gezet kan worden, en het voor hem (en alle anderen) helder 

kan worden welke ondersteuning men kan en mag verwachten van elkaar. “Arbeidsrijp zijn” is 

een gedeelde verantwoordelijkheid van school, jongere en bedrijf. Het gesprek hierover aangaan 

is van fundamenteel belang om de kansen van elke jongere in duaal leren open te houden. 

Wanneer dit gesprek professioneel voorbereid wordt en geleid wordt kunnen heel veel 

misvattingen die later in een duaal traject naar voor komen preventief aangepakt en besproken 

worden.  Efficiënt, eerlijk en helder communiceren en afspreken maken is, ook in het belang van 

de jongere, een heel belangrijke competentie van een trajectbegeleider/ondersteunende coach. 

Op de website van DUOplus zijn  een aantal documenten terug te vinden die dit gesprek kunnen 

sturen om verwachtingen bloot te kunnen leggen om zo kansen te creëren voor jongeren.  

https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=3&n1=69


30 
 

 

Ook hier levert het onderzoek van U Antwerpen naar de leergemeenschappen van Agoria de 

nodige onderbouwing voor de concrete aanpak die uitgerold werd in het project met de 

mentoren en scholen lassen-constructie duaal:  

- Het is belangrijk om zich te krijgen op de beginsituatie van de leerling, daarvoor worden 
een aantal richtvragen meegegeven :  

o Welke studierichting volgde deze leerling vorig schooljaar? 
o Wat zijn de specifieke interesses van deze leerling? 
o Wat wil deze leerling later worden? 
o Welke leerinhouden kent deze leerling al? 
o Welke specifieke noden heeft deze leerling? 
o Welke moeilijkheden zijn te verwachten voor deze leerling? (p. 48) 

- Eigenaarschap m.b.t. duaal leren stimuleren bij de leerlingen 
Met eigenaarschap wordt vaak verwezen naar de mate waarin werknemers hun 
professionele ontwikkeling sturen vanuit zichzelf. Ook voor duale leerlingen is het van 
belang dat zij leren hun eigen leerproces in handen te nemen. Mentoren maakten afgelopen 
jaar weleens de opmerking als ‘leerlingen stellen veel te weinig vragen uit zichzelf’ of 
‘leerlingen nemen nauwelijks nota tijdens hun leeractiviteiten op de werkplek’; Activiteiten 
m.b.t. eigenaarschap ontwikkelen, zelfreflectie stimuleren, groeimindset creëren, enz. 
kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan het duale leertraject. … (p. 48) 
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OUTPUT 

 

Op de website zijn alle materialen terug te vinden die 

doorheen het project gebruikt werden, verzameld werden, 

herwerkt werden, … vertrekkend vanuit een vraag op school 

of werkplek. De materialen werden gebruikt in de context 

van duaal leren, maar zijn zeker niet alleen hiervoor 

inzetbaar. Zij worden ter inspiratie aangeboden om zelf 

verder aan te passen, te gebruiken in eigen context. De 

website wordt ook nog steeds aangepast en herwerkt omdat 

de coaches van DUOplus ook in schooljaar 2018-2019 

projectmatig ondersteuning bieden in scholen en bedrijven 

die duale leertrajecten opstarten.  

Onder de bouwsteen’ begeleiden en evalueren’ op de 

website zijn volgende materialen terug te vinden 

 

 competentieprofielen van trajectbegeleider,  

mentoren, praktijkleerkrachten 

 info over de rol en de talen van de betrokkenen in een  

duaal leerproces,  

 afstemmingsdocumenten om de taken van iedereen  

in een duaal leerproces duidelijk te krijgen 

 filmmateriaal over de rol en het belang van de 

mentor 

 voorbeelden van opleidingsplannen 

 de mentoropleiding 

 de HR opleiding 

 format voor oplossingsgerichte begeleidings- 

gesprekken 

 format voor groeigericht feedback 

 info over oplossingsgericht werken 

 feedbackportfolio’s voor op de werkvloer 

 … 

 

Alle materiaal is  

- ofwel zelf ontwikkeld om te kunnen tegemoet komen aan een specifieke vraag van een 

school of mentor 

- herwerkt aan de hand van bestaand materiaal 

- materiaal dat voorhanden was uit de praktijkervaring van de coaches 

- in kaart gebracht en al dan niet herwerkt materiaal uit vorige ESF projecten. 
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2 OPTIMALISEREN VAN HET SCREENINGS-EN ORIËNTERINGSPROCES 

VISIE  

Het belang van oriënteren in de bredere onderwijsloopbaanbegeleiding van een 

jongere  

CLB-medewerkers krijgen doorheen het schooljaar, maar vooral op het einde van het schooljaar 

heel wat vragen naar studieoriëntering. Deze vragen zijn niet enkel gericht op duaal leren, maar 

behelzen het volledige lokale onderwijslandschap. Er is enerzijds nood aan professionele, 

neutrale informatieverstrekking omtrent duaal leren en anderzijds nood aan een kwalitatief, 

vroegtijdig stilstaan bij de schoolloopbaan. Door ook CLB-medewerkers te betrekken in het 

oriënteringsproces naar duaal leren wordt een positieve, gefundeerde studiekeuze nagestreefd. 

Hier is tijd en ruimte voor nodig om de schoolloopbaanbegeleiding vorm te geven.   

Het doel van het oriënteringsproces is dat wanneer jongeren voor duaal leren kiezen, dat dit een 

bewuste, positieve studiekeuze is. Het nieuwe concept Duaal Leren bepleit een degelijke 

studie- en beroepskeuzebegeleiding. Daarbij wordt het CLB niet expliciet genoemd terwijl het 

nieuwe decreet leerlingenbegeleiding wel sterkt de nadruk legt op de uitbouw van een degelijke 

onderwijsloopbaanbegeleiding van jongeren. Dit vormde zeker een uitdaging binnen de uitrol 

van dit project. Vanuit de Gentse CLB’s willen we inzetten op het versterken van onze 

competenties op het vlak van onderwijsloopbaanbegeleiding (van kwetsbare jongeren), zeker in 

arbeidsgerichte opleidingen. We zien dit als een vorm van ‘specialisatie’ die best netoverstijgend 

gebeurt en waarop we gezamenlijk willen inzetten om de opgedane kennis en inzichten te 

kunnen inzetten ter versterking van de reguliere werking.  

Naast een algemeen hoger risico op werkloosheid, zijn bepaalde groepen jongeren kwetsbaarder 

op de arbeidsmarkt dan andere. Een diploma is een belangrijke troef voor wie aan het werk wil. 

Wie voortijdig en dus zonder diploma of eindgetuigschrift de schoolbank verlaat, heeft veel kans 

om zelfs na een jaar zoeken nog geen enkele werkervaring te hebben opgedaan (VDAB, 2015). 

Met deze nood aan een kwalificatie benadrukken we de nood aan maximale hulp bij het afleggen 

van een keuzeproces. Kwetsbare jongeren hebben vaak een onderbroken schoolloopbaan achter 

de rug (Lode Walgrave, omschrijving maatschappelijk kwetsbare jongeren). Om deze doelgroep 

niet uit het oog te verliezen, besteedt DuoPlus veel aandacht aan het formuleren van redelijke 

aanpassingen en het benadrukken/bespreken van het belang van onderwijsbehoeftes en 

ondersteuningsnoden in de afstemming tussen jongeren en de werkplaats.  

De kern van een oriënteringsproces is om jongeren te screenen op hun motieven voor duaal 

leren. Als jongeren weten wat ze willen en weten waarvoor ze kiezen zal de kans groter zijn dat 

ze hun studie volhouden en zo de kans op een kwalificatie vergroten. We komen hieraan het 

meest concreet tegemoet met enerzijds het oriënteringsinstrument voor CLB-medewerkers 

binnen duaal leren en anderzijds het centraal stellen van het formuleren van redelijke 

aanpassingen. Jongeren krijgen door coaching inzicht in hun eigen interesses en talenten en 

denken na over welke opleiding ze willen starten. Vanuit decretaal oogpunt is het een van de 

hoofdopdrachten van het CLB om jongeren te begeleiden in de studiekeuze. De projecten 

DUOplus en InClusief bieden CLB-medewerkers en schoolactoren instrumenten aan die reeds 

bij de leerloopbaanoriëntering ingezet kunnen worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 

leerlingen hun keuzes vaker intuïtief maken dan deze keuzes te baseren op kennis van eigen 

wensen en mogelijkheden in relatie tot de beroepspraktijk (Den boer, Mittendorff & Sjenitzer, 
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2004; Meijers, Kuijpers en Bakker, 2006; Mittendorff, Jochems, Meijers Den Brok, 2008). Door 

zelfreflectie op vlak van werkkwaliteiten al op vroege leeftijd bespreekbaar te maken, willen wij 

jongeren helpen om weloverwogen acties te ondernemen om loopbaanwensen of –ambities te 

realiseren. 

Zowel DUOplus als InClusief zetten in hun werking in op het formuleren van redelijke 

aanpassingen. We geloven dat sommige jongeren vaardiger en sterker kunnen worden indien 

zij ondersteund worden door redelijke aanpassingen zowel op school als op de werkplek. 

Sommige jongeren hebben een ideaal profiel voor duaal leren maar ervaren helaas een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt door specifieke functioneringsproblemen (bv. gehoorstoornis, 

concentratiestoornis, taalachterstand, gedragsproblematieken, …). Voor het begrip redelijke 

aanpassingen verwijzen we naar die aanpassingen die nodig zijn om het leertraject van de jongere 

meer kans op slagen te geven. Dit zijn haalbare aanpassingen die compenseren, remediëren, 

differentiëren of dispenseren.  

We zien een parallel met de vraag naar passend werk op de werkvloer en het formuleren van 

ondersteuningsnoden die mentoren ervaren om een passende begeleiding te kunnen geven aan 

jongeren om op die manier groeimogelijkheden te zien in hun leerproces.  

Zowel het kader van InClusieF als de ondersteuning vanuit DUOplus helpen om de vraag ‘wat is 

er mis’ te vertalen naar ‘wat zien we concreet in deze situatie bij deze jongere tijdens deze taak bij 

dit bedrijf van deze werkgever’.  Op deze manier wordt ook de match tussen een jongere en een 

leerwerkplek een doordacht proces en minder natte vinger werk. Dankzij een concrete 

formulering kan je overgaan naar de stap ‘welke ondersteuning is er nodig’? Net zoals binnen het 

oplossingsgericht en handelingsgericht denkkader, benadrukken we hiermee de ‘growth 

mindset’.  

Het formuleren van redelijke aanpassingen en vertrekken vanuit een groeigedachte heeft ook 

voor jongeren zonder beperking het voordeel dat een gesprek kan plaatsvinden dat focust op 

mogelijkheden en niet op beperkingen. Het formuleren van onderwijsbehoeftes en 

ondersteuningsnoden maakt het mogelijk om een matching tussen jongere en werkplek 

nauwkeuriger in kaart te brengen. Dit gesprek focust op wat een jongere in een bepaalde context 

nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen en trekt de vraag ook open naar de 

ondersteuning die een begeleider nodig heeft om dit te kunnen bewerkstelligen. 

In een screening en oriëntering zoekt men  samen met de jongere en andere betrokken partners 

een antwoord op de vraag in welke mate de jongere arbeidsrijp en arbeidsbereid is. De 

dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid zijn startcompetenties die samen met een 

jongere in kaart gebracht worden met het oog op verdere ontwikkeling in een duaal leertraject. 

Dit is een dynamisch gegeven. Men brengt via een screenings-en oriënteringsproces een aantal 

startcompetenties in kaart en tekent een mogelijke groeiweg uit. Deze dimensies zijn een 

vertrekpunt om de discussie aan te gaan tussen jongere, school en bedrijf over wat men belangrijk 

vindt in een welbepaalde context. Arbeidsrijpheid is een contextueel begrip. Een jongere kan 

immers in begeleiding bij één bepaalde mentor meer of minder tekenen van arbeidsrijpheid 

vertonen dan bij een andere mentor/werkplek. “Arbeidsrijp zijn” is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van school, jongere en bedrijf. Het gesprek hierover aangaan is van 

fundamenteel belang om de kansen van elke jongere in duaal leren open te houden. De expertise 

van een CLB medewerker in het handelingsgericht samenwerken vormt hierin een meerwaarde 

aangezien er steeds vertrokken wordt van de context om een maximale samenwerking in kaart 
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te brengen. De coaches van het project zijn hiermee op de werkvloer aan de slag gegaan in heel 

verschillende scholen, bedrijven, … Er bestaat immers geen ideale leerling, of een ideale mentor.  

Er bestaat wel afstemming, communicatie, groeien, realistische verwachtingen, ondersteuning 

geven en vragen, ...  Vanuit een handelingsgericht perspectief is het belangrijk om de nodige tijd 

te investeren in de afstemming om zo te streven naar een zo goed mogelijke match tussen de 

leerling en de werkplek. We merkten het voorbije projectjaar dat de leerling vaak vergeten wordt 

in deze zoektocht. Dat wil zeggen dat er gezocht dient te worden naar een leerling en een 

werkplek die goed bij elkaar passen, om zo tot een constructieve samenwerking en leerrelatie te 

komen. Hiervoor moet er rekening gehouden worden met verschillende aspecten, zoals het 

profiel van de leerling en het profiel van de mentor/werkplek. Zo wordt nagedacht en in kaart 

gebracht wie de leerling is, wat hij graag en minder graag doet, welke ondersteuning hij nodig 

heeft,… maar ook over de grootte en de cultuur van de werkplek, de inhoudelijke taken, de 

verhouding van de collega’s tot elkaar, …  De matching betreft een afstemming waarin 

verwachtingen, verantwoordelijkheden en samenwerkingen concreet gemaakt worden. Het 

“opstartgesprek” is van cruciaal belang om een succesvol duaal traject op te zetten en verder 

uit te rollen. Dit gesprek moet degelijk voorbereid worden en goed geleid worden. Idealiter is dit 

opstartgesprek een gesprek tussen vier partijen. De leerling zelf, de trajectbegeleider en de 

praktijkleerkracht van de school, de mentor van de werkplaats. Elk van deze partijen kan zich 

voorbereiden op dit gesprek aan de hand van een werkplekpaspoort en een jongerenpaspoort. 

(materialen op de website terug te vinden). De trajectbegeleider fungeert als ‘gespreksleider’ in 

dit gesprek en zou hier ook moeten in onderlegd zijn. Handelingsgericht werken biedt 

ondersteuning om de kwaliteit van di gesprek te bewaken. Het is belangrijk om vooraf te 

bepalen welke informatie de leerling en de werkplek moeten krijgen en ook moeten geven om 

tot zo goed mogelijke samenwerking en afstemming te komen. Tijdens zo’n opstartgesprek stemt 

elke partij de verwachtingen op elkaar af. Er wordt vertrokken vanuit concrete vragen en 

duidelijke afspraken. De leerling spreekt zijn onderwijsbehoeftes uit en de mentor benoemt de 

ondersteuning die eventueel nodig is om het leerproces gezamenlijk vorm te kunnen geven op 

zijn werkvloer. Dit wordt in concrete afspraken gegoten. Het is van cruciaal belang dat de leerling 

een evenwaardige partner is in dit proces en zo mee de verantwoordelijkheid opneemt voor zijn 

eigen leerproces. Zowel de leerling, als de mentor heeft eigen sterktes en groeimogelijkheden. De 

communicatie hierrond is van cruciaal belang. De coaches van DUOplus hebben bestaande ESF 

materialen en eigen materialen voor afstemming gecombineerd om een handelingsgericht 

gesprekskader (bijlage 7) op te maken. Aan de hand van dit kader gaat het gesprek over meer dan 

enkel en alleen de technische competenties die op school of op de werkvloer verworven dienen 

te worden. Een opstartgesprek moet ook gaan over algemene competenties (soft skills) en de 

groei die een leerling daar nog in af te leggen heeft. De verantwoordelijkheid die elke partij hierin 

opneemt is belangrijk om te benoemen. Dit maakt dat het leerproces een gedeelde 

verantwoordelijkheid wordt van elke partij rond de tafel. In dit opzicht zal het voor de 

trajectbegeleider ook belangrijk zijn om te benoemen dat er soms momenten van terugval zullen 

zijn, en afspraken te maken over wat er dan gedaan wordt door wie, wanneer, waarom, …  

Een keuze voor een duale richting kan pas grondig genomen worden als men beschikt over de 

juiste informatie. De coaches van DUOplus zijn doorheen het hele jaar bezig geweest met het 

verspreiden van correcte informatie omtrent duale leertrajecten. De rol van een CLB medewerker 

bestaat er ook in om collectief en neutraal informatie te verspreiden over het Vlaamse 

onderwijslandschap. De opgedane kennis in de projecten rond duaal leren zal op die manier ook 

zijn weg vinden naar de informatie die verspreid wordt door CLB medewerkers omtrent duaal 

leren. Hieraan gekoppeld vormt het netwerk van arbeidspartners een mogelijkheid om op een 

https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=3&n1=69
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positieve, interactieve en aantrekkelijke manier te spreken over technische en uitvoerende 

beroepen en studierichtingen. InClusieF en DUOplus dragen bij aan een positief imago van 

praktijkonderwijs. We doen dit door in te zetten op een bewuste en positieve keuze voor 

werkplekleren en bewuste informatieverstrekking. Beide projecten zetten binnen het nieuwe 

concept Duaal Leren in op het ontdekken, ontwikkelen en versterken van competenties en 

talenten van jongeren. We gaan uit van de vaststelling dat niet elke jongere op dezelfde manier 

leert en dat ondersteuning nodig is bij het kiezen van de meest passende leerweg. We gaan ook 

het partnerschap aan met de werkactor om informatie te kunnen geven vanuit het werkveld, om 

succesverhalen te verspreiden, om correcte informatie over duale trajecten te verspreiden. 

DUOplus en Agoria hebben dit in dit project samen gedaan om naar buiten toe een sterk, positief, 

verenigd verhaal uit te dragen. Met deze acties ondersteunen we het imago van werkplekleren 

als een volwaardige kwalificerende leerweg.  

CONCRETE ACTIES  

Om deze doelstelling te concretiseren hebben de coaches van DUOplus gewerkt aan de 

uitvoering van volgende actiepunten :  

INTEGRATIE VAN HET INSTRUMENT INCLUSIEF IN EEN BREDER KADER   

Een focuspunt van InClusieF, rond het toeleiden van jongeren met een beperking naar een duaal 

traject, kwam in deze scholen binnen het project niet aan bod. De coaches van DUOplus waren 

wel betrokken bij een traject dat doorlopen werd met een jongere in een andere richting. 

Hiervoor werd consultatief samengewerkt met Anna Claeys-medewerker InClusieF en Mieke 

Leroy, mama van een jongen met syndroom van Down die samen dit traject uittekenden. De 

resultaten en werking werden wel meegenomen naar het aanbod van DUOplus naast alle andere 

methodieken en tools uit het instrument InClusieF.  

IN KAART BRENGEN VAN MANIEREN OM PROCESMATIG EN GROEIGERICHT 

ADVIES OVER ARBEIDSRIJPHEID EN ARBEIDSBEREIDHEID TE GEVEN OP DE 

KLASSENRAAD 

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

- het advies rond arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid (dat een verplichting wordt bij de 

organieke uitrol van duaal leren) aangegrepen als een aanknopingspunt om met scholen 

coachings op te starten rond procesmatig in kaart brengen van talenten en successen van 

jongeren in het kader van een bredere onderwijsloopbaanbegeleiding.(Provil, Sint Laurens 

Zelzate, CDO De Rotonde, CLW Kortrijk) 

- output van eerdere ESF projecten aangepast om het procesmatige karakter van screening en 

oriëntering in kaart te brengen (jongerenkaart, bedrijfskaart, gesprekskaders, observatiefiches, 

visietekst klassenraad duaal.) Dit materiaal werd samengebracht op de website( 

www.topuntgent.be/induo ) en verspreid in de deelnemende scholen. 

- infosessies gegeven in de eigen CLB’s om te sensibiliseren over de dimensies van arbeidsrijpheid 

en arbeidsbereidheid en het belang van een degelijke onderwijsloopbaanoriëntering.  

 

AANDACHT VOOR DE MATCH TUSSEN JONGERE EN WERKPLEK 

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

https://www.topuntgent.be/projecten/inclusief/downloads.php
http://www.topuntgent.be/induo
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- in de mentoropleiding sensibiliserend gewerkt rond het in kaart brengen van 

groeimogelijkheden van jongeren en afstemming (vanuit een handelingsgericht denkkader). Dit 

gebeurde aan de hand van het aanreiken van een format voor jongerenkaart en bedrijfskaart 

(gebaseerd op eerdere ESF projecten) met aanpassingen vanuit onderwijsbehoeftes voor jongeren 

en bijhorende ondersteuningsbehoeftes voor leerkrachten/mentoren.  

- een gesprekskader aangereikt om optimale afstemming te bekomen tussen alle betrokken 

partijen bij de opstart van een duaal traject.  

- in de HR opleiding sensibiliserend gewerkt rond de rollen in een duaal traject en het in kaart 

brengen van verwachtingen en ondersteuningsnoden 

 

AANDACHT VOOR EEN KWALITATIEVE SCREENING EN ORIËNTERING 

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

- zich ingewerkt in de voorwaarden voor een kwalitatieve screening en diverse onderzoeken 

rond screening en oriëntering naar duaal leren.  

- Overlegd met Universiteit Antwerpen (dr. Jetje De Groof) 

- het kwaliteitskader voor een goede screening meegenomen in de coachings van de scholen en 

verspreid via de leergemeenschappen.  

 

PRAKTIJKVOORBEELD  

 

School PROVIL Lommel 

Betrokkenen Coaches DUOplus 

Betsy Janssen – coördinator 

Brenda Vernelen – leerkracht  

Dominique Dufour – trajectbegeleider 

Sabrina Scaponi – leerkracht  

Doelstelling Screenings- en oriënteringsprocedure naar duaal leren (van eigen 

jongeren en zij-instromers) herbekijken en samen uitwerken 

Overlegmomenten  

24.11.2017 Eerste kennismaking samen met de procescoach van Agoria 

23.02.2018 Afstemmingsgesprek – handelingsgerichte kijkwijzer van de bestaande 

screeningsprocedure (zie bijlage 8) 

20.03.2018 Eerste werkvergadering (zie bijlage 8) 

17.05.2018 Tweede werkvergadering (zie bijlage 8) 

27.08.2018 Opvolgvergadering 

OPM alle materialen waarvan sprake in de verslagen van deze werkvergaderingen zijn terug te 

vinden op de website van INDUO (zie website) 

 

http://www.topuntgent.be/induo
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EVALUATIE 

Uit een online tevredenheidsenquête over de werking van DUOplus  aan het einde van het 

projectjaar werden de actoren bevraagd over het aanbod van DUOplus in de verschillende 

domeinen van een duaal leertraject (informeren, screenen en oriënteren, matchen, begeleiden 

en evalueren). De volledige lijst met commentaren is terug te vinden in bijlage 9. Enkele quotes:  

‘erg duidelijke en concrete informatie, goed onderbouwd’ 

‘zinvolle brainstormmomenten’ 

‘Nuttige instrumenten leren kennen, expertise kunnen uitwisselen’ 

‘Verkrijgen van meer duidelijkheid’ 

‘de screening kan nu grondiger en beter onderbouwd gebeuren’ 

‘verruiming van onze visie op screening, kwaliteitscontrole huidige screening en toepasbaarheid 

naar duaal leren’ 

‘ik heb nu de verwachtingen in duaal leren duidelijk kunnen voorstellen’ 

 

AANBEVELINGEN OP VLAK VAN SCREENING EN ORIËNTERING IN EEN DUAAL 

TRAJECT 

1. Zet in op meer concrete begeleiding op maat in scholen bij het uitwerken 

van een screenings-en oriënteringsproces in het kader van een breder beleid 

op onderwijsloopbaanbegeleiding.  

De coaches van DUOplus hebben de werkvergadering op scholen rond screening en oriëntering 

steeds opgehangen aan de reeds bestaande initiatieven rond leerloopbaanbegeleiding, gekoppeld 

aan de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid.  Vanuit het handelingsgerichte 

werkkader werd gekeken naar de reeds bestaande activiteiten, lessen, oefeningen, … om hieraan 

een stap toe te voegen om bruikbare informatie te verkrijgen over competenties van jongeren. 

Het toevoegen gebeurde in kleine stappen (concrete oefeningen voor in een les godsdienst/PAV, 

interactieve oefeningen, observatiefiches voor bestaande activiteiten, een leidraad voor de 

klassenraad, …) (zie bijlage 10 en website)  In elke school bestaan werkingen, sportdagen, 

klasdagen, actieve lessen, ….. die een schat aan informatie kunnen geven om met jongeren te 

praten over competenties die binnen de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 

liggen. Er werd gevalideerd wat bestaat, gewerkt rond het in kaart brengen van deze werking en 

het betrekken van andere leerkrachten in een screening- en oriëntering.  

2. Zorg voor een neutrale partij die kan toeleiden naar een duaal  leertraject.  

Zorg voor de nodige kwaliteitsindicatoren die scholen stimuleren om een neutraal, onderbouwd, 

en objectief advies te geven voor het al dan niet volgen van een duale richting. Faciliteer dat 

leerlingen met vragen over oriëntering en toeleiding ook terecht kunnen bij hun CLB 

medewerker die een neutraliteit garandeert. Adviezen moeten kunnen gegeven worden op basis 

van kwaliteiten en werkpunten die objectief en kwalitatief in kaart gebracht werden, los van de  

school waar een leerling een duale richting zou kunnen gaan volgen.  

https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=2
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3. Creëer kansen voor alle jongeren in een duaal traject door minimale 

maatstaven te hanteren om het advies van de klassenraad over de 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van een j ongere neutraal, valide en 

groeigericht vorm te geven.  

Het advies dat een jongere krijgt over zijn arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid is bij voorkeur 

groeigericht geformuleerd, gebaseerd op input van verschillende personen, in verschillende 

contexten, op verschillende momenten. Wanneer school duidelijk maakt dat ze in een jongere 

groeipotentieel zien, en ook de nodige handvaten aanreikt om jongeren hierin te begeleiden op 

de werkvloer, kan dit kansen creëren voor alle jongeren in een duaal traject en niet enkel voor 

die jongeren die een sterker profiel hebben. Betrek CLB medewerkers bij deze klassenraden. Zij 

kunnen vanuit hun handelingsgericht denkkader concrete tips meegeven naar ondersteuningen 

voor jongeren, dit geldt zeker voor jongeren met nood aan extra ondersteuning (jongeren met 

een migratie achtergrond, jongeren met taalnoden, jongeren met een beperking, jongeren met 

‘moeilijk gedrag’) maar geldt evengoed voor jongeren die in volle ontwikkeling zijn en nood 

hebben aan duidelijke begeleiding op school en op de werkvloer. Het beeld van de “ideale 

jongere” in een duaal traject zal maar bijgestuurd kunnen worden als er ook concrete 

onderwijsbehoeftes uitgesproken kunnen worden en ondersteuning nodig voor de mentor 

/bedrijf van de school om hiermee samen aan de slag te gaan. Ondersteun klassenraden concreet 

en op maat, aan de hand van een neutrale derde partij om dit mogelijk te kunnen maken.  

4. Zorg voor een leerloopbaandossier dat jongeren ‘volgt ’  

Alle inspanningen die scholen doen om jongeren te begeleiden in hun leerloopbaan gaan dikwijls 

verloren als deze jongeren van school veranderen. Elke school begint ‘opnieuw’. Jongeren leren 

zichzelf kennen in een gestage groeilijn, in contacten met verschillende personen, in 

verschillende opeenvolgende leermomenten, … Dit vormt in de leerloopbaan van een jongere 

echter geen coherent geheel en wordt nergens echt ‘neergeschreven’. Door het werken met een 

‘jongerenpaspoort’ (leerloopbaandossier) kan deze info ergens opgeslagen worden, wat kansen 

creëert voor jongeren, zeker voor diegene die geen lineaire schoolloopbaan hebben. In het CLB 

dossier van een jongere wordt nu reeds info verzameld over de contactmomenten met CLB 

medewerkers in het kader van onderwijsloopbaanbegeleiding.  

5. Onderzoek de mogelijkheden van een NROC rond 

onderwijsloopbaanbegeleiding.  

Bovenstaande aanbevelingen kunnen een onderdeel uitmaken van een netoverschrijdende 

regionale ondersteuningscel (NROC) van CLB medewerkers die zich specialiseren in deze 

materie. Zij hebben ervaring met het handelingsgerichte werken, kennen de scholen en kennen 

de jongeren. Zij kunnen een neutrale rol opnemen in de onderwijsloopbaan van een jongere en 

een signaalfunctie naar ondersteuning van de school opnemen. Zij kunnen een taak opnemen in 

het breed, neutraal informeren van ouders en jongeren met input vanuit de arbeidssector en in 

het concreet ondersteunen in begeleiding van jongeren.  De coaches van TOPunt hebben hun 

werking kunnen opzetten, verfijnen, uitdragen en bijsturen omdat ze netonafhankelijk werken. 

Dit werd door scholen, bedrijven en door de coaches zelf als een meerwaarde aanzien en kadert 

binnen de leerlinggerichte aanpak die CLB medewerkers eigen zijn.   

 

 



39 
 

 

 

OUTPUT 

Op de website zijn alle materialen terug te vinden die doorheen het 

project gebruikt werden, verzameld werden, herwerkt werden, … 

vertrekkend vanuit een vraag op school of werkplek. De materialen 

werden gebruikt in de context van duaal leren, maar zijn zeker niet alleen 

hiervoor inzetbaar. Zij worden ter inspiratie aangeboden om zelf verder 

aan te passen, te gebruiken in eigen context. De website wordt ook nog 

steeds aangepast en herwerkt omdat de coaches van DUOplus ook in 

schooljaar 2018-2019 projectmatig ondersteuning bieden in scholen en 

bedrijven die duale leertrajecten opstarten.  

Onder de bouwsteen ‘informeren’ is materiaal terug te vinden 

 rond contracten, leervergoeding, redelijke aanpassingen, filmmateriaal  

    van sectoren rond duaal leren, verwijzingen naar websites van Syntra  

    Vlaanderen en Departement Onderwijs, sectoren, onderwijskiezer, …  

 powerpoint voorstellingen die door de coaches gebruikt worden voor  

    infomomenten in klassen, bij externen, ouders, …  

 

De website vertrekt vanuit het standpunt dat mensen (leerlingen, 

leerkrachten ouders, CLB medewerkers, bedrijven …) met vragen rond 

duaal leren via één van de knoppen een toegangspoort hebben om bij 

concreet materiaal, of andere websites terecht komen om een antwoord 

te vinden.  

Onder de bouwsteen ‘oriënteren en screenen’ is materiaal terug te 

vinden met 

 links naar zelftest voor leerlingen 

 oefeningen uit het oriënteringsinstrument InClusieF 

 kader rond arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 

 kwaliteitskaders rond screening 

 stappenplannen voor scholen en bedrijven om zich voor te bereiden  

    op een duaal traject 

 leidraad voor een advies arbeidsrijpheid en arbeidsbreiedheid op de   

    klassenraad 

 bestaande screeningsmaterialen 

 jongerenpaspoort / bedrijfspaspoort 

 …  
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Onder de knop ‘matchen’ is materiaal terug te vinden rond 

 afstemming tussen school en werkplaats (gesprekskaders) 

 oefeningen om verwachtingen in kaart te brengen tussen  

        school en bedrijf 

 voorbeelden van opleidingsplannen 

 hulpzinnen voor onderwijsbehoeftes en ondersteuningsnoden 

 …  
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3 EEN BRUG SLAAN TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT 

VISIE  

Inzetten op een actieve co-creatie tussen een onderwijspartner en een 

arbeidspartner 

Met InClusieF en DUOplus streven we ernaar onderwijs en arbeid niet langer als twee aparte 

werelden te zien; maar wel als één geheel waarin onderwijs als de eerste trap van de arbeidsmarkt 

ervaren wordt. Hoe meer er sprake is van samenwerking met het bedrijfsleven, des te vaker het 

in de loopbaangesprekken met leerlingen zal gaan over concrete acties die leerlingen kunnen en 

wellicht wel moeten ondernemen met betrekking tot werken (Meijers en Kuipers, 2009). Deze 

loopbaangesprekken worden het best bij de oriëntering opgenomen. 

Ook vanuit Agoria werden conclusies getrokken uit een grondige studie van de werkplek van de 

toekomst 4  Hierin vinden we elkaar door het belang te benadrukken van een degelijke 

leerloopbaanbegeleiding, reeds van in het leerplichtonderwijs. Een van de actiedomeinen 

omhelst het beter informeren van jongeren in het maken van een studiekeuze en meer up to date 

informatie verspreiden over de arbeidsmarkt.  

Tegelijkertijd is het van belang dat zowel onderwijzers als ondernemers leerlingen stimuleren 

vanuit eenzelfde stimulerende en coachende houding. Beide actoren helpen jongeren stappen te 

ondernemen tot zij uiteindelijk het onderwijs kunnen verlaten en een beroep kunnen uitoefenen. 

Vandaar onze keuze in dit project voor een integrale benadering waarin beide sectoren, arbeid 

en onderwijs, met een uniforme oplossings- en handelingsgerichte visie benaderd werden.  

In dit project werkten we vanuit een vruchtbare complementariteit met Agoria. In een 

samenwerking via de leergemeenschappen en het lerend netwerk, konden de materialen en 

coachingstechnieken van DUOplus en Agoria beide organisaties verrijken aangezien we beiden 

tot een uitwisseling en samenwerking bereid waren. De leergemeenschappen van Agoria boden 

de kans aan de coaches van DUOplus om vanuit een oplossingsgericht perspectief aanvullingen 

te doen op pedagogisch-didactisch vlak, alsook om te voelen waar de noden liggen in 

ondersteuning van de betrokkenen. Op vlak van informatieverspreiding kon op die manier ook 

in de oriëntering en het geven van studie advies gebruik gemaakt worden van de positieve 

verhalen die er reeds zijn in geslaagde duale trajecten. (vb. filmpjes “Myth Busters duaal” van 

Agoria). De structurele inbedding die we beiden hanteerden via hetzij de expertgroep van 

DUOplus of het lerend netwerk van Agoria zorgde voor een draagvlak binnen het domein van 

onderwijs en de bedrijven. 

CONCRETE ACTIES  

Concreet hebben de coaches van DUOplus deze doelstelling in praktijk omgezet via volgende 

acties :  

EEN SAMENWERKING UITBOUWEN MET AGORIA  

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus :  

                                                           
4 ‘Shaping the future of work’ is een studie van Agoia ism. VDAB, Forem, Actiris, en gerealiseerd door Roland Berges – 

september 2018. (website link)  

https://info.agoria.be/nl/bethechange
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- Vlaanderenbreed alle scholen die lassen constructie duaal aanboden opgenomen in het 

coachingsaanbod.  

- De focus meengenomen op groei en welbevinden van jongeren in de leergemeenschappen en 

andere overlegplatformen van Agoria. Waar de inhoud eerder gericht was op technische skills 

bestond de complementariteit met de medewerkers van DUOplus er in dat er doorheen deze 

werking steeds de concrete toevoeging was vanuit de expertise van een CLB  medewerker in 

begeleiding van jongeren (werken aan motivatie en welbevinden) en hoe die ingebracht kan 

worden in de begeleiding van een duaal leertraject. Het standpunt van de jongere, de 

onderwijsbehoeftes van een jongere en de ondersteuningsnoden van een begeleider stonden 

centraal in veel overlegmomenten en vergaderingen. Zij vormden een extra dimensie  die door 

de coaches van DUOplus aangebracht werden aanvullend op de  technische competenties.  

- Aanwezig te zijn in de structurele overlegorganen georganiseerd door Agoria : 

leergemeenschappen, stuurgroep, lerend netwerk en de expertgroep van DUOplus (waar Agoria 

aan deelnam) 

 

CO CREATIE VAN EEN OP MAAT GEMAAKTE MENTOROPLEIDING 

(zie eerder) 

 

INZETTEN OP MAXIMALE AANWEZIGHEID OP OVERKOEPELENDE 

OVERLEGORGANEN 

Hiertoe hebben de coaches van DUOplus:  

- Ingezet op maximale aanwezigheid op structurele overlegorganen georganiseerd door 

departement arbeid of departement onderwijs. Enerzijds kaderde dit in de eigen 

professionalisering van de medewerkers van DUOplus, anderzijds is een CLB medewerker ook 

vaak geplaatst in een positie om te kijken vanuit het standpunt van een leerling. Heel vaak waren 

de interventies toegespitst op specifieke tussenkomsten vanuit het standpunt van een leerling in 

een duaal traject (rekening houden met zelfevaluaties van leerlingen, visueel evalueren, rekening 

houden met contextgegevens en hierover afstemmen, rekening houden met kleine interventies 

om onderwijsbehoeftes van jongeren duidelijk te krijgen, …) 

 

EVALUATIE 

De coaches van DUOplus en de medewerkers van Agoria hebben gedurende het projectjaar 

gewerkt vanuit een wederzijds respect en leerhouding voor elkaars ‘wereld’. Dit projectjaar werd 

door hen allen als een uitdagende en verrijkende, positieve samenwerking beschouwd. De 

aanbevelingen die zowel Agoria als DUOplus formuleerden na dit projectjaar lopen ook vaak 

gelijk wat volgens ons duidt op een intensieve periode van samenwerking met dezelfde doelen 

voor ogen, namelijk het uitbouwen van sterke duale leertrajecten vanuit een geloof in de 

meerwaarde van deze trajecten in de vorming van jongeren, en dit zowel op technisch vlak als 

op vlak van algemene ontwikkeling.  
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AANBEVELINGEN OP VLAK VAN BRUG TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT  

 

1.Zet in op het ondersteunen van nieuwe, complementaire samenwerkingen 

die in co-creatie gaan met elkaar  

Op elk platform werd duidelijk dat elke partner met eigen kijk en eigen expertise rond de tafel 

zit. Het samenleggen van deze kennis (op technisch vlak, op vlak van arbeidsmarktkennis, op 

vlak van lesgeven en op vlak van begeleiding en afstemming creëren) maakte dat er 

mogelijkheden ontstonden om op elkaars werking in te pikken en dit te verruimen vanuit de 

expertise van elke betrokkene. Dit maakte het totaalpakket dat kon aangeboden worden aan 

jongeren, en hun begeleiding, in een duaal traject, ruim en divers. 

2. Zet in op het creëren van mogelijkheden tot flexibele loopbanen in 

onderwijs.  

De medewerkers van DUOplus zijn allen werkzaam in projectwerking. Dit is de enige manier om 

in de huidige onderwijscontext de ervaring die je opgedaan hebt in een klas, of in de begeleiding 

van jongeren, ‘ergens anders’ concreet in te kunnen brengen, te verdiepen, en hiermee met 

andere partners aan de slag te gaan. Projectwerk biedt echter geen zekerheden in een loopbaan. 

De medewerkers van DUOplus die op deze manier kennis en expertise opgebouwd hebben, die 

inzetbaar is in de eigen context moeten de keuze maken tussen opnieuw projectwerk en een 

onzekere jobinhoud, of regulier werk met de garantie op zekerheid. Dit zorgt voor weinig 

continuïteit in gedragen vernieuwing.  

3. Zet in op neutrale partners voor jongeren, scholen en arbeidsactoren 

De kennis en expertise die medewerkers van DUOplus nu opbouwden, en nog verder verdiepen, 

staat ter beschikking van elke jongere. Bij uitbreiding ook van elke school, ongeacht de koepel 

waartoe deze school behoort. In sommige scholen, waar een reeds eerder ervaring was met 

werkplekleren, was reeds heel veel kennis aanwezig rond duale leertrajecten, screening, 

oriëntering, partnerschappen met sectoren… In andere scholen minder omdat de noodzaak er 

tot nu toe nog niet geweest was. De medewerkers van DUOplus konden vlot van de ene school 

naar de andere gaan en faciliteerden heel vaak netoverschrijdende informatie uitwisseling. Met 

de uitrol van het hernieuwde secundair onderwijs, waarin elke school nog meer de eigen 

identiteit zal bepalen wordt deze overkoepelende netneutrale opdracht des te belangrijker. Als 

elke school zich een eigen sterke identiteit aanmeet, ondersteund door de eigen koepel, wordt 

het voor jongeren, ouders, …  moeilijker om een duidelijk zicht te hebben op de identiteit, 

sterktes, … van andere scholen. De onderwijsloopbaan van een jongere verloopt echter niet altijd 

in een en dezelfde school, jongeren (en ouders) zouden meer en meer gestimuleerd moeten 

kunnen worden om keuzes te maken vanuit de eigen kwaliteiten en sterktes, en van daaruit een 

school/beroep/leerweg die hierbij aansluit. De toeleiding/ overgang van de ene school naar de 

andere op basis van interesses en kwaliteiten van jongeren is een aandachtspunt waar een 

netneutrale partner zeker een rol kan in spelen.  
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OUTPUT 

De partners in deze projectaanvraag zullen ook in de toekomst nog beroep kunnen en willen 

doen op elkaar voor het verdere ondersteunen van actoren in duale leertrajecten. 

- Er is informatieuitwisseling tussen Agoria en DUOplus omtrent evoluties op de 
arbeidsmarkt en ondersteuning voor scholen die hierin geboden wordt door Agoria in 
het kader van de studiekeuze van jongeren (uitrol Be The Change project, rollentest voor 
leerlingen om een beroep te kiezen, filmmateriaal duale leertrajecten, …) Deze link met 
de arbeidsmarkt is essentieel om een gedegen onderwijsloopbaanbegeleiding te kunnen 
ondersteunen. Dit zowel op vlak van individuele leerlingen, als meer ondersteunend op 
schools vlak. De denkpiste van een NROC rond onderwijsloopbaanbegeleiding geeft hier 
mogelijkheden om in de toekomst verdere samenwerkingen concreet vorm te kunnen 
geven.  

- De partners uit de expertgroep van DUOplus zijn opnieuw partners in een 
projectaanvraag waarin ook de aanloopfase vorm krijgt in Gentse context. De kennis en 
expertise in projecten opgedaan door medewerkers van DUOplus wordt hierin 
ingebracht om sterke duale leertrajecten uit te kunnen bouwen.  
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WEBSITE EN CONTACTGEGEVENS   

Het bleek doorheen het projectjaar opportuun om onze oorspronkelijke focus op begeleiden en 

evalueren ruimer te trekken naar informeren, oriënteren en matchen in een (duaal) leertraject.  

Deze integrale benadering van de bouwstenen in een duaal leertraject bleek een meerwaarde 

om de begeleiding en evaluatie kwalitatief vorm te geven. In kader hiervan inventariseerden we 

vanuit DUOplus verschillende good practices, alsook materialen en tools. Het kwam praktischer 

uit om dit aan te bieden in een duidelijk overzicht met de nodige mogelijkheden tot begeleiding 

heiraan gekoppeld. Het zou dan ook een gemiste kans zijn om de opgebouwde expertise verloren 

te laten gaan. Daarom besloten wij alles overzichtelijk te bundelen in de vorm van een website  

www.topuntgent.be/induo   

Op die manier kunnen wij op een laagdrempelige manier de visie en de procesgedachte 

meegeven, maar daarnaast is het ook ons doel om deze visie concreet en doorleefd te maken.  

Projectverantwoordelijke : Hugo Van de Veire hugo.vandeveire@topuntgent.be  

Projectmedewerkers :  

Coppens Jutta  Jutta.coppens@topuntgent.be 0490 64 25 67  

Bohi Eline Eline.bohi@topuntgent.be  

Lassuyt Janne Janne.lassuyt@vclbgent.be  

Pattyn Sofie Sofie.pattyn@vclbgroeninge.be  

Tonnard Tineke Tineke.tonnard@topuntgent.be 0493 82 84 66 

 

TOPunt Gent  

Holstraat 95 

9000 Gent 

09 277 83 00 

www.topuntgent.be 

 

VERDERE WERKING PROJECT DUOPLUS 

De werking van het project DUOplus wordt in het schooljaar 2018-2019 verdergezet in 

samenwerking met de sector voor transport en logistiek. Op de website zal dan ook materiaal 

terug te vinden zijn dat in de context van dit project aangeboden, herwerkt, gemaakt, ….. is  

Meer info over dit project is terug te vinden via volgende website 

 

 

http://www.topuntgent.be/induo
mailto:hugo.vandeveire@topuntgent.be
http://www.topuntgent.be/
http://www.sftl.be/nl/werkgever/projecten-acties/sftl-duoplus-en-werkans-jongeren-in-logistiek-jil/
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Voor deze overzichtslijst werden verschillende ESF-projecten, alsook andere initiatieven geraadpleegd.  

BIJLAGE 1 : EVALUATIETOOLS EN SCREENINGSTOOLS  

 

Naam + contactgegevens Wat is het? 

Hoe werkt het? 

Beschikbaarheid? 

WELA 

(werken en leren Antwerpen) 

ESF project ID: 6053 

 

Bert Bellens 

03 609 53 52 

Bert.bellens@wela.be 

 

 

Evaluatie van technische en generieke 

competenties op de werkvloer en op 

school via een digitale tool. 

 

Competentielijst 10 niet-vaktechnische competenties: 

http://www.vzwmentor.be/artikels/inspiratie/TOOL%202%20Competentielijst

%2010%20niet-vaktechnische%20competenties%20-%20WELA%20vzw.pdf 

 

Handleiding groeitool: 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Wela%20-

%20Handleiding%20groeitool.pdf 

 

MICOON 

(Methodiek en Instrumentarium 

voor de CompetentieOpvolging 

Online) 

ESF project ID: 6096 

 

Bert van Cauteren 

Tinne Caluwaerts 

09 222 85 81 

Bert.van.cauteren@syntra-mvl.be 

Tinne.caluwaerts@syntra-mvl.be 

 

 

Een uitgeschreven specifieke 

methodiek voor de begeleiding van 

lerenden bij het werkplekleren. 

 

Een online instrument om de 

competentieverwerving in een duaal 

leerproces op te volgen. Dit 

instrument houdt rekening met 

specifieke begeleidingsmethodiek. 

 

Filmpje MICOON: https://www.youtube.com/watch?v=X4gfqgriXVQ 

 

Nieuwsbrieven MICOON: 

- http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuw

sbrief_1.pdf 

- http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuw

sbrief_2.pdf 

- http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuw

sbrief_3.pdf 

- http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuw

sbrief_4.pdf 

 

Feedback geven: 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Syntra%20Mid

den-Vlaanderen%20-%20Fiche%20feedback%20geven.pdf 

mailto:Bert.bellens@wela.be
http://www.vzwmentor.be/artikels/inspiratie/TOOL%202%20Competentielijst%2010%20niet-vaktechnische%20competenties%20-%20WELA%20vzw.pdf
http://www.vzwmentor.be/artikels/inspiratie/TOOL%202%20Competentielijst%2010%20niet-vaktechnische%20competenties%20-%20WELA%20vzw.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Wela%20-%20Handleiding%20groeitool.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Wela%20-%20Handleiding%20groeitool.pdf
mailto:Bert.van.cauteren@syntra-mvl.be
mailto:Tinne.caluwaerts@syntra-mvl.be
https://www.youtube.com/watch?v=X4gfqgriXVQ
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_1.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_1.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_2.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_2.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_3.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_3.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_4.pdf
http://www.syntramiddenvlaanderen.be/MICOON_2017_Nieuwsbrief_4.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Syntra%20Midden-Vlaanderen%20-%20Fiche%20feedback%20geven.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Syntra%20Midden-Vlaanderen%20-%20Fiche%20feedback%20geven.pdf


47 
 

Voor deze overzichtslijst werden verschillende ESF-projecten, alsook andere initiatieven geraadpleegd.  

 

De app van MICOON is beschikbaar mits betaling. 

 

WIL 

(werken is leren) 

ESF project ID: 6089 

 

Emanuel David 

056 26 02 00 

Emanuel.david@syntrawest.be  

 

 

Evaluatiemethodiek om leerjongeren 

op te volgen en te beoordelen, 

gestoeld op bevindingen van én 

gevalideerd door het 

opleidingscentrum én de 

leeronderneming. 

 

https://syntrawest.be/hetprojectbureau  

Duaal leren: de werkplek als 

leerplek 

ESF project ID: 6086 

 

Maaike Van Overmeire 

09 266 14 40 

Maaike.VanOvermeire@voka.be 

 

 

Een website met informatie voor 

scholen, bedrijven en leerlingen. 

 

http://www.duaalleren.org 

 

Specifieker (link naar evaluaties): 

1. Feedback geven – tips voor de mentor 

(https://www.duaalleren.org/communicerenenfeedback) 

2. Praktische handleiding voor mentoren 

(onderdeel communiceren pag. 19) 

https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_ff0e0d833035498188a0

804961fd485c.pdf 

Alterneringsplannen 

(deeltijds onderwijs) 

 

Departement Onderwijs en 

Vorming 

Afdeling Secundair onderwijs en 

Leerlingenbegeleiding 

02 553 97 93 

lerenenwerken@vlaanderen.be 

Een alterneringsplan wordt gebruikt 

voor de evaluatie van de competenties 

bij de toeleiding, opvolging en 

evaluatie van een jongere tijdens 

zijn/haar deelname aan alternerend 

leren (binnen DBSO). Na overleg met 

mentor en jongere stelt de begeleider 

dit op. 

Bij iedere evaluatie wordt dit plan 

verder aangevuld. 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/a-

z/?D=0&S=0&DT=&tid=113&DO=7&tchk=1509453592810 

 

mailto:Emanuel.david@syntrawest.be
https://syntrawest.be/hetprojectbureau
mailto:Maaike.VanOvermeire@voka.be
http://www.duaalleren.org/
https://www.duaalleren.org/communicerenenfeedback
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_ff0e0d833035498188a0804961fd485c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_ff0e0d833035498188a0804961fd485c.pdf
mailto:lerenenwerken@vlaanderen.be
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/a-z/?D=0&S=0&DT=&tid=113&DO=7&tchk=1509453592810
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/a-z/?D=0&S=0&DT=&tid=113&DO=7&tchk=1509453592810
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Voor deze overzichtslijst werden verschillende ESF-projecten, alsook andere initiatieven geraadpleegd.  

Herco – competentietoolbox 

(Herkennen van Competenties) 

ESF Project ID: 5190 

 

Marc Theunis 

kenniscentrum@industrieonderw

ijs.be 

 

Het EBC-instrumentarium is 

ontwikkeld om te ondersteunen bij 

het Evalueren van Beroepstechnische 

Competenties. 

Het bestaat uit een 

verantwoordingsdocument met een 

uitgebreide theoretische achtergrond, 

een handleiding voor het invoeren en 

uitwerken van het evalueren van 

beroepstechnische competenties, een 

EBC-box voor de visuele registratie 

van de evaluaties van de individuele 

leerling en een handleiding voor het 

gebruik van deze EBC-box. 

De verschillende documenten zijn te verkrijgen via het EBC-forum (mits 

registratie): 

http://www.industrieonderwijs.be/forum/viewforum.php?f=2&sid=aadd3fc3d6a

c04339b84714f33a00282 

 

Presentatie: 

http://talentenfabriek.be/Portals/talent2016/Files/Documenten/Duaal%20leren

/F_KIO.pdf 

 

 

 

Instructiefiches: 

http://www.esf-

vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/products/er_296_5190_ebc-

box_instructiefiches.pdf 

 

LetsCO-opleidingsmodel 

(opleiding co-medewerker in een 

bedrijf) 

ESF Project ID: 6048 

 

Miriam Hemelsoet 

+32 478 39 45 10 

Miriam.hemelsoet@konekt.be 

 

Het LetsCO-opleidingsmodel: een 

duaal leertraject voor jongeren met 

een verstandelijke beperking en/of 

ASS.  

Opmerking: heel laagdrempelig 

materiaal, kan zinvol zijn om mee te 

nemen in evaluatiegesprekken voor 

jongeren die verbaal niet zo sterk zijn. 

Er kan sterk visueel gewerkt worden. 

 

De bundel met tools: http://konekt.be/nl/werk-aan-je-talent-tools 

 

Woodwize: check op de werkplek 

ESF Project ID: 6084 

 

Bart De Waele 

+32 495 56 10 00 

Bart@woodwize.be 

 

Het ESF-project Check op de 

WERKPLEK had als doelstelling het 

formuleren van beleidsaanbevelingen, 

het ontwikkelen van procedures en 

methodieken om aantrekkelijke 

leertrajecten te realiseren (zowel voor 

 

Website: http://www.checkopdewerkplek.be/ 

 

Proces/methodiek opvolgen van de lerende op de werkplek: 

https://indd.adobe.com/view/3ca8aa89-3f1b-4bb4-9693-f4261a284ee6 

 

De  bundel check op de werkplek: 

mailto:kenniscentrum@industrieonderwijs.be
mailto:kenniscentrum@industrieonderwijs.be
http://www.industrieonderwijs.be/forum/viewforum.php?f=2&sid=aadd3fc3d6ac04339b84714f33a00282
http://www.industrieonderwijs.be/forum/viewforum.php?f=2&sid=aadd3fc3d6ac04339b84714f33a00282
http://talentenfabriek.be/Portals/talent2016/Files/Documenten/Duaal%20leren/F_KIO.pdf
http://talentenfabriek.be/Portals/talent2016/Files/Documenten/Duaal%20leren/F_KIO.pdf
http://www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/products/er_296_5190_ebc-box_instructiefiches.pdf
http://www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/products/er_296_5190_ebc-box_instructiefiches.pdf
http://www.esf-vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/products/er_296_5190_ebc-box_instructiefiches.pdf
mailto:Miriam.hemelsoet@konekt.be
http://konekt.be/nl/werk-aan-je-talent-tools
http://www.checkopdewerkplek.be/
https://indd.adobe.com/view/3ca8aa89-3f1b-4bb4-9693-f4261a284ee6
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de leerling als het bedrijf) en de 

kwaliteit en kwantiteit van de 

leerwerkplekken te verhogen. 

 

Hoewel het project gericht is op 

houtopleidingen, zijn de procedure(s) 

en/of methodieken ook intersectoraal 

bruikbaar. 

 

Opmerking: checklists kunnen 

gebruikt worden tijdens een 

evaluatiegesprek. 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Woodwize%20

-%20Handleiding%20methodiek%20opvolginstrument.pdf 

 

Checklist ‘leerlingen in mijn bedrijf, wat nu?’: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_3a55d201f2884965b745d08092ae8e19.p

df 

 

Checklist ‘hoe organiseer ik succesvol werkplekleren in mijn onderneming?’: 

https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_f29c5406cc4a44159182b8290f098c7d.pd

f 

 

Opvolg- en evaluatiecriteria: 

https://www.woodwize.be/upload/docs/10%20OPVOLG%20en%20evaluatiecrit

eria.pdf 

 

Quickstage 

www.quickstage.be 

info@quickstage.be 

+32 468 32 36 39 (verkoop en 

administratie) 

+32 468 18 20 27 (helpdesk) 

 

Quickstage is een online 

webtoepassing (software) voor de 

planning, opvolging en evaluatie van 

leerlingen van een school die bij één 

of meerdere bedrijven stage lopen. 

Scholen, leerlingen en bedrijven 

kunnen hiervan gebruik maken. 

Afhankelijk van de rol, heeft u in 

meerdere of mindere mate toegang tot 

de componenten: 

- Schooladministratie 

- Stagevoorbereiding 

- Beheer van stagedossiers 

- Stagebezoeken 

- Onkostennota’s 

 

Gratis demo: 

https://www.quickstage.be/quickform/index.php?subscription=&step=demo 

 

 

Filmpje (korte voorstelling): 

https://www.quickstage.be/component/content/article/46-voorstelling-

5min.html 

 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Woodwize%20-%20Handleiding%20methodiek%20opvolginstrument.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Woodwize%20-%20Handleiding%20methodiek%20opvolginstrument.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_3a55d201f2884965b745d08092ae8e19.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_3a55d201f2884965b745d08092ae8e19.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_f29c5406cc4a44159182b8290f098c7d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/5d00eb_f29c5406cc4a44159182b8290f098c7d.pdf
https://www.woodwize.be/upload/docs/10%20OPVOLG%20en%20evaluatiecriteria.pdf
https://www.woodwize.be/upload/docs/10%20OPVOLG%20en%20evaluatiecriteria.pdf
http://www.quickstage.be/
mailto:info@quickstage.be
https://www.quickstage.be/quickform/index.php?subscription=&step=demo
https://www.quickstage.be/component/content/article/46-voorstelling-5min.html
https://www.quickstage.be/component/content/article/46-voorstelling-5min.html
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- Evaluaties 

- Documenten genereren 

- Edison module 

 

Opmerking: eerder gericht op het 

praktisch-organisatorische. 

Noteble 

 

jasper.goyvaerts@gmail.com 

 

Mening van de school:  

- Heel aanpasbaar per school  

- AV kan erin opgenomen worden  

- Projecten (geïntegreerde 

oefeningen) kunnen aangemaakt 

worden  

- Je kan ingeven hoe vaak iets moet 

aangeboden worden  

- Je kan evalueren aan de hand van 

cijfers (interessant voor een voltijdse 

school) maar ook aan de hand van 

kleuren, snelheidswijzer, … Zoals je zelf 

wil, je kan zelf kiezen welke waarde je 

geeft aan welke kleur via een 

handleiding.  

- Je kan gewichten geven aan 

vakken of onderdelen  

- Koppeling aan smartschool, WIZA of 

Informat mogelijk  

- Welke competenties nog moeten 

behaald worden, kan je er 

overzichtelijk uithalen  

 

One Two 

 

Contactpersoon:  Kristof Wittouck 

kristof@one-two.com  

 

Registratie-en evaluatietool speciaal 

aangepast aan de context van duaal 

leren  

http://www.one-two.com/nl/home-159.htm  

info@one-two.com  

051 72 14 00  

mailto:jasper.goyvaerts@gmail.com
mailto:kristof@one-two.com
http://www.one-two.com/nl/home-159.htm
mailto:info@one-two.com
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SCREENINGSTOOLS  

Een overzicht van competenties die jongeren nodig hebben met het oog op het succesvol doorlopen van een duaal traject.5 

Competent om te participeren op de werkvloer Competent om te leren op de werkvloer 

 
‘R

IJ
P

H
E

ID
’ 

 

 

Betrouwbaar en stipt 

handelen 

Afspraken rond aanwezigheid naleven  

 

Plannen 

Afspraken rond leerdoelen naleven 

Afspraken rond uitvoeren taken naleven Initiatief nemen om relevante informatie te 

verzamelen Eerlijk en discreet zijn 

Respect tonen voor mensen en materiaal Belangrijke informatie ‘vastleggen’ 

 

 

Gepast communiceren 

 

Voor zichzelf opkomen  

 

Monitoren 

Eigen vooruitgang opvolgen 

Respectvol en beleefd communiceren Communiceren over barrières voor leren 

Open staan voor feedback van anderen Flexibel omspringen met wijzigingen in leertraject 

Communiceren over afwijken van afspraken Volhouden indien zich barrières opwerpen 

 

Zelfstandig werken 

Werk afwerken, kwaliteitsvol werken  

Evalueren 

Reflecteren over sterke en zwakke punten 

Doseren van inspanning, volhouden 

Werk zien, initiatief nemen Open staan voor feedback van anderen 

 

  

Gemotiveerd om te leren en participeren op de werkvloer 

 

   

‘B
E

R
E

ID
H

E
ID

’ 

 

 

Positieve 

leeroriëntatie 

Bereid zijn om te leren, leergierig zijn 

Bereid zijn om een extra inspanning te leveren 

 

Positieve keuze voor 

beroep 

Affiniteit met het gekozen beroep hebben 

Inzicht hebben in werkomstandigheden  

In staat zijn om te reflecteren over de beroepskeuze  

Zelfeffectiviteit Geloven in de eigen kwaliteiten en capaciteiten om te leren en functioneren op de werkvloer  

                                                           
5 Dimensies 4.0 en kwaliteitskader screening uit onderzoek Universiteit Antwerpen “Inschatten van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren”. 
Eindrapport juni 2017 (vervolgonderzoek waarbij rubrics uitgeschreven worden en er lichte wijzigingen zijn einde december 2018) 
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Kwaliteitskader voor het screenen van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid i.k.v. duaal leren   
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SCREENINGSTOOLS    

Naam / contactgegevens Wat is het? 

Hoe werkt het? 

Beschikbaarheid? 

Kickstart 

ESF-project ID: 3623 

“Kickstart onderwijs” 

 

Erwin Samson 

0478 50 34 69 

Erwin.samson@plantijn.b

e 

Kickstart je toekomst! wil scholen 

helpen om de 

leerloopbaanbegeleiding in praktijk 

te brengen. Een online instrument 

biedt jongeren ondersteuning om te 

reflecteren over de eigen generieke 

werkkwaliteiten. Handleidingen en 

een praktische toolbox zorgen ervoor 

dat leraars jongeren een 

leerloopbaanbegeleiding op maat 

kunnen geven in voorbereiding op 

hun eerste werkervaring. 

Kickstart je school! – hoe een gericht 

schoolbeleid werkkwaliteiten van 

leerlingen kan versterken. 

Kickstart je stage! – werkkwaliteiten 

versterken tijdens de stage. 

Instrument (vragenlijst en feedback): https://kickstart.goleweb.eu/instrument 

 

Toolbox: https://kickstart.goleweb.eu/toolbox 

 

Handleidingen: https://kickstart.goleweb.eu/kickstart-handleidingen 

 

Didactisch materiaal: https://kickstart.goleweb.eu/node/752 

 

Good practices: https://kickstart.goleweb.eu/nl/node/878 

TOCI-instrument 

(trajectoverschrijdend 

competentie-instrument) 

TOCI werd in Gent ontwikkeld in de 

context van het DBSO. Het is een 

TrajectOverschrijdend 

CompetentieInstrument en bestaat 

uit een scoreformulier en wordt 

geconcretiseerd per traject.  

Het TOCI instrument omvat volgende dimensies: 

- Aangepaste communicatie 

- Doorzetten 

- Initiatief 

- Respect 

mailto:Erwin.samson@plantijn.be
mailto:Erwin.samson@plantijn.be
https://kickstart.goleweb.eu/instrument
https://kickstart.goleweb.eu/toolbox
https://kickstart.goleweb.eu/kickstart-handleidingen
https://kickstart.goleweb.eu/node/752
https://kickstart.goleweb.eu/nl/node/878
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TOCI wordt gebruikt door 

trajectbegeleiders, leerkrachten 

algemene vorming, leerkrachten 

beroepsgerichte vorming, begeleiders 

van persoonlijke 

ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, 

brugprojecten en instructeurs op de 

werkvloer. 

TOCI omvat de competenties die 

belangrijk zijn in het traject naar 

tewerkstelling en draagt bij tot het 

versterken van de jongeren. 

TOCI wordt gebruikt bij het onthaal 

en de screening op school, bij de 

start/intake van een traject en tijdens 

de evaluatiemomenten. 

TOCI dient als basis voor een gesprek 

tussen alle partijen. Het is aan de 

gespreksleider om te spreken over de 

competenties die op dat moment 

relevant zijn. 

- Zelfredzaamheid 

- Stiptheid 

- Samenwerken 

- Omgaan met feedback 

VDAB-instrument 

 

 

De VDAB ontwikkelde een 

screeningsinstrument dat in de centra 

voor leren en werken standaard in het 

screeningsproces aanwezig is. 

Leerlingen beoordelen zichzelf 

a.d.h.v. 32 stellingen die gebaseerd 

Screeningtool en handleiding: 

https://www.vdab.be/cvs/cvs_onderwijs.shtml#kwaliteitsvol 

 

 

https://www.vdab.be/cvs/cvs_onderwijs.shtml
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zijn op 10 criteria (werkbereidheid, 

stiptheid, aanvaarden van gezag, 

inzet & volhouden, aandacht & 

concentratie, omgaan met kritiek, 

samenwerken & functioneren in een 

team, flexibiliteit, initiatief nemen, 

sociale vaardigheden). 

App-titude 

 

http://www.vfu-

ffi.be/tools/app-

titude/. 

App-titude is een internationaal 

Erasmus+ project met als doel de 

bewustwording rond het belang van 

soft skills bij jongeren te versterken 

om zo hun overgang naar de 

arbeidsmarkt vlotter te doen 

verlopen. Het eindproduct is een 

online-tool voor jongeren waarbij ze 

gescoord worden op volgende 

vaardigheden: 

1. Inzicht in sterke en 

zwakke punten 

2. Flexibiliteit 

3. Initiatief nemen 

4. Mondelinge 

communicatie 

5. Op tijd komen 

6. Professioneel voorkomen 

 

Screeningtool: 

https://www.testyourselfie.eu/#/home 

 

http://www.vfu-ffi.be/tools/app-titude/
http://www.vfu-ffi.be/tools/app-titude/
http://www.vfu-ffi.be/tools/app-titude/
https://www.testyourselfie.eu/
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SAM-schaal (Schaal voor 

AttitudeMeting) 

 

serge.huyghe@vkw.be 

03/829 25 04 

De eerste versie werd al in 1995 

ontwikkeld i.s.m. Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen als hulpmiddel 

om leerlingen te begeleiden, te 

stimuleren, te oriënteren en te 

beoordelen op het vlak van attitudes 

en vaardigheden. In 2005 werd de 

versie aangepast door een werkgroep 

die bestond uit vertegenwoordigers 

van onderwijs en ondernemingen. De 

versie van 2005 bestaat uit 18 

attitudes en vaardigheden, die in 4 

clusters zijn samengevoegd: 

1. Persoonlijke attitudes en 

vaardigheden 

2. Organisatorische attitudes en 

vaardigheden 

3. Sociale attitudes en 

vaardigheden 

4. Cognitieve attitudes en 

vaardigheden 

De SAM-schaal diende als basis voor 

de observatiefiches voor 

gedragsgerichte observatie 

ontwikkeld door de PLOEG. 

De bedoeling van de SAM-schaal was 

om een gesprekskader te bieden 

binnen de school maar ook voor 

Papieren versie (heel uitgebreid): 

http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/download/handel/SAM_VKW_2005.pdf 

 

mailto:serge.huyghe@vkw.be
http://ond.vvkso-ict.com/vvksosites/download/handel/SAM_VKW_2005.pdf
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bedrijven ivm verschillende vormen 

van werkplekleren. 

DuLeGo! 

ESF-project ID: 6062 

“Kickstart duaal” 

 

Koen Bollaert 

Koen.Bollaert@g-o.be 

 

In het project DuLeGo! ontwikkelde 

het GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap samen met Artesis 

Plantijn Hogeschool een leidraad en 

tools voor screening en intake bij 

duaal leren. Het al bestaande 

Kickstart (ESF-project AP 

Hogeschool) werd bijgestuurd 

richting duaal leren en geïntegreerd 

in het ICE-model (Intake – Casussen 

– Exploratie). 

Leerlingen worden op verschillende 

momenten gescoord en scoren 

zichzelf op volgende vaardigheden  

(startlevel-midlevel-kickstartlevel): 

1. Betrouwbaarheid en 

stiptheid 

2. Luistervaardigheid 

3. Planning en prioriteiten 

4. Samenwerking 

5. Voorkomen 

6. Inlevingsvermogen 

7. Assertiviteit 

8. Veilig handelen 

www.dulego.be 

 

ICE-model (leidraad screening en intake voor duaal leren): http://pro.g-

o.be/blog/Documents/DuLeGO!%20-%20casussen%20+%20kijkwijzer.pdf 

 

ME-tool (mezelf + exploratie) en WE-tool werkgevers + exploratie): http://pro.g-

o.be/onderwijsorganisatie-en-regelgeving/onderwijs-arbeid/dulego/instrumenten-ice-

model 

 

Leidraad loopbaanleren: http://pro.g-

o.be/blog/Documents/Leidraad_loopbaanleren_voor_website.pdf 

 

mailto:Koen.Bollaert@g-o.be
http://www.dulego.be/
http://pro.g-o.be/blog/Documents/DuLeGO!%20-%20casussen%20+%20kijkwijzer.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/DuLeGO!%20-%20casussen%20+%20kijkwijzer.pdf
http://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-en-regelgeving/onderwijs-arbeid/dulego/instrumenten-ice-model
http://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-en-regelgeving/onderwijs-arbeid/dulego/instrumenten-ice-model
http://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-en-regelgeving/onderwijs-arbeid/dulego/instrumenten-ice-model
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Leidraad_loopbaanleren_voor_website.pdf
http://pro.g-o.be/blog/Documents/Leidraad_loopbaanleren_voor_website.pdf
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InClusieF 

ESF-project ID: 6060 

 

Hugo Van de Veire 

0490 64 26 00 

Hugo.vandeveire@topunt

gent.be 

 

InClusieF richt zich naar 

leerkrachten, begeleiders en CLB-

medewerkers/leertrajectbegeleiders 

die met jongeren een 

oriënteringstraject naar duaal leren 

afleggen (en bij uitbreiding 

arbeidsmarktgerichte trajecten). De 

activiteiten en gesprekstechnieken 

zijn voornamelijk bedoeld om 

individueel met een jongere aan de 

slag te gaan. Er zijn ook oefeningen 

opgenomen die in een groep kunnen 

gedaan worden. 

Uit dit project ontstond een 

gevalideerd oriënteringsinstrument. 

Oriënteringsinstrument duaal leren: 

https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/orie%CC%88nteringsinstru

ment_website_261017.pdf 

 

Reflectie-instrument generieke competenties: 

https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/reflectie_instrument.pdf 

 

Redelijke aanpassingen:  

https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/praktisch_gedeelte_redelijk

e_aanpassingen_website.pdf 

Volta (tool 

arbeidsrijpheid) 

Als hulpmiddel voor de screening van 

jongeren is er de tool 

'arbeidsrijpheid'. Dit geeft de school 

en het bedrijf in één oogopslag een 

idee hoe de jongere zich profileert 

qua attitude. Daarnaast ontwierp 

Volta een logboek om notitie te 

nemen van de gedane activiteiten. 

Hierin kan de jongere per week 

notitie nemen van de 

werkzaamheden, illustraties 

toevoegen en de activiteitenlijst 

afvinken. 

Tool arbeidsrijpheid: https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken-

met-volta/secundair-onderwijs/duaal-leren 

 

Logboek leren op de werkplek: https://www.volta-org.be/sites/default/files/2017-

10/Logboek%20Elektrische%20instalaties%20vb6.pdf 

 

mailto:Hugo.vandeveire@topuntgent.be
mailto:Hugo.vandeveire@topuntgent.be
https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/orie%CC%88nteringsinstrument_website_261017.pdf
https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/orie%CC%88nteringsinstrument_website_261017.pdf
https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/reflectie_instrument.pdf
https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/praktisch_gedeelte_redelijke_aanpassingen_website.pdf
https://www.topuntgent.be/files/kcfinder/files/projecten/esf/praktisch_gedeelte_redelijke_aanpassingen_website.pdf
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-onderwijs/duaal-leren
https://www.volta-org.be/nl/lesgevers-leerkrachten/samenwerken-met-volta/secundair-onderwijs/duaal-leren
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2017-10/Logboek%20Elektrische%20instalaties%20vb6.pdf
https://www.volta-org.be/sites/default/files/2017-10/Logboek%20Elektrische%20instalaties%20vb6.pdf
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SIM-ME (Jes vzw) 

ESF-project ID: 6069 

 

Jeroen Bels 

09 233 88 05 

0485 74 14 38 

Jeroen.Bels@jes.be 

 

SIM-ME wil een bewuste en positieve 

keuze voor duaal leren mogelijk 

maken. Samen met een aantal Gentse 

onderwijspartners werd een 

methodiek voor Screening, Intake en 

Matching van jongeren ontwikkeld. 

 

De methodiek geeft niet alleen de 

jongeren inzicht in zichzelf, maar 

geeft ook leerkrachten, 

trajectbegeleiders en werkgevers een 

inzicht in wat zij van de leerlingen 

(mogen) verwachten. 

 

SIM-ME draaiboek: https://www.jes.be/publicaties/simme-boek_en_workshops.pdf 

 

Resultaten en aanbevelingen: https://www.jes.be/publicaties/simme-aanbevelingen.pdf 

 

Workshop: https://www.jes.be/publicaties/simme-workshop.pdf 

 

De Ploeg vzw (Duaal leren) 

ESF-project ID: 6090 

 

Annelien van Pelt 

03 670 71 52 

Annelien.van.pelt@deplo

eg.be 

 

 

 

Objectieve screening van leerlingen 

(met een beperking) en bedrijven met 

het oog op een goede matching. 

De doelstelling van dit project is de 

juiste leerling op de juiste 

leerwerkplaats krijgen. 

Uitgebreide beeldvorming van de 

leerlingen (leerlingprofiel opmaken) 

Uitgebreide beeldvorming van de 

bedrijven (bedrijfsprofiel opmaken) 

Draaiboek met instrumenten en matching: 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/De%20Ploeg%20-

%20Draaiboek%20met%20instrumenten%20%26%20matching.pdf 

 

mailto:Jeroen.Bels@jes.be
https://www.jes.be/publicaties/simme-boek_en_workshops.pdf
https://www.jes.be/publicaties/simme-aanbevelingen.pdf
https://www.jes.be/publicaties/simme-workshop.pdf
mailto:Annelien.van.pelt@deploeg.be
mailto:Annelien.van.pelt@deploeg.be
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/De%20Ploeg%20-%20Draaiboek%20met%20instrumenten%20%26%20matching.pdf
https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/De%20Ploeg%20-%20Draaiboek%20met%20instrumenten%20%26%20matching.pdf
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Leerkrachten ondersteunen om aan 

beeldvorming te doen en hierbij de 

blik te verruimen 

 

Stappenplan  

 ‘Een plan van aanpak’ 

(Voka) 

 

Uitgewerkt traject, enerzijds voor 

leerlingen die pas het volgende 

schooljaar instappen in duaal leren, 

en anderzijds voor leerlingen die 

hetzelfde schooljaar van start gaan.  

 

Duur traject: september-juni. 

Onderscheid tussen de stappen die 

op de school dienen te gebeuren en 

wat van de kant van het bedrijf dient 

plaats te vinden.  

Een gedetailleerde stap-voor-

stapbeschrijving van de stappen die 

ondernomen dienen te worden om  

een duaal leertraject op te zetten. 

http://www.duaalleren.org  

 

Padvinder 

Contact Mentor afdeling 
Spinnerijstraat 
Spinnerijstraat 107 
8500 KORTRIJK 
 tel.: +32 (0)56 23 72 80 

consult@mentorvzw.be 

 

Het project Padvinder ontwikkelde 
een digitale vragenlijst om het profiel 
van jongeren op een laagdrempelige 
manier in kaart te brengen. De 
vragenlijst biedt jongeren herkenbare 
situaties aan waarbij ze telkens 
moeten aanklikken hoe zij in die 
situatie reageren. 

http://www.vzwmentor.be/padvinder  

www.padvinder.be  

 

http://www.duaalleren.org/
mailto:consult@mentorvzw.be
tel:+3256237280
mailto:consult@mentorvzw.be
http://www.vzwmentor.be/padvinder
http://www.padvinder.be/
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Voor deze overzichtslijst werden verschillende ESF-projecten, alsook andere initiatieven geraadpleegd.  

De vragenlijst geeft op die manier 
zicht op:  

De leerstijlvoorkeur  

De (beroeps)interesses  

Persoonlijkheidskenmerken  

Het redeneervermogen en  

Prestatiemotivatie van de jongere 

De vragenlijst kan ingezet worden als 
intake- en coachingsinstrument bij de 
begeleiding van jongeren. 
Met een draaiboek vol tips & tricks, 
bevattelijke achtergrondinfo en 
onmiddellijk inzetbare tools reikt 
Padvinder handvaten aan 
jongerenbegeleiders om hun 
begeleiding zoveel mogelijk op maat 
van de jongere aan te passen.  
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BIJLAGE 2 : LEERFICHES LASSEN CONSTRUCTIE 

De coaches van DUOplus waren aanwezig op de leergemeenschappen van lassen-constructie 

georganiseerd door Agoria. In deze bijeenkomsten gaven zij vaak concrete feedback over het 

doelpubliek ‘jongeren’ waarvoor men rond de tafel zat. Dit ging vaak over heel concrete 

interventies en toevoegingen op de leerfiches om motivatie van jongeren te stimuleren, een 

leerproces zichtbaar te maken, groeimogelijkheden te faciliteren in de generieke competenties 

van jongeren, bijsturen van verwachtingen, … 

In het ontwerpen van het leermateriaal werd door de coaches van DUOplus aandacht besteed 

aan de toevoeging en evaluatie van de softskills in het opleidingsplan. Anderzijds werd ook het 

leermateriaal aangepast om positiever feedback geven mogelijk te kunnen maken.  

Concreet zag dit er zo uit. 

 

Leerfiche –voorkant  

Het toevoegen van een 

stappenplan maakt dat de 

mentoren in de opleiding 

of coaching 

gesensibiliseerd kunnen 

worden in het stap voor 

stap aanleren van een 

competentie en dat het 

bijsturen van een 

leerproces en de 

begeleiding hierin door de 

mentor zichtbaarder 

wordt. In de 

mentoropleiding kan een 

abstract begrip als 

‘leerproces’ op deze manier 

ook laagdrempelig en 

concreet onder woorden 

gebracht worden.  

 

 

 

 

Bron : Agoria  
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Leerfiche – achterkant  

Bij de evaluatie werden een 

aantal laagdrempelige 

handelingsgerichte opties 

voorgesteld om het geven 

van feedback groeigericht en 

positief te kunnen maken :  

- een norm is bereikt / of 

NOG NIET bereikt. Dit laat 

de optie open om samen 

concreet te gaan kijken 

welke acties mentor en 

leerling samen kunnen 

doen om volgende keer een 

stapje dichter bij het 

behalen van de norm te 

komen. Dit is voor de 

leerling motiverender. Ook 

in de mentoropleiding 

wordt op die manier 

concreet de aandacht 

gevestigd op de bijsturende 

rol van de mentor in dit 

proces.  

- de focus op het benoemen 

van sterke punten vestigt 

onbewust de aandacht op 

het op zoek gaan naar 

competenties om de 

motivatie hoog te houden. 

- de aandacht op het 

concreet vastleggen van 

afspraken maakt de 

gedeelde 

verantwoordelijkheid 

zichtbaar.  

 

Bron : Agoria  
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BIJLAGE 3 : KIJKWIJZER HANDELINGSGERICHT SAMENWERKEN 

1. Systematisch en Transparant 

Is de huidige werkwijze systematisch, stapsgewijs en voor iedereen transparant? 

- Het is de betrokkenen duidelijk hoe men wil werken en waarom? (op vlak van screening, 

begeleiding van jongeren, evaluatie, communicatie …) 

- Zijn er heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.  

- Iedereen kent, begrijpt en gebruikt de afgesproken werkwijze. 

- Er bestaan schooleigen formulieren voor evaluatie, screening, begeleiding, afspraken, 

signaleren van problemen, feedback, … 

- Is er een duidelijk stappenplan (in de opbouw van de opleiding, de evaluatie, de contacten met 

de werkvloer, …) 

- Wordt het duidelijk gemaakt waarom iets wel / of niet gedaan wordt? 

- Er wordt aangegeven wat het doel van een gesprek is en waarom er iets gevraagd of verteld 

wordt? 

- Er is een openheid naar collega’s toe, jongeren toe, ouders toe over het werk dat gedaan wordt 

door lkr, TB, mentor, … over wat reeds gedaan is en wat er nog moet gebeuren.  

2. Afstemming en wisselwerking 

Alle inspanningen gaan steeds over de jongere in wisselwerking met zijn omgeving. Hoe goed is 

de omgeving afgestemd op wat de jongere nodig heeft? 

- Gaat het over “deze jongere, in deze klasgroep, bij deze leerkracht, op deze werkplek, bij deze 

mentor, bij deze ouders, … “ (Wordt dit bevraagd, gescreend, geobserveerd, …) 

- Wordt er gepraat over de aanpak van een mentor, leerkracht bij een jongere? Wat gaat daarin 

goed, wat kan anders? 

- Kan er vanuit ondersteuning van een mentor, leerkracht, … impact zijn op wat gebeurt in de 

klas, op het werk, …? 

- In evaluaties wordt er rekening gehouden met wat goed gaat en uitgebreid kan worden en wat 

minder goed gaat en omgebogen kan worden? 

- Zijn er inspanningen van lkr, mentoren om de manier van werken beter af te stemmen op wat 

de jongere nodig heeft? 

3. Positieve aspecten 

De focus ligt op het benutten van kansen, krachten en positieve factoren? 

- Er is aandacht voor het positieve van de jongeren, de klasgroep, de school, de mentor, de 

werkplek, de ouders, … Hoe wordt dit in kaart gebracht, door wie, wat wordt er mee gedaan? 

- Wordt dit positieve ook expliciet neergeschreven ergens? Worden actoren bewogen om ook te 

reflecteren over het positieve? (vb. eerst iets positiefs schrijven in een evaluatie, daarna een 

werkpunt en daarna een concrete afspraak, …) 

- De positieve aspecten worden benut in de aanpak van de TB, lkr, mentor? 

- Wordt er in een observatie / evaluatie gericht gekeken naar wat goed gaat en hoe dat komt? 

Hoe?  
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4. Doelgericht werken 

Men werkt doelgericht = met haalbare, bruikbare adviezen in korte en lange termijndoelen voor 

leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren? 

- Er wordt per jongere bepaald waar hij/zij naartoe wil, waar de mentor naartoe wil, waar de lkr 

naartoe wil. 

- Er wordt in kaart gebracht wat er voor nodig is om deze doelen te behalen? 

- De doelen zijn SMART(I) (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden, - inventief) 

- Er wordt gerichte feedback gegeven : dit hebben we al bereikt nu gaan we hier aan werken. 

- Ook voor jongeren met extra begeleiding worden ambitieuze (haalbare) doelen geformuleerd? 

- Er wordt systematisch geëvalueerd? 

- Er wordt samen met de jongere doelen geformuleerd die gebruikt worden in communicatie met 

externen (ouders, werkplaatsen, andere lkr, … ) 

5. Onderwijsbehoeftes van jongeren 

Wat heeft een jongere nodig om een bepaald doel te bereiken? Hoe kan de lkr/mentor hierbij zo 

goed mogelijk ondersteunen? 

- Kan de mentor, lkr, ... bewust omgaan met verschillen? 

- Er wordt over de jongere gepraat op de volgende manier : deze jongere heeft ………………. nodig 

om doel ………………………… te bereiken? 

- Wat heeft een positief effect op de jongere? Wie heeft daar zicht op? 

- Wat zijn de vragen en ondersteuningsbehoeften van de ouders? Wat hebben zij nodig om hun 

zoon/dochter te helpen binnen de grenzen van wat voor hen haalbaar is? 

- Lkr, mentoren, TB gebruiken hulpzinnen over : instructietijd, leertijd, opdrachten, taken, 

leeractiviteiten, leeromgeving, materialen, feedback, groepsgenoten, leerkrachten, collega’s, 

ouders, … 

- Er wordt overlegd met andere collega’s (LLB, TB, lkr, ouders, … ) om er te proberen achter te 

komen wat de onderwijsbehoeften van de jongere zijn. 

 

6. Ondersteuningsbehoeftes van leerkrachten / mentoren 

De leerkracht / mentor doet ertoe !! Maar wat heeft hij / zij hiervoor nodig om de onderwijsnoden 

van de jongere  te kunnen realiseren? 

- Is er zicht op wat een mentor/lkr al doet, al goed doet, nog meer kan doen en wat daarvoor 

nodig is? 

- Over welke vaardigheden beschikt een bepaalde lkr/mentor, welke moeten nog verder 

ontwikkeld worden? 

- Is er rechtstreekse communicatie met leerkrachten over het traject van een jongere? 

- Kan er met behulp van begeleiding een vertaalslag gemaakt worden vanuit de diagnostiek en 

externe hulpverlening naar de klas/werkvloerpraktijk voor jongeren met extra noden? 

- Worden ondersteuningsbehoeftes bevraagd bij mentoren, lkr? 

- Zijn mentoren, lkr er van overtuigd dat ze het leren, werkhouding en sociaal-emotioneel 

functioneren van jongeren positief kunnen beïnvloeden? 
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- Lkr, mentoren worden geëvalueerd door zichzelf/jongeren/externen/anderen, … om zicht te 

krijgen op eigen persoonlijke opvattingen die het handelen beïnvloeden. 

- Er is mogelijkheid tot professionalisering? 

- Er wordt op een verschillende manier gewerkt met verschillende jongeren? 

- Leerkrachten, mentoren gebruiken hulpzinnen over : kennis; vaardigheden, collega’s; 

leidinggevenden, ondersteuning, materialen, ouders, werkplekken, technieken, …  

7. Constructief Samenwerken 

Er wordt samengewerkt om een effectieve aanpak te realiseren? Dit vergt constructieve 

communicatie. 

- Er wordt nooit gepraat over het hoofd van de jongere, hij/zij is betrokken partij. 

- Ouders zijn ervaringsdeskundigen, leerkrachten zijn onderwijsprofessionals, CLB’ers zijn 

experts in begeleiding, mentoren zijn praktijkdeskundigen, de jongere staan centraal.  

- Er wordt gevraagd naar feedback en ideeën van anderen? 

- Er wordt vertrokken vanuit een gezamenlijk belang : de jongere. 

- Verwachtingen naar elkaar toe worden helder geformuleerd? 
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BIJLAGE 4 : MENTOROPLEIDING  

Voor de volledige mentoropleiding verwijzen we naar de website van INDUO 

In de mentoropleiding werden op een heel concrete manier, aan de hand van de leerfiches 

ontwikkeld door Agoria, met input van DUOplus, methodieken aangebracht om instructies te 

leren geven, positieve feedback te geven, leerprocessen op te volgen, … De mentoren werden 

uitgedaagd om zelf een aantal oefeningen te doorlopen om er daarna mee aan de slag te gaan 

met hun leerjongere. Op de terugkomdag werd hier naar teruggegrepen.  

Bron : mentoropleiding Agoria, SBS Skillbuilders, DUOplus.  
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BIJLAGE 4 PRATEN OVER SOFTSKILLS IN DE MENTOROPLEIDING   
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BIJLAGE 5 : WERKVERGADERINGEN SINT LAURENS ZELZATE  

Werking uit gesprekken  

Informatiemoment in de klas over 

duaal leren (volgende week – 09 maart) 

Observatielijst voor generieke 

competenties (tijdens oefeningen, op 

uitstap, tijdens lesactiviteiten) 

Richtlijn voor de 

klassenraad 

Coaching op de werkvloer, flankerend 

aan de evaluatiemomenten tussen lkr, 

mentor en jongere 

Materiaal voor infoavond voor ouders 

 

Werkvormen (actieve) rond generieke 

competenties 

Jongerenkaart om info te 

verzamelen over 

arbeidsbereidheid 

 

Info over snuffelstages, vakantiewerk, 

RSZ, 7e duaal (wat na …) 

Padvinder methodieken Bedrijfskaart  

Info duaal voor leerkrachten (2de graad 

) in functie van duiding screening 

   

- Info voor leerkrachten over duaal is de basis om de weerstand om te buigen + betrekken bij screening en oriëntatie  

- Ondersteuning aanbieden bij het in de klas werken met de werkvormen van kickstart 

- Met Annick afspreken : info avond, info lkr, gekoppeld aan een vorming OG, visie op duaal en belang screening 

- Afsprakenkader maken rond screening (wie doet wat waarom…) HGW 
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Overzicht 

Wat Wie Materiaal opgemaakt, overlopen en aangeboden 

tijdens werkvergaderingen 

Tegen wanneer 

Infomoment in de klas 4BM en 4EI LLB (in de les 

NL/GODS) – 

Heidi en 

Katrien  

“PPT duaal is” en screening (met beeldmateriaal) 

Inschatting werkplekleren 

Motievenkaartjes 

Reflectieformulier 

Oefeningen uit kickstart 

Oefeningen uit Padvinder 

Padvinder en tips voor gebruik 

Observatielijst 

Achtergrondinfo : 

Kwaliteitskader screening 

Dimensies arbeidsbereidheid 

9 maart uit te voeren 

02/03 werkvergadering  

Infoavond ouders Annick 

Jutta 

PPT en brochures van Agoria April  

Ondersteuning bij uitvoeren 

oriënteringsmomenten 

Lkr MAVO 

praktijklkr 

LLB 

Jutta 

Werkvormen uit Padvinder aanbieden 

Werkvormen uit Kickstart aanbieden 

Sollicitatiegesprek duaal bij de LLB format meegeven 

Individuele OG gesprekken met lln 

Observatieformulier 

April  

Coaching in OG technieken (aftoetsen bij 

Annick) 

Lkr praktijk Coach de coach  Voorafgaand aan de 

evaluatiemomenten op de werkvloer 

7/11; 28/11;6/12; 21/12;24/01;  28/02; 

22/03; 24/04; 28/05; 14/06 

Infomoment duaal voor lkr 2de graad (op 

een vakvergadering) 

Jutta PPT duaal is en belang screening April-mei 

Gesprek directie Jutta/Tineke  Visie op duaal – belang van screening – hoe weerstand 

verminderen 

05/02; 09/03;  
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt 
aan de hand van de raci matrix van Agoria en de competentieprofielen van 

Syntra West.  

BIJLAGE 6 : TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN IN EEN DUAAL 

LEERTRAJECT (HANDOUTS HR OPLEIDING) 

Er zijn diverse definities voor rollen, maar er is toch een sterke gelijkgestemdheid over wat een 

rol juist inhoudt. Deze definitie geeft goed weer wat een rol inhoudt:  

“Een rol is een samenhangend pakket aan taken die door een of meer personen vervuld kan worden, 

en een duidelijke bijdrage heeft tot het resultaat van een (deel van ) de organisatie. Een rol is een 

redelijk afgebakend stuk van een proces/taak in het werk dat een team doet.” 

(loopbaanontwikkeling voor teams LONT)  

Binnen duaal leren lassen-constructie werken verschillende organisaties over de 

organisatiegrenzen heen. Toch is het belangrijk om binnen de eigen organisatie na te gaan welke 

rollen binnen dit leertraject best worden opgenomen. Ook hier zijn het indicatieve rollen die 

nog verder kunnen gespecifieerd worden per samenwerkingsverband. In de onderstaande tekst 

sommen we de rollen op die best aanwezig zijn binnen een bedrijf en vervolgens binnen een 

school.  

Binnen een bedrijf 

- Begeleider is een productiemedewerker (bv. operator, onderhoudsmecanicien) die zijn 

specifieke expertise op de werkvloer overbrengt aan de leerlingen. Hij geeft input aan de 

mentor over het functioneren van de leerling m.b.t. de aangeleerde competentie(s). 

- Mentor is de medewerker die het individuele duale leertraject van de leerlingen op de 

werkvloer plant, organiseert en de uitvoering ervan opvolgt. Hij begeleidt en evalueert 

de leerling en is aanspreekpunt voor de leerkrachten en begeleiders. Hij kan de leerling 

ook specifieke competenties aanleren.  

- Coördinator duaal bedrijf plant, organiseert en volgt de globale uitvoering van het 

duale leertraject op voor alle leerlingen in het bedrijf. Hij heeft het globaal overzicht over 

wat er gebeurt rond duaal leren in het bedrijf. Hij is het aanspreekpunt voor de directie 

van het bedrijf en de school.  

- Directie bedrijf (breed, ook incl. HR bijvoorbeeld) 

Rollen binnen een school 

 

- Leerkracht duaal: Deze leerkracht leidt de leerling op voor de specifieke vakken van 

EMT.  

- Trajectbegeleider duaal:  is degene die het individuele duale leertraject van de 

leerlingen plant, organiseert en de uitvoering ervan opvolgt. Hij begeleidt de leerling en 

is het aanspreekpunt voor de leraren, begeleiders en mentoren voor relevante zaken 

binnen het duale traject.  

- Coördinator duaal school plant, organiseert en volgt de globale uitvoering van het 

duale leertraject op voor alle leerlingen. Hij heeft het globaal overzicht over wat er 

gebeurt rond duaal leren in de school. Hij is het aanspreekpunt voor de directie en 

leraren van de school en voor het bedrijf.  

- Directie school 
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van Agoria en de 
competentieprofielen van Syntra West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
??? = hier moeten we nog iemand voor vinden 

 

Groen = er is hier een duidelijke verantwoordelijke voor 

 

Rood = ik kan hier iemand voor aanduiden, er is nog ondersteuning / 

professionalisering  in …  nodig om dit te kunnen 
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Informeren over en oriënteren naar duaal leren        

Informeren van de ouders        

Informeren van de jongeren        

Informeren van de leerkrachten        

Informeren van de mentoren        

Informeren van de werkcollega’s        

Bedrijven zoeken        

Werkpostfiche opmaken        
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van Agoria en de 
competentieprofielen van Syntra West.  
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Screenen van de jongere         

Screening opmaken        

Talenten en groeipunten van de jongere in kaart brengen        

Screeningsopportuniteiten zoeken/zien/creëren        

Groeigericht advies uitbrengen over arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid  

       

Intakegesprek met de jongere        
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van 
Agoria en de competentieprofielen van Syntra West.  
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professionalisering  in …  nodig om dit te kunnen 

 

 

 B
E

G
E

L
E

ID
E

R
 

M
E

N
T

O
R

 

C
O

Ö
R

D
IN

A
T

O
R

 D
U

A
A

L
 

B
E

D
R

IJ
F

 

D
IR

E
C

T
IE

 B
E

D
R

IJ
F

 

 S
E

C
T

O
R

 

S
C

H
O

O
L

 

Matchen         

Contracten opmaken        

Verzekeringen regelen        

Afstemmingsgesprek coördineren        

Groeipad-leerproces uitstippelen voor de jongere        
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van 
Agoria en de competentieprofielen van Syntra West.  
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Begeleiden         

Communiceren met de school         

Jaarplanning opmaken        

Afstemmen wat op bedrijf aangeleerd wordt en wat op school        

Cursusmateriaal ontwikkelen        

Leerproces coachen        

Leerproces remediëren        

Onthaal van de jongere op de werkvloer        

Integratie van de jongere op de werkvloer        
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van 
Agoria en de competentieprofielen van Syntra West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisch onderzoek van de jongere        

De jongere doen groeien in generieke competenties        

De vooruitgang in de leerdoelen opvolgen        

Leerproblemen detecteren        

Theorie aanleren        

Administratieve verplichtingen omtrent de lesorganisatie 

nakomen (aanwezigheidslijst, attesten, aanvragen)  

       

Weten waarvoor en wanneer een jongere mag of moet 

doorverwezen worden naar het CLB (Centrum voor Leerlingen 

Begeleiding), de leercoach (remediëring van cursisten), de 

trajectbegeleider  

       

Verschillende soorten van leeractiviteiten zoeken en 

inplannen 

       

Opdrachten voorbereiden waarin de jongere het geleerde 

meteen kan toepassen, uitproberen, in de vingers krijgen 

       

Aan de jongere de nodige hulp, gereedschappen, grondstoffen, 

werk- en veiligheidskleding ter beschikking stellen 
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van 
Agoria en de competentieprofielen van Syntra West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke wijziging van de beroepsactiviteit of de uitbatingszetel, 

die gevolgen heeft voor de opleiding van de jongere aan de 

trajectbegeleider melden 

       

De problemen die rijzen tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst van alternerende opleiding opvolgen. 

       

Pedagogische, morele en sociale begeleiding van de 

jongere;  

       

Bemiddelen in geval van geschillen tussen de 

leeronderneming en de jongere;  

       

Constant nieuwe didactische werkvormen verzamelen, 

leeractiviteiten, technieken en middelen om de cursusaanpak 

permanent te verbeteren;  

       

De beschikbare opleidingsinstrumenten (o.a. opleidingsplan, 

competentietool,…) kennen en toepassen  
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Indicatieve lijst van verantwoordelijkheden in een duaal traject opgemaakt aan de hand van de raci matrix van 
Agoria en de competentieprofielen van Syntra West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
??? = hier moeten we nog iemand voor vinden 

 

Groen = er is hier een duidelijke verantwoordelijke voor 

 

Rood = ik kan hier iemand voor aanduiden, er is nog ondersteuning / 

professionalisering  in …  nodig om dit te kunnen 
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Evalueren        

Evaluatiecriteria bepalen        

Evaluatiemethodiek bepalen        

Feedback geven        

Evalueren        

Klassenraad bijwonen        

Evaluatiegesprekken doen        

Motiveren        

Attitudes evalueren        

Technische competenties evalueren        
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1. HOE ZIT HET NU OP MIJN BEDRIJF ? 

Wie is wie? (noteer de naam bij de rol die elke persoon zou kunnen hebben)  

Wie doet wat? (noteer een aantal kerntaken uit de lijsten die je net doorlopen hebt) Wie is het nauwst betrokken bij het leerproces van de jongere?

bij 
ons

mentor

begeleider

coördinator

directie
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2. Wat betekent arbeidsrijp zijn en arbeidsbereid zijn? 

 

 

Bron : Dimensies 4.0 en kwaliteitskader screening uit onderzoek Universiteit Antwerpen “Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren”. Eindrapport juni 2017
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 Bron : Eindrapport Projectonderwijs Arbeidspedagogiek “Matchen 

binnen duaal  

 

 

3. Wat betekent afstemming? 
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 Bron : Eindrapport Projectonderwijs Arbeidspedagogiek “Matchen 

binnen duaal  

 

 

 

Voorbeeld 1 : De leerling moet een proactieve leerhouding hebben..  

De ideale leerling heeft een proactieve leerhouding en de ideale werkplek een betrokken mentor die er 

in slaagt een vertrouwensband met de jongere op te bouwen.  

Leerlingen hebben echter in meer of mindere mate een pro actieve leerhouding en zullen pas echt tot 

de volle ontplooiing komen van deze proactieve leerhouding als ze bezig zijn in hun leertraject op de 

werkvloer. 

Indien de jongere nog geen proactieve leerhouding aanneemt, is het belangrijk dit stap voor stap op te 

bouwen. Jongeren met een ingetogen karakter vinden het vaak moeilijk om uit zichzelf vragen te stellen. 

Het is hierbij belangrijk dat de mentor hem/haar hierin op weg helpt. Jongeren die reeds een proactieve 

leerhouding aannemen zullen eerder meer gestimuleerd moeten worden om zelf dingen op te nemen 

en kan de mentor hen een grotere verantwoordelijkheid geven. 

Voorbeeld 2 : De mentor moet veel ondersteuning bieden …  

De ideale mentor geeft duidelijke richtlijnen om een taak uit te voeren. Dit hangt echter samen met een ideale 

leerling die een heel aandachtige luisterhouding heeft. Een goede luisterhouding is dus een voorwaarde om 

‘richtlijnen geven’ te doen slagen. Echter jongeren met veel voorkennis hebben vaak minder richtlijnen nodig 

en zullen taken al snel als vanzelfsprekend zien en de taak liever zelfstandig doen. Ze kunnen het geven van 

richtlijnen zien als storend en minder actief luistergedrag vertonen. Onzekere jongeren zullen dan weer nood 

hebben aan meer richtlijnen, vooral ter bevestiging. 
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Het duidelijk in kaart brengen van competenties van 

jongere en mogelijke begeleiding van de mentor behoort 

tot de afstemming. Dit is een gedeelde 

verantwoordelijkheid tussen school, jongere en bedrijf 

en elke partij kan zich hier op voorbereiden. De jongere 

door in een screeningsproces/loopbaanbegeleiding op 

zoek te gaan naar zijn dimensies van arbeidsrijpheid en 

motivatie, uiteraard onder de professionele begeleiding 

van de school. Ook het bedrijf kan samen met de mentor 

in kaart gaan brengen welke ondersteuning een mentor 

kan/wil geven, en waarin hij of zij nood heeft aan 

begeleiding/ondersteuning … om hierin te groeien.  

Bron : Dimensies 4.0 en kwaliteitskader screening uit onderzoek Universiteit Antwerpen “Inschatten van arbeidsrijpheid 

en arbeidsbereidheid in duaal leren”. Eindrapport juni 2017 

4. WAT IS ER NODIG OM DEZE BEGELEIDING OP TE KUNNEN NEMEN?  

Als bedrijf  heb ik nodig  (inspiratievragen) 

kennis van ……………………… 
vaardigheden om …………… 
ondersteuning tijdens …….. 
materialen waarmee ………. 
een begeleider die …………………………….. 
 ‘meer handen op de werkvloer’ in de vorm van ………………………… 
ouders die  ………………………… 
een trajectbegeleider van de school die ………………………………………… 
een praktijkleerkracht van de school die …………………………………….. 

Ondersteun mij als mentor door … 
•samen met mij leerlingenmateriaal te analyseren met als vraag … 

•mee te denken en van gedachten te wisselen over … 

•praktijkvoorbeelden te laten zien van … 

•uitleg te geven over … zodat ik kan reflecteren op mijn aanpak van … 

•schriftelijke informatie te geven over … 

•samen een planning te maken gericht op … 

•de gelegenheid om bij een collega op bezoek te gaan om te zien hoe hij … 

•een collega/leerkracht/begeleider bij mij op de werkvloer te laten komen om voor te 
doen hoe zij … 

•bij mij te komen observeren hoe ik … en me daar feedback op te geven 

•mij te herinneren aan … 

•mij te coachen op … 
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‘Bedrijfskaart’ gebaseerd op ESF project 6090 van De Ploeg, en InClusieF en de basisprincipes van HGW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEIDSINHOUD (o.a.: soort taken, competenties) 

 

 

 

 

PASPOORT 

VAN DE 

WERKPLEK 

 

 

 

ALS MENTOR HEB IK NODIG… 

Een leerling die …  

 

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (o.a.: soort bedrijf, 

omgeving, lichamelijke condities, werkmiddelen) 

 

 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN (o.a.: vergoeding, contract, 

werktijd, opleidingsbeleid, loopbaanbeleid) 

 

 

 

 

ARBEIDSVERHOUDINGEN (o.a.: werkgever/ 

leidinggevende/collega’s, bedrijfscultuur, 

organisatiestructuur) 

 

 

 

Begeleiding bij … 

 

 

Een contactpersoon van de 

school die …  

 

Lesmateriaal dat …  

 

 

Vaardigheden om … kennis 

over …  
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5. Hulpbronnen 

 

- Officiële informatie 

 

www.werkplekduaal.be 

 Erkenningsaanvragen 

 downloadfiches over : financiële incentives, mogelijke overeenkomsten, 

de leervergoeding, sociale verplichtingen voor je bedrijf, belastingen en 

fiscaliteit, arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, 

vakantieregelingen, beëindiging van de overeenkomst, leerlingen met een 

buitenlandse nationaliteit, studentenarbeid, opleidingsverstrekkers,  

 voorwaarden voor de mentoren 

 … 

 

- Inspiratiedocumenten 

 

 Leerfiches van Agoria 

 Voorbeeld van een competentieprofiel van een mentor 

 Handleiding bij het opleidingsplan  

 

- Mentoropleiding Lassen-constructie 

 

• Mentor 1 dag 24/8 Gent 

9.00 – 17.00 uur 

 

• Mentor ½ dag 18/10 Gent 

9.00 – 12.30 uur 

 

• Mentor 1 dag 28/8 Antwerpen 

9.00 – 17.00 uur 

 

• Mentor ½ dag 25/10 Antwerpen 

9.00 – 12.30 uur 

http://www.werkplekduaal.be/
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BIJLAGE 7 : KADER VOOR OPSTARTGESPREK DUAAL LEERTRAJECT  
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BIJLAGE 8 : COACHING PROVIL LOMMEL 

VOORBEREIDING VOOR WERKVERGADERING 1  

Werkblad : ‘Analyse van screeningsprocedures vanuit een oplossingsgericht kader 

Antwoord in steekwoorden op volgende vragen, vul met kernwoorden aan in de batterij… 

 

2. Hoe ziet de ideale duale screening eruit? Wie 

doet wat (niet)? Waarom? Wat doen jullie, (niet)? 

Waarom?  

 

3. Welk moment tot nu toe benaderde het 

meest de ideale screening in een duaal 

traject? Hoe hoog was de batterij toen 

ingevuld? Wat was er toen anders? Wat 

deden jullie toen anders? Wat werkte toen 

goed?  

 

4.  Wat zou het kleinste verschil zijn 

waaraan je merkt dat jullie batterij een 

beetje voller is? Hoe ziet een klein beetje 

meer eruit? Waaraan zullen jullie merken 

dat je straks vooruit bent gegaan? Wat zal 

er anders zijn? Wat kunnen jullie doen? 

Wie kan je hierbij helpen? Hoe?  

5. Wat kunnen jullie vandaag al doen om 

ervoor te zorgen dat je dit stapje vooruit 

zet?  

1. Teken een lijn op de batterij waar jullie nu 

staan op vlak van screening in een duaal 

traject.  Hoe is het jullie gelukt om al zover te 

staan? Wat heeft geholpen? Wat werkte vooral 

goed? 

 

 

 

Vat jullie bevindingen samen op het volgende blad.. 
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STRENGHTS wat zijn jullie sterktes op vlak van screening ? OPPORTUNITIES: Welke kansen liggen er voor jullie om 

met deze sterktes aan de slag te gaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIRATIONS Wat willen jullie bereiken op vlak van 

screening in een duaal traject? 

RESOURCES : Welke kwaliteiten hebben jullie nu reeds in 

huis om een stapje vooruit te kunnen zetten richting jullie ideale 

situatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

VERSLAG WERKVERGADERING 1 PROVIL 20/03/2018 

Aanwezig : Betsy Janssen, Brenda Vernelen, Dominique Dufour, Sabrina Caponi, Jutta Coppens, 

Tineke Tonnard 

Analyse screeningsprocedure vanuit een oplossingsericht kader 

Sterk 

-huidige partners in screening 

-ervaring 

-verdieping in screening 

-dynamisch instrument 

-veel info 

-afwisselende screening 

-teamwork/werkgroep screening 

-proces van jaren bijsturen  

 

Mogelijkheden  

-bijsturen van bij de start  

-opvolging van de screening doorheen het jaar 

(betrokkenheid lkr, integratie methodieken in 

het lesgebeuren 

-zij-instromers 

-duo screeningsgesprek 

-vlotte uitwisseling verkregen informatie 

-vragenlijst Dulego/kickstart 

-betrokkenheid lkr in screeningstraject 

 

Ideale scenario 

-stroomdiagram screening voor elke jongere 

(ook zij-instromers) – uniforme screening 

-opvolging van de screeningsresultaten in de 

lessen 

-opdeling arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 

-beginsituatie en toekomstperspectief in kaart 

brengen 

-betrokkenheid ouders 

-doel van de screening bepalen en traject er 

onderbouwd aan koppelen 

-inschrijvingsteam (duo’s) 

-STARR 

Krachtbronnen 

-huidige screening en partners (draaiboek, 

variatie, observatiecriteria, bijsturing doorheen 

jaren,  

-voorbeelden methodieken 

-draaiboek screening 

-informele feedback intern  

-ervaring binnen leren en werken 

-zicht op social skills via screening 

 

Analyse aan de hand van bevraging die reeds voorbereid werd door de school (zie bijlage) 

Concrete uitwerking vragen tijdens het overleg 

Hoe meer de leerkrachten betrekken bij het aan de slag gaan met de resultaten van de screening? 

Hoe de resultaten van de screening meer groeigericht maken? 

Hoe in overleg gaan met de voltijdse school om leerlingen door te sturen naar duale richtingen? 

Hoe screenen voor specifiek duale trajecten en zij instromers? 

 

Hoe meer de leerkrachten betrekken bij het aan de slag gaan met de resultaten van de 

screening? 

Regelmatig (informeel) overleg tussen de praktijkleerkracht en de TB. Zo voelt hij /zij zich meer 

gesteund, en LK bovendien betrekken bij de (screenings)gesprekken met de LLN, zodat hij/zij de 

gespreksmethodiek kan oppikken.  

De neerslag van de bevindingen uit de screening kan neergeschreven worden in een soort 

‘jongerenkaart’ die samen met de jongere kan ingevuld, aangevuld worden tijdens het 
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screeningsgesprek. Een voorbeeld van zo’n jongerenkaart zit in bijlage ter inspiratie. Het samen 

invullen en aanpassen van deze jongerenkaart tijdens een screeningsgesprek (samen met TB en een 

leerkracht die evt samen observeerden tijdens de screeningsoefeningen) heeft het voordeel dat een 

jongere betrokken wordt bij de resultaten van de screening en ook de leerkracht in dit gesprek 

betrokken wordt in het maken van afspraken die voor beide partijen praktisch uitvoerbaar zijn. Deze 

jongerenkaart kan gebruikt worden als basis voor een matching met een bedrijf, om bij te sturen 

tijdens een klassenraad, bij een evaluatiegesprek, ….. 

Hoe de resultaten van de screening meer groeigericht maken? 

- Werken met handelingsgerichte hulpzinnen voor ondersteuning van jongeren. Dit kan opgenomen 

worden in een jongerenkaart.  “Wat heb je gezien in de screening dat werkt, wat heb je gezien dat niet 

werkt? Welke tips kan je meegeven aan de lkr om hier concreet mee aan de slag te gaan in de les.”  

- Gebruik van handelingsgerichte hulpzinnen kan hierbij ondersteunend werken :  (zie ook bijlage) 

voor bijhorende leerkracht ondersteuningsbehoeftes of de manier waarop leerkrachten hiermee aan 

de slag kunnen gaan) 

Voorbeelden te gebruiken bij bijvoorbeeld een leerlingbespreking of het opstellen van een 

ontwikkelingsperspectiefplan, waardoor u meer gericht kunt kijken naar wat een leerling nodig heeft en wat u 

–als docent of als school- daarin concreet kunt betekenen.  

 

Deze leerling heeft  

 

een instructie nodig die .....  

kort en duidelijk is  

verlengd is en waarbij de docent voordoet en hardop nadenkt  

de oplossingsstrategie stapje voor stapje aangeeft  

de sterke visuele kant van hem benut  

vooral auditief is  

de betekenis van begrippen verheldert  

voorkennis bij hem ophaalt en de relatie aangeeft met nieuwe leerstof  

hem stimuleert tot meedoen en meedenken  

hem stimuleert eigen oplossingen te bedenken  

hem steunt zelf zijn werk te plannen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

opdrachten nodig die .....  

net op of onder zijn niveau liggen, zodat hij succeservaringen kan opdoen  

net boven zijn niveau liggen, zodat hij cognitieve uitdaging krijgt  

overzichtelijk en gestructureerd zijn  

extra leer- en oefenstof bieden  

uitgewerkte voorbeelden bevatten  

aansluiten bij zijn leefwereld en actualiteit  

sober zijn, met zo weinig mogelijk afleiding  

met een specifiek ICT-hulpmiddel op de laptop uitgevoerd kunnen worden  

hem veel ruimte bieden voor ‘doen’  

hem veel ruimte bieden om het handelen te automatiseren  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

(leer)activiteiten nodig die .....  

aansluiten bij zijn belangstelling en talenten  
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structuur bieden met een stappenplan of schema  

zijn denkhandelingen concreet ondersteunen  

opgedeeld zijn in kleine stappen of deelactiviteiten  

hem uitdagen en verdieping bieden  

hem ruimte laten voor eigen keuzes en inbreng  

hem stimuleren en aansporen om zelf zijn werk te plannen  

hem motiveren en zijn leerplezier vergroten  

op een rustige werkplek plaatsvinden  

 

……………………………………………………  

 

feedback nodig die .....  

direct aangeeft of zijn oplossingsstrategie juist is  

ingaat op zijn taakaanpak en planning van het werk  

consequent en direct op het gewenste gedrag volgt  

zijn inzet/inspanning beloont (en niet alleen naar het resultaat kijkt)  

succeservaringen benadrukt  

hem uitnodigt zelf te reflecteren op de resultaten en de aanpak van zijn werk  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

groepsgenoten nodig die ……  

hem met hem willen samenwerken 

hem willen helpen bij moeilijke of complexe opdrachten 

hem accepteren en begrijpen dat hij anders kan reageren in bepaalde situaties  

hem uitnodigen om mee te doen buiten de lessen om  

zijn gedrag negeren en er niet om lachen  

hem niet uitdagen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

een leeromgeving nodig die .....  

overzichtelijk en gestructureerd is  

hem uitdaagt en activeert  

hem uitnodigt om zelf initiatieven te nemen  

duidelijke regels en routines hanteert  

hem een time-out biedt om af te koelen  

hem een rustig werkklimaat biedt  

een vertrouwenspersoon heeft waar hij makkelijk terecht kan  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

docenten nodig die .....  

belangstelling voor hem tonen en met hem in gesprek gaan  

hem vragen of de instructie begrepen is  

verlengde instructie bieden  

hem vertrouwen geven dat hij opdrachten uit kan voeren  

hem complimenten geven bij gewenst gedrag  

hem veiligheid en structuur bieden in nieuwe en spannende situaties  

overgangen tussen activiteiten en lessen goed structureren  

hem ondersteunen bij de planning van zijn werk  

situaties creëren waarin hij zijn sterke kanten kan laten zien  

hem leren om successen aan eigen kunnen en inzet toe te schrijven  

hem ruimte bieden voor eigen initiatief  

hem de regie geeft op zijn leerproces  
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met hem evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn  

de aanpak van hem goed en eenduidig op elkaar afstemmen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

(Bewerkt naar: N. Pameijer, T. van Beukering & S. de Lange (2009). Handelingsgericht werken) 

 

- Werken met een gestructureerde voorbereiding voor de klassenraad om leerkrachten mee te 

nemen in het benoemen van positief gedrag en het maken van concrete afspraken om gedrag aan te 

pakken 

Dit kan door bijvoorbeeld de klassenraadvoorbereiding te structureren door aan leerkrachten te 

vragen om voorafgaand aan de klassenraad te antwoorden op de volgende vragen 

“Wat heb je gezien, gedaan, … dat werkt om bepaald gedrag te stimuleren de voorbije periode?” 

“Wat heb je gezien, gedaan, ondervonden, … dan niet werkt  om te werken aan bepaald gedrag de voorbije 

periode?” 

“Wat ken je zelf doen om dit positief gedrag nog meer te bevorderen? Wat heb je daarvoor nodig?” 

(een voorbeeld van een groeigericht advies voor een klassenraad aan de hand van observatiefiches zit 

in bijlage)  

- Aanbieden van concrete laagdrempelige werkvormen die in een klas / les gebruikt kunnen worden 

om te werken aan attitudes. Inspiratie kan gevonden worden bij Kickstart en bij Padvinder voor 

concrete werkvormen. Deze fiches kunnen heel gemakkelijk afgeprint worden en opgenomen worden 

in de reeds bestaande map (remediëring) Er naar verwijzen tijdens de klassenraad om doelgericht aan 

een aantal attitudes te werken kan stimuleren om ze te gaan gebruiken.  

In bijlage bij dit verslag zit ook een overzichtslijst met allerlei screeningstools die methodieken 

aanbieden om te werken rond attitudes. (waaronder ook de link naar kickstart en padvinder) 

- De vragenlijst die bij Padvinder hoort kan heel laagdrempelig gebruikt worden, ook door 

taalzwakkere leerlingen. Het geeft een verslag (voor leerling en trajectbegeleider) met tips voor 

werkvormen die bij deze jongere gebruikt kunnen worden om verder te werken aan een aantal 

(arbeids) attitudes. Het draaiboek waar dit alles in terug te vinden is, is te koop (€30) via een link op 

de website van padvinder: http://www.vzwmentor.be/padvinder 

- Leerkrachten betrekken in observaties bij de screening maar ook instrumenten aanreiken om gericht 

te observeren tijdens een klasuitstap, lesmoment, oefening, … De observatiefiches in bijlage bieden 

hiervoor inspiratie. Belangrijk is om leerkrachten hierin te begeleiden, eventueel eens samen doen 

tijdens de screening, een moment af te spreken om dit in de les eens samen te doen, de CLB begeleider 

betrekken om dit ook eens samen met een leerkracht te doen, ….. en dan het gesprek erover aangaan 

met elkaar. Betrek ook de jongere in het bespreken van deze resultaten, dan kan de jongerenkaart 

samen aangepast worden… 

- Het gericht werken aan attitudes (gebaseerd op info die uit de screening komt) geeft leerkrachten 

ook de mogelijkheid om een aantal eindtermen concreet aan te pakken tijdens hun lessen. Het 

gebruik van de werkvormen uit Kickstart en Padvinder in lessen Av of BGV geeft de mogelijkheid om 

http://www.vzwmentor.be/padvinder
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naast werken aan leerplandoelen ook te werken aan specifieke (vakoverschrijdende) eindtermen. 

Deze in kaart brengen kan leerkrachten mede stimuleren om hier meer gebruik van te maken.  

 

Hoe in overleg gaan met de voltijdse school om leerlingen door te sturen naar duale richtingen 

in deeltijds? 

- Je eigen sterktes en ervaringen op vlak van screening in kaart brengen en aanbieden ter 

ondersteuning van een screenings-en oriënteringsproces naar een advies voor duaal leren in de 

voltijdse school. In bijlage bij dit verslag zit ook een flowchart duaal waarin per bouwsteen in een 

duaal proces schematisch voorgesteld wordt waar men precies kan aan werken (vanuit het oogpunt 

van een voltijdse school) om zich voor te bereiden op het geven van een advies over arbeidsrijpheid 

en arbeidsbereidheid op het einde van het schooljaar (in een 4de jaar) 

- Het opmaken van een flowchart screening (welke stappen neem je met leerlingen om hen te 

informeren, screenen, matchen, …) en je ondersteunende rol / expertise vanuit het deeltijds onderwijs 

hierin concreet maken. 

Hoe screenen voor specifiek duale richtingen en zij-instromers? 

- Het opmaken van een flowchart screening (welke stappen neem je met leerlingen om hen te 

informeren, screenen, matchen, …) en je ondersteunende rol / expertise vanuit het deeltijds onderwijs 

hierin concreet maken. De flowchart duaal in bijlage kan hiervoor inspiratie bieden. 

- Voor duale richtingen is het ook van belang om zich te krijgen op de arbeidsbereidheid van de 

jongere naast de arbeidsrijpheid. Voor het verschil tussen arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 

verwijzen we naar de samenvatting van een onderzoek van Universiteit  Antwerpen in bijlage. 

Arbeidsbereidheid omvat het antwoord op de vraag of een jongere gemotiveerd is voor duaal leren. 

Dit gaat over reflecteren over eigen kunnen, juiste informatie hebben over het beroep, leergierig zijn. 

Arbeidsrijpheid omvat de mate waarin een jongere meer of minder competent is om te participeren 

en te leren op de werkvloer. (stiptheid, aangepast communiceren, …) Hier is het van belang om ook 

een groeiproces in kaart te brengen. Wat is reeds aanwezig, en wat is er voor nodig (op school en op 

de werkvloer) om hierin te groeien. De jongerenkaart biedt hiervoor inspiratie.  

Aangereikte ondersteunende materialen (bijlages bij vergadering 20.03) 

1. Analyse van een screening aan de hand van een oplossingsgericht model. 

2. Jongerenkaart 

3. Handelingsgerichte zinnen om ondersteuningsbehoeftes van leerkrachten in kaart te 

brengen 

4. Observatiefiches voor arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid en een advies voor de 

klassenraad 

5. Overzichtslijst screeningsmethodieken en screeningstools  

6. Flowchart duaal traject in bouwstenen (hoe een advies duaal formuleren?) 

7. Arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in een duaal traject. Naar onderzoek van 

Universiteit Antwerpen (juni 2017) 

8. Achtergrondinfo – naar een advies voor duaal leren 

 

(alle materialen zijn ook terug te vinden op de website van INDUO)  
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Ideeën 

- Vorming oplossingsgericht coachen van jongeren voor leerkrachten? 

- Contact opnemen met PBD om samen het gesprek aan te gaan met de voltijdse school aan de hand 

van de in kaart gebrachte sterktes en ondersteuningsmogelijkheden vanuit het deeltijdse centrum.  

- Overleg inplannen met de huidige CLB medewerker om te bekijken op welke manier er 

samengewerkt kan worden voor het formuleren van een advies naar duaal leren.  

Vervolgafspraken : 17.05  van 9.00 uur tot 11.00 uur 

- Maken van een concrete lesvoorbereiding voor een (screenings)les AV aan de hand van een 

werkvorm in Padvinder of Kickstart en gerichte observaties die input geven voor de screening. 

(specifiek voor zij instromers doorheen het jaar) 

- Opmaken flowchart screening en ondersteunende rol vanuit deeltijds onderwijs voor jongeren die 

toegeleid worden naar duaal. 

- Specifieke aandacht voor opnemen van arbeidsbereidheid in de screening van jongere in een duaal 

traject. 

 

VERSLAG WERKVERGADERING 2 PROVIL 17/05/2018 

Aanwezig: Brenda Vernelen, Dominique Dufour, Sabrina Caponi, Betsy Janssen, Tineke Tonnard, 

Eline Bohi 

werkVRAGEN uit de VORIGE WERKVERGADERING 

Vragen 

- Maken van een concrete lesvoorbereiding voor een (screenings)les AV aan de hand van een 

werkvorm in Padvinder of Kickstart en gerichte observaties die input geven voor de screening.  

Extra: specifiek voor zij instromers doorheen het jaar 

- Opmaken flowchart screening en ondersteunende rol vanuit deeltijds onderwijs voor jongeren die 

toegeleid worden naar duaal vanuit voltijds onderwijs 

- Specifieke aandacht voor opnemen van arbeidsbereidheid in de screening van jongere in een duaal 

traject. 

opstart van de vergadering 

 

Wat zijn je beste verwachtingen van deze vergadering? Wat wil je er uit gehaald hebben, wat moet 

zeker aan bod geweest zijn?  

Welke feedback is er op de vorige vergadering, wat is er mee gedaan en is gelukt. Wat is niet gedaan, 

niet haalbaar, … wat zou er moeten veranderen om het wel haalbaar, doenbaar te maken? 
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We willen de focus leggen op de kwaliteit van de screening eerder dan de kwantiteit. Liever minder 

oefeningen die we goed kunnen observeren en bespreken dan onszelf voorbij lopen op de 

screeningsdagen. Eerder starten met lesgeven en leerkrachten vragen om kleinschalige methodieken 

uit te proberen in de les is een mogelijkheid.  

We zoeken specifieke tools en methodieken om met jongeren te praten over startcompetenties 

arbeidsrijpheid in een duaal traject. 

We willen meer inzetten op een positieve leeroriëntatie, voornamelijk het gedeelte informeren over 

een duaal traject. Jongeren moeten goed weten wat het inhoudt en wat de verschillen zijn met een 

duaal traject.  

We willen leerkrachten meer betrekken bij de screening en hen op die manier ook meer 

verantwoordelijkheid geven in het kijken naar de jongere en input geven in een screening waar daarna 

effectief mee aan de slag gegaan wordt in de lessen.  

CONCRETE LESVOORBEREIDING PAV  

Hoe kan je leerkrachten PAV meer betrokken maken bij het aan de slag gaan in de lessen met de 

resultaten van een screening? We vertrekken van 2 ‘ideale’ praktijkvoorbeelden…  

Voorbeeld 1 : Padvinder profiel verder gebruiken in de lessen  

- Tijdens de screening vult de jongere de padvinder vragenlijst in 

- Wordt besproken in de screening, in de les AV? … (wat staat er op en waar kan je mee aan de slag 

gaan in een les PAV – BGV- … maar ook in voltijds in een les AV, godsdienst, … ) 

- Aan de hand van het resultaat kunnen er een aantal gerichte oefeningen gedaan worden met jongere, 

klasgroepen om te werken aan attitudes 

- Door jongeren te observeren tijdens deze oefeningen (door leerkrachten, llb, tb er, … verzamel je 

informatie over de attitudes die een advies duaal kunnen stofferen…) 

- Werken met deze oefeningen en de feedback er op kadert binnen de(vakoverschrijdende) 

eindtermen verbonden aan de vakken PAV, AV, BGV, …  

 

We illustreren dit met een ‘ideaal’ voorbeeld …  

 

Jefke vulde daarnet de Padvinder-vragenlijst in op www.padvinder.be en gaf jouw e-mailadres op 

om de resultaten naar door te sturen. 

  

Dit is het Padvinder-profiel van de jongere: 

Leerstijlvoorkeur: 

Les PAV : wat is je leerstijl, wat zijn leerstijlen, waarom zijn ze 
belangrijk, … Link met leerplan O/2/2014/282 (ET 1 LER 5 STM 1 –

functionele taalvaardigheid of EDV 
STM 21 – persoonlijke vaardigheden kunnen benoemen –) 
opmaken van cv, jongerenkaart, … neerslag van zelfreflectie  

http://www.padvinder.be/
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Jij denkt eerst goed na voor je iets doet. 

Jij hebt graag informatie voor je aan iets begint. 

 

 

 

 

Persoonlijkheidskenmerken:  

Je denkt graag in stilte bij jezelf na vooraleer je iets zegt of doet. 

In een groep zal je niet onmiddellijk veel zeggen. Je wacht liever af. 

Je werkt graag zelfstandig 
 

 

Je houdt rekening met de mening van andere mensen. 

Je hebt niet graag conflicten.  

Soms word je beïnvloed door de mening van iemand anders.  

 

Je volgt je gevoel én houdt rekening met feiten als je een beslissing neemt. 

Soms verkies je de vertrouwde manier van werken, maar soms verkies je een 

nieuw idee.  

 

Je hebt graag discipline en volgt meestal de regels, maar soms ben je ook 

eens spontaan en impulsief. 

Je kan plannen, maar bent flexibel om je plannen aan te passen. 

 

 

In sommige stressvolle situaties reageer je kalm en rustig, maar in andere 

ben je bezorgd en gespannen. 

Je bent meestal zelfverzekerd, maar soms gebeurt het dat jij je onzeker voelt. 

 

 

Beroepsinteresses:   

Jij hebt graag orde en structuur.  

Je doet graag administratie. 

 

 

Tips voor de leerkracht in het handboek – tips voor de omgang met dit 

soort ‘type’ persoonlijkheidskenmerken.  

Vb Je werkt graag zelfstandig en zegt niet rap dingen in groep  je hebt 

nood aan een leerkracht die je af en toe zelfstandig dingen laat verwerken… 

 concreet gedrag en tips benoemen voor collega’s 

‘Tools’ = oefening die ‘passen’  

bij deze leerling 

voorwaarde :  

 Gericht observeren 

 “training” in observeren 

 “training” in feedbackgesprekken 

Lessen BGV – lln voltijds komen naar deeltijds ‘proeven’ van een 
vak – observeren  
Snuffelstages : eigen beroepen zoeken VDAB filmpjes  
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Redeneervermogen:   

Jij bent goed in denkoefeningen. 

 

 

Prestatiemotivatie:   

Je hebt graag dat je je werk goed kan doen. Je geeft niet snel op en je 

probeert telkens beter te doen. 

 

 

Voorbeeld 2 : concrete opdracht voor zij instromers : moodboard 

- Tijdens de screening krijgt de jongere de “vage opdracht” – maak een moodboard waarin je 

jezelf voorstelt 

- Observatiefiche (stel de leerling vragen, benoemt hij/zij terechte  sterke en zwakke kanten, 

kan hij/zij ‘aangepast communiceren, …) 

- Leerkracht AV neemt dit mee in de lessen om van daaruit te vertrekken over zichzelf presenteren 

op sollicitatiegesprekken… zelfbeeld, zelfkennis, …) 

 

Wie ben je nu eigenlijk??? 

Opdracht: 

Maak een Moodboard (http://www.gomoodboard.com) over jezelf. OPGEPAST – schrijf de link 

ergens op voor jezelf zodat je hem later nog kan terugvinden.  

Stel jezelf voor door al je positieve en goede kanten op te sommen, uit te beelden, voor te stellen 

aan de hand van spreuken, foto’s tekstjes, figuren, … die iets over jou zeggen. Probeer jezelf te 

verkopen, maar wees eerlijk. Waar ben je trots op? Waar ben je goed in? Wat houdt je bezig? Deze 

opdracht maak je alleen en via de computer.  

Tip: ga eens na wat je de voorbije maanden zoal gepost hebt op facebook…   

 

Geeft een indicatie over ICT vaardigheden 

Geeft een indicatie over doorzetting, taakgerichtheid 

Stelt de jongere vragen bij? Is die leergierig? 

…  
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Wees creatief!  

Deze richtvragen kunnen je helpen bij het opstellen van jouw 

advertentie: 

 Wat zijn mijn mogelijkheden, wat kan ik?  

 Wat vind ik leuk aan mezelf? 

 Wat vind ik mooi aan mezelf? 

 Welke karaktertrekken heb ik, en waarom vind ik die 

positief? 

 Hoe kan ik anderen aan het lachen brengen?  

 Hoe kan ik anderen helpen? 

 Wat doe ik graag? 

 Wat zijn mijn interesses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nu concreet op onze school ..  

Zou dit eventueel een opdracht kunnen zijn in de 

lessen PAV, er kan ook gewerkt worden met een 

observatiefiche bij deze opdracht met 

uitgeschreven criteria 

Stel dat je je eigen ideale manier van werken zou 

mogen uitdenken, wat zou je dan doen, niet 

doen, … Hoe zouden de jongeren reageren, de 

collega’s, de ouders, …  
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Is dit ooit al eens gelukt? Wanneer? Wat deed je toen?  

Stel dat je morgen 1 stap dichter bij deze ideale situatie zou zijn, hoe zou dit er dan uitzien? Wat zou 

anders zijn? Wat zouden jongeren, ouders, collega’s zeggen, … 

Ideaal zou zijn dat jongeren die doorstromen naar de duale richting een positieve motivatie hebben 

om dit te doen. We hebben daar niet altijd zicht op bij zij instromers…  

Positieve leeroriëntatie omvat ook de correcte info hebben over wat een richting inhoudt, wat het 

betekent om in deze job te werken, weten wat je kan en weten waar je sterk in bent.  

Waar kan je nu aan werken dat 1 stapje dichter bij dit ideaal komt? 

In de screeningsperiode ook aandacht hebben aan juiste en correcte info over een duale 

studierichting aan de hand van beroepenfilms, sectorfilmpjes en reflectie hierover (bijlage) 

In de screening jongeren laten benoemen waar ze sterk in zijn en waar ze minder sterk in zijn 

(verderzetten van de ervaringsgerichte oefeningen die reeds in de screening opgenomen worden) 

Kader arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid als referentiekader nemen om gericht te observeren 

tijdens de oefeningen (observatiefiches) 

Welke randvoorwaarden zie je voor deze manier van werken? En waar kan je op inspelen? 

Motivatie van de leerkrachten om hier mee aan de slag te willen gaan – link naar leerplan en 

eindtermen = win-win 

Leidraad met mogelijkheden (soorten oefeningen, begeleidingstips, …) opgemaakt na screening om 

leerkrachten op weg te zetten 

Observeren in duo’s  - niet bedreigende vorm van professionalisering door dingen samen te doen 

Kwalitatieve  observaties (kwaliteitskader – professionalisering) 

Oplossingsgerichte feedbackgesprekken – professionalisering 

ideeën uit het overleg 

- De competenties waarop geobserveerd wordt visueel voorstellen (motivatie : positieve leeroriëntatie, 

reflectie over eigen talenten, goed geïnformeerd zijn, …..)  en deze reeds bij intake bespreken met de 

jongere en met de begeleiding/ouders die op dat moment mee zijn om ook van hen feedback te krijgen 

en in te spelen op het belang van hun medewerking 

- Testen van de observatiefiches in de vakken AV-BGV 

- Observeren in duo’s in de klas, leerkracht en een trajectbegeleider. Tips en bijsturing door de 

trajectbegeleider. 

- Leerkrachten ‘mee’ krijgen door in te spelen op de expertise die zij hebben in het dagdagelijks 

werken met de leerlingen, maar ook dat deze input nodig is in een screeningsperiode. Leerkrachten 

zelf hun observaties en input in de screening laten voorstellen op de klassenraad. 

- Eerste focus van de screening duaal = arbeidsbereidheid (motivatie)  
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- Kan ook in de lessen PAV en BGV opgenomen worden om te kijken naar bvb. Positieve leeroriëntatie 

(vragen stellen, aan de slag gaan met uitleg, …) 

- Oefeningen uit Padvinder kunnen in lessen PAV gelinkt worden aan eindtermen (gericht werken 

aan eindtermen en ondertussen ook feedback verzamelen over arbeidsbereidheid) 

- Te ontwikkelen : uitschrijven van criteria, toelichten van de criteria aan de leerkrachten, compact 

(op 1 blad), leidraad voor gesprek (feedbackgesprek jongere-leerkracht over de observaties) OOK 

Universiteit Antwerpen is hier momenteel mee bezig als verderzetting van de reeds eerder 

uitgeschreven dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, van zodra hier info over is houden 

we jullie op de hoogte…  

- Alle gegevens bijhouden en samenvatten op een ‘jongerenpaspoort’ waar de jongere zichzelf in kan 

herkennen en waarmee hij/zij ook gerichte info over zichzelf kan geven wanneer hij/zij zichzelf 

presenteert op de werkplek. 

- Jongerenpaspoort ook meegeven aan leerlingen als ze de school verlaten…  

FLOWCHART SCREENING 

Scenario 1 : ideaal tijdspad voltijds/deeltijds voorbereiding naar een advies duaal met input 

van het deeltijdse centrum in de voltijdse school 

 

Scenario 2 : deeltijds mogelijk duale instromer in september : slechts 20dagen zonder OAO, 

minder tijd om te screenen 

informeren 
oriënteren 

• jan - maart

• infosessies geven over duaal - screening - arbeidsrijpheid - verschil met deeltijds, ... 

• 'proefdagen lkr voltijds in het centrum :-) 

• gesprek met schooleigen CLB

screenen

• maart - mei

• screeningsopdrachten afnemen

• mee observeren

• gezamenlijke werkgroep screening

matchen

• mei - juni

• ondersteuning in netwerkuitbouw  

• ondersteuning in communicatie en afspraken tussen jongere en werkgever (jongerenpaspoort meegeven) 

• administratieve ondersteuning 

begeleiden en 
evalueren

• september - juni

• terugkomopdrachten 
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Welk verschil maak je tussen je duale leerling en je deeltijdse leerling?  

Meer focus op arbeidsbereidheid (de motivatie om duaal leren te doen) 

Waar ga je meer of minder de nadruk op leggen? Hoe? Waarom? 

Betrekken van leerkrachten in de screening (observatieopdrachten) – zij werken met de jongeren 

in de klas en kunnen door mee te werken aan de observaties ook meer op hun verantwoordelijkheid 

in dit proces gewezen worden 

Kortere oefeningen (vb moodboard) met gerichte observaties voor zij instromers 

Meer info halen uit de begeleiding van een jongere die mee is op het intakegesprek (dan reeds 

samen bepaalde attitudes overlopen) 

 

Hoe kan je dit HGW (handelingsgericht) doen? 

Systematisch? (haalbaar om dit voor elke lln te doen, 

Voor elke jongere een intakegesprek 

Voor elke jongere een ervaringsgerichte opdracht bij screening 

Voor elke jongere een aantal observatiemomenten door de leerkracht in de les AV-BGV 

Transparant? (iedereen weet wat de screening is, hoe ze is, waarom, wanneer, … ) 

Leerkrachten informeren over de screening 

Met leerkrachten in duo’s observatie momenten doen 

Observatiecriteria uitschrijven  

Afgestemd? (afgestemd op doelpubliek, niet te moeilijk, talig, makkelijk, …) 

Dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid ook visueel voorstellen 
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Positief? (hoe, neergeschreven, duidelijk benoemd 

Aandacht voor een oplossingsgericht feedbackgesprek (samen met leerkrachten een leidraad 

uitschrijven voor een gesprek waarin gestart wordt met het weergeven van iets positiefs dat 

geobserveerd werd) 

Doelgericht? Wat wil je meten (arbeidsbereidheid) 

Observatiefiches gebaseerd op de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid  

Ondersteuningsbehoeftes?  

Hulpzinnen voor leerkrachten-mentoren uitschrijven na een gesprek  

Onderwijsbehoeftes?  

Hulpzinnen voor jongeren uitschrijven na een feedbackgesprek (op de jongerenkaart) eventueel 

samen met de LLB-CLB begeleider (hoeft niet altijd te vertrekken vanuit een beperkingsgedachte, kan 

ook aangevuld worden op het jongerenpaspoort)  

Samenwerken? CLB-vorige school-context-ouders-vrienden-alle lkr … 

Leerkrachten geven ook feedback 

CLB begeleiding kan gevraagd worden of er input kan komen uit het schooltraject tot nu toe 

Samenwerking met de voltijdse school – info geven, screeningsactiviteiten, …  

Sociaal wenselijkheid doorprikken in een intakegesprek  

- Verschillende contexten aanhalen 

- Verschillende personen (lkr betrekken, ook eens die van voltijds?) 

- Steeds dezelfde basisattitudes observeren (dimensies arbeidsbereidheid en 

arbeidsrijpheid)  

- STARR interview methodiek 

- Duidelijkheid geven over screening bij intake (wat zal gedaan worden, hoe, 

waarom) 
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Dimensie ARBEIDSBEREIDHEID - arbeidsrijpheid 

Algemeen: voor duale 

richtingen is het van belang 

om zicht te krijgen op de 

arbeidsbereidheid van de 

jongere naast de 

arbeidsrijpheid.  

Voor het verschil tussen 

arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid verwijzen 

we naar de samenvatting van 

een onderzoek van 

Universiteit  Antwerpen 

(reeds doorgemaild).  

 

 

 

Arbeidsbereidheid vormt 

de basis (startsokkel) en 

omvat het antwoord op de vraag of een jongere gemotiveerd is voor duaal leren. Meer specifiek voor 

zijn/haar motivatie met betrekking tot het leren en participeren op de werkvloer. 

Dit gaat over reflecteren over eigen kunnen, juiste informatie hebben over het beroep, leergierig zijn.  

 

Arbeidsrijpheid omvat de mate waarin een jongere meer of minder competent is om te participeren 

en te leren op de werkvloer. (stiptheid, aangepast communiceren, …).  

Hier is het van belang om ook een groeiproces in kaart te brengen. Wat is reeds aanwezig, en wat is 

er voor nodig (op school en op de werkvloer) om hierin te groeien.  

Om arbeidsbereidheid correct te kunnen inschalen, is het belangrijk dat leerlingen op hun beurt 

een correct beeld hebben van wat leren en participeren op de werkvloer precies inhoudt. Leerlingen 

kunnen pas interesse in iets tonen als ze weten waar het precies over gaat. Stap 1 omvat dus 

informeren van leerlingen. Zodat zij voor zichzelf zicht krijgen op het antwoord op de volgende vraag: 

“Weet ik wat ik wil/kan?”. Daarnaast is het in Stap 2 belangrijk om een duidelijke oriëntatie voor ogen 

te houden. Dit om leerlingen bewust te maken en hen positief te laten antwoorden op de vraag: “Weet 

ik waarvoor ik kies?”. 

Op vlak van arbeidsrijpheid is het belangrijk om samen met jongeren en mentoren te kijken welke 

onderwijsbehoeftes er zijn voor de jongere en welke mogelijke ondersteuning hiervoor nodig kan zijn 

bij de mentor om dit uit te kunnen voeren. Handelingsgerichte hulpzinnen maken het mogelijk om 

hier zicht op te krijgen. Deze worden meestal gebruikt in het kader van een ‘beperking’ maar 

handelingsgericht samenwerken is ook een goede manier om efficiënt samen te werken los van een 

beperkingsgedachte.  
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Dit kan gebeuren aan de hand van een reflectie-opdracht voor/samen met de leerling. 

bijlagen bij dit verslag 

 

1. Inspiratiekader methodiek oplossingsgerichte gespreksvoering 

2. Reflectieopdracht leerlingen ifv arbeidsbereidheid (naar aanleiding van bekijken van filmmateriaal) 

3. Voorbeeld doc oplossingsgericht evalueren van softskills 

4. Hulpzinnen om leerkrachten/mentoren te helpen om gerichte ondersteuning te vragen 

5. Hulpzinnen om jongeren te helpen om gericht onderwijsbehoeftes te benoemen 

6. Voorbeeld ingevuld bedrijfspaspoort 

7. Aangevuld gesprekskader voor een matchingsgesprek 

8. Voorbeeld ingevuld jongerenpaspoort 

9. Mapje met STARR methodiek om sociaal wenselijke antwoorden te doorprikken 

 

(alle doc zijn terug te vinden op de website van INDUO) 
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BIJLAGE 9 : TEVREDENHEIDSENQUÊTE WERKING DUOPLUS  

 

In totaal legden 13 mensen deze enquete af.  

 

Statistieken voor vraag 1 : Was de input vanuit DUOplus voor het informeren van 

leerlingen, leerkrachten, ouders op uw school nuttig?  

1.1 Ja 80.00%  

1.2 Neen 0.00%  

1.3 Niet van toepassing 20.00%  

 

Statistieken voor vraag 2 : Waarom was dit al dan niet een meerwaarde in uw school?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- Niet echt toegepast omdat alles nogal laat werd aangereikt. 

- Er is geen info vanuit Duoplus naar lln, lkr en ouders gegaan 

- Ik denk wel dat het een meerwaarde was. Nodig is het zeker. Doch als niet behorende tot het 

onderwijs kan ik er moeilijk juist over oordelen. 

- Voor ons was duaal nieuw, vandaar was alle info meegenomen. 

- Erg duidelijke en concrete informatie, goed onderbouwd. 

- Verruiming van de onze visie op screening, input Het aanreiken van materiaal Delen van 

ervaringen rond duaal leren (ruime interpretatie) Klankbordprincipe 

- Voor het aanbrengen van nieuwe methodieken, informatie, ondersteuning,... 

- Omdat veel ouders en leerlingen baat hebben aan duidelijke informatie en een goede 

communicatie 

- De expertise die wij niet op school hadden was zeker een meerwaarde 

- Interessante info, altijd goed om een kijk van buitenaf toe te laten om je eigen organisatie te 

versterken 

 

Statistieken voor vraag 3 : Welke voorstellen hebt u naar verbetering van deze werking rond 

informeren?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- Naar volgend schooljaar zou de info moeten voldoende zijn om zelf aan de slag te gaan 

- is goed 

- Er is heel veel informatie die duidelijk is. Door de overvloed aan info is soms moeilijk om het 

overzicht te bewaren en een synthese te maken. Misschien aanbieden met een inhoudsopgave om 

makkelijker gegevens terug te vinden. 

- Ik heb de informatiemomenten als zinvolle brainstormmomenten ervaren. Soms was de tijd echter 

te kort om op het einde van een infomoment een overview te krijgen en dit terug te koppelen naar 

de situatie in het centrum. 

- Nog meer info via sociale media, tv, radio en internet.  

- geen 
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Statistieken voor vraag 4 : Was de input vanuit DUOplus voor het informeren mentoren, 

bedrijfsdirecties, … waarmee uw school samenwerkt nuttig?  

4.1 Ja 90.00%  

4.2 Neen 0.00%  

4.3 Niet van toepassing 10.00%  

 

Statistieken voor vraag 5 : Waarom was dit al dan niet een meerwaarde voor u?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- Niet echt toegepast omdat alles nogal laat werd aangereikt. 

- Enkele nuttige instrumenten leren kennen - expertise kunnen uitwisselen 

- Ik denk wel dat het een meerwaarde was die zeker nuttig was en nodig is het zeker. Doch als niet 

behorende tot het onderwijs kan ik er moeilijk juist over oordelen. 

- Voor ons was duaal nieuw, vandaar was alle info meegenomen. 

- Bruikbare informatie, mogelijkheid om deze om te zetten in de praktijk. 

- Idem zie boven, elke doelgroep (leerking, leerkracht, directie, bedrijven, ...) is ter sprake gekomen. 

- Voor het verkrijgen van verschillende (onderbouwde) methodieken. Verkrijgen van meer 

duidelijkheid 

- Dat we soms toch het water moeten uitvinden als leerkracht 

- wegens tijdsgebrek was dit voor ons moeilijk, dus de hulp hierbij was zeker een meerwaarde 

- Meeste zaken weten we al, maar de samenwerking rond de screening en de beschikbare info via 

jullie vond ik heel interessant 

 

Statistieken voor vraag 6 : Was de input vanuit DUOplus voor het screenen en oriënteren 

van leerlingen op uw school naar duaal een meerwaarde ?  

6.1 Ja 80.00%  

6.2 Neen 10.00%  

6.3 Niet van toepassing 10.00%  

Statistieken voor vraag 7 : Waarom was dit al dan niet een meerwaarde in uw school?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- We kunnen er veel uit halen. 

- Er is geen screening en oriëntatie op basis van input van Duoplus geweest 

- Ik denk wel dat het een meerwaarde was die zeker nuttig was en nodig is het zeker. Doch als niet 

behorende tot het onderwijs kan ik er moeilijk juist over oordelen. 

- interessante tips gekregen 

- de screening kan grondiger en beter onderbouwd gebeuren.De screening geeft ook werkpunten 

aan voor verbeteracties. 

- Verruiming van onze visie op screening, kwaliteitscontrole huidige screening en toepasbaarheid 

naar duaal leren. De meerwaarde van onze screening naar externe partners (bv. voltijds onderwijs) 

- Meer duidelijkheid.  

- Denk toch dat er veel leerlingen in het deeltijds onderwijs dit nodig hebben, een goede screening 
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en oriëntatie. 

- dit was een expertise dat wij nog niet op onze school hadden 

- breder dan vdab screening 

 

Statistieken voor vraag 8 : Welke voorstellen hebt u naar verbetering van deze werking rond 

screenen/oriënteren?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- Nog af te toetsen. 

- Meer info over wat kan aangeboden worden? 

- werkt goed 

- Op dit ogenblik geen, wij moeten dit nog testen. 

- Door de veelheid aan informatie was het soms moeilijk om een focus te bepalen. 

- Meer praktischer opnemen.  

- vnl naar het informeren van voltijdse scholen, met het oog op juiste oriëntering 

 

Statistieken voor vraag 9 : Met welk materiaal bent u aan de slag gegaan?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- Met de vragen. 

- geen 

- Zelf moet ik geen lln screenen en dus met geen materiaal gewerkt 

- hoofdzakelijk gespreken 

- In september screening rond arbeidsrijpheid en -arbeidsbereidheid. 

- Ik denk dat ik alles wel vastgehad heb. 

- Padvinder. Andere screeningsproces is nog niet afgewerkt.  

- Met video?s en afbeeldingen en didactisch materiaal van de werkvloer.  

- met de verscheidene screeningsdocumenten 

- vanalles :-) 

 

Statistieken voor vraag 10 : Welke concrete tips, aanpassingen, ... rond screenen en 

oriënteren van leerlingen naar duaal neemt u mee naar volgend schooljaar toe?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- Nog checken wat we verder zullen gebruiken. 

- Een aanbod vanuit Duoplus om zelf de screening/oriëntering te doen of om een deel van de 

screening over te nemen (als onafhankelijke derde) 

- Geen omdat ik het materiaal niet heb kunnen gebruiken omdat ik geen lln heb begeleid 

- zo verder werken 

- De werkpunten die de screening uitwijst.Het gebruik van een tool (o.a. Padvinder) 

- Misschien enkele concrete voorbeelden van screeningen inventariseren (zowel binnen voltijds als 

binnen centrum leren en werken)  

- Onderbouwde methodieken, richtlijnen "arbeidsrijpheid" "arbeidsbereidheid". 

- Ik neem alles mee 
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- de screening moet meer verdeeld in de tijd zijn. 

- zoals afgesproken op de vergadering 

 

Statistieken voor vraag 11 : Heeft u de materialen en coaching van DUOplus gebruikt in uw 

communicatie met het bedrijf?  

11.1 Ja 23.08%  

11.2 Neen 30.77%  

11.3 Niet van toepassing 23.08%  

Gegeven Toelichtingen 

- nog niet toegepast 

- Geen relevante gekregen 

- voorbeelden van evaluatie gebruikt voor verwerking eigen evaluatie 

- We hebben nog geen gelegenheid gehad. 

- Ik heb geen communicatie gevoerd met een mogelijk bedrijf (taakverdeling binnen het centrum) 

- Nog niet. Screening nog niet afgerond.  

- Ik hoop van wel, maar heb dit niet gecheckt 

 

Statistieken voor vraag 12 : Heeft u de materialen en coaching van DUOplus gebruikt in uw 

communicatie met de leerling?  

12.1 Ja 38.46%  

12.2 Neen 30.77%  

12.3 Niet van toepassing 7.69%  

Gegeven Toelichtingen 

- bevraging van attitudes en werkervaring 

- Geen relevante info gekregen 

- opnieuw ervaringen uit gespreken meegenomen 

- Start is pas in september. 

- Ik heb de verwachtingen binnen duaal leren duidelijk kunnen voorstellen. 

- Nog aan het verwerken.  

- Alle folders en sociale media. 

- idem 

 

Statistieken voor vraag 13 : Hoe beoordeelt u de bijdrage van DUOplus in het kader van het 

bereiken van onze doelstelling:  ‘Professionaliseren van de actoren rond een jongere in een 

duaal traject’?  

13.1 Meer dan voldoende 46.15%  

13.2 Voldoende 30.77%  

13.3 Onvoldoende 0.00%  

13.4 Meer dan onvoldoende 0.00%  

 

Gegeven Toelichtingen 
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- Ze hebben alle info rond screening gebundeld en de meest toepasbare aangereikt 

- De insteek is prima, de uitwerking en de implementatie laat nog op zich wachten. 

- Het door jullie uitgewerkte materiaal is volgens mij zeer degelijk en goed bruikbaar 

- + 

- De screening is wetenschappelijk onderbouwd en gaat verder dan alleen de test. Er is een 

opvolging aan gekoppeld. 

- Zie vorige antwoorden. Het traject heeft een duidelijke meerwaarde naar de professionalisering 

van de deelnemers. Dit merk ik aan de wijze van communicatie en de inhoud. 

- Jullie gaan nog dieper pedagogisch  

- to the point 

 

Statistieken voor vraag 14 : Geef aan op een schaal van 0-10 in welke mate wij er in geslaagd 

zijn om een brug te vormen tussen onderwijs en arbeid?    

 

Gemiddelde waarde: 7.55 

Variantie: 15.54 

 

Gegeven Toelichtingen 

- Te weinig aanwezigheid op overlegmomenten 

- Ik zie het resultaat niet. 

- Jullie hebben goed werk afgeleverd 

- 10 zal nooit haalbaar zijn, als alle actoren hun best doen en we halen een score van 8 denk ik dat 

we goed zitten 

- Nog niet getest in realiteit. 

- We hebben vanuit Duo+ stenen kunnen leggen aan de kant van het centrum. Vanuit het bedrijf 

hebben we geen steenlegging kunnen doen. Echter dit kwam (denk ik) gedeeltelijk doordat wij op 

het moment van de professionalisering geen leerbedrijf actief was binnen de opleiding lassen - 

constructie duaal. Daarnaast is het de bouw geweest van een brede brug omdat we ruimer gekeken 

hebben dan enkel het centrum leren en werken. Bijvoorbeeld integratie van het voltijds onderwijs 

binnen het concept duaal leren is ook aan bod gekomen. 

- In denk dat we nog meer dichter moeten samen werken met de bedrijven, om tot nog een beter 

resultaat te komen, dit hangt uitermate af van de betrokken bedrijven.  

 

Statistieken voor vraag 15 : Op een schaal van 0-10 geef aan in welke mate de werking van 

DUOplus beantwoordde aan uw verwachtingen?  

 

Gemiddelde waarde: 8.40 

Variantie: 17.02 

 

Gegeven Toelichtingen 

- oké 

- Ik had niet echt meer of mindere verwachtingen 

- Ik vond dat jullie werking volledig beantwoorde aan de verwachtingen maar als jullie het nog 

zouden kinnen en mogen continueren zouden er zeker nog verbeteringen komen 

- + 

- Degelijk opgesteld. 

- het traject is verlopen zoals ik verwacht had. 
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Statistieken voor vraag 16 : Op een schaal van 0-10 geef aan in welke mate u ons aanbod 

duidelijk vond?  

 

Gemiddelde waarde: 8.10 

Variantie: 16.03 

 

Gegeven Toelichtingen 

- goed overleg  

- Al bij al, weinig bruikbare info gekregen 

- Ik vond alles duidelijk maar als jullie het nog zouden kinnen en mogen continueren zouden er 

zeker nog verbeteringen komen 

- aanvankelijk minder , groeide met de tijd 

- Duidelijk aanbod 

 

Statistieken voor vraag 17 : Van alles wat door DUOplus aangereikt werd, zowel in de 

leergemeenschappen als individueel, wat was voor u het meest nuttige?  

 

Deze antwoorden werden gegeven:  

 

- screeningsinstrumenten 

- Visie op screening in voltijds onderwijs 

- Het ondersteunend materiaal rond de screening. 

- screening en evaluatie 

- Het paspoort voor de jongere en het bedrijf. 

- Het aanleren van de gerichte informatie. 

- Informatie, ondersteuning, ... 

- De samenwerking en informatie.  

- de documenten rond screening 

- screening 

© VDR WEB - EnqueteMaken.be - 2018  

 

 

http://www.facebook.com/enquetemakenbe
http://www.twitter.com/vdrweb
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

BIJLAGE 10 : HOE KOMEN TOT EEN ADVIES IN DE KLASSENRAAD VOOR EEN 

DUAAL LEERTRAJECT? 

Dit document vormt een richtingaanwijzer om een aantal zaken in kaart te brengen die raadzaam zijn om 

te weten, op te volgen, bij te houden, in het kader van een advies voor duaal leren voor een leerling naar 

volgend jaar toe.  

 

Om te weten of een leerling in aanmerking kan komen voor duaal leren zal de leerling na inschrijving bij 

een aanbieder duaal een screening doorlopen. Idealiter levert deze screening voor de jongere geen nieuwe 

ongekende resultaten op. Dit kan echter pas als een jongere een degelijke onderwijsloopbaanoriëntering 

doorlopen heeft  in de voorbije schooljaren. Deze oriëntering gaf de jongere informatie mee over zijn 

arbeidsattitudes, interesses, werkpunten, talenten, … Het verplichte advies dat hij meekrijgt van de school, 

voorafgaand aan de inschrijving in de duale richting, zou voor hem een bevestiging moeten zijn van de 

resultaten van de screening in de duale richting. Hij moet zichzelf in dit advies kunnen herkennen om 

een doordachte start te kunnen maken in de duale opleiding.  

Onder “screening” verstaan we het vaststellen van de mate van aanwezigheid van de verschillende 

dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid aan de hand van een gevalideerde methodiek. Onder 

“oriëntering” verstaan we het langdurig, procesmatig en groeigericht in kaart brengen van de mate 

waarin de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid gedurende de onderwijsloopbaan van een 

jongere in kaart gebracht werden, geobserveerd werden, ingeoefend werden, besproken werden, ...  

Een screenings-en oriënteringsproces dat kwaliteitsvol verloopt voldoet aan een aantal voorwaarden. Het 

is belangrijk om hier op school een visie rond op te maken om op die manier te proberen voldoende 

draagvlak te creëren om hier effectief mee aan de slag te gaan. Elke school kan ook op zoek gaan naar een 

aantal partners die dit proces mee kunnen ondersteunen, invullen, stofferen, coachen, … (CLB, PBD, 

partners uit welzijn, externe organisaties, …) 

In bijlage vindt u een overzicht van de kwaliteitsvoorwaarden voor een valide screening met de nodige 

uitleg. Dit document kan gebruikt worden als richtlijn om schoolintern aan de slag te gaan met het 

ontwikkelen van (of bijsturen van) een screeningsprocedure en of oriënteringsleerlijn. Het resultaat 

hiervan is steeds het geven van een onderbouwd advies over toeleiding naar een duaal traject op de 

klassenraad.  
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

In een screening en oriëntering zoek je samen met de jongere en andere betrokken partners een antwoord 

op de vraag of de jongere arbeidsrijp en arbeidsbereid is. De dimensies van arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid zijn startcompetenties die je samen met een jongere in kaart brengt met het oog op 

verdere ontwikkeling in een duaal leertraject. Dit is een dynamisch gegeven. Je brengt via een screenings-

en oriënteringsproces een aantal startcompetenties in kaart en tekent een mogelijke groeiweg uit. Deze 

dimensies zijn een vertrekpunt om de discussie aan te gaan tussen jongere, school en bedrijf over wat men 

belangrijk vindt in een welbepaalde context. Arbeidsrijpheid is een contextueel begrip. Een jongere kan 

immers in begeleiding bij één bepaalde mentor meer of minder tekenen van arbeidsrijpheid vertonen dan 

bij een andere mentor/werkplek. “Arbeidsrijp zijn” is een gedeelde verantwoordelijkheid van school, 

jongere en bedrijf. Het gesprek hierover aangaan is van fundamenteel belang om de kansen van elke 

jongere in duaal leren open te houden.  

Belangrijk om mee te starten is het in kaart brengen of de leerling gemotiveerd is voor een duaal 

leertraject.  Hier spreekt men over arbeidsbereidheid. Dit omvat inzicht hebben in eigen sterktes en 

werkpunten, hierover kunnen reflecteren, goed geïnformeerd zijn over duaal leren en weten wat een 

bepaalde beroepskeuze inhoudt. Leergierig zijn en extra inspanningen willen leveren hoort hier ook bij. 

Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen op welke manier een leerling in staat is om te 

participeren en om te leren op de werkvloer. Deze arbeidsrijpheid omvat de mate waarin een jongere 

competent is om te leren op de werkvloer en hoe hier aan gewerkt kan worden. Dit omvat competenties 

in de dimensies ‘gepast communiceren, zelfstandig werken, betrouwbaar en stipt handelen, plannen, 

monitoren en evalueren.’ Deze competenties en de mate van beheersing kunnen in kaart gebracht worden 

door gerichte screeningsactiviteiten en observaties.   

Het is belangrijk dat bij elke activiteit nagedacht wordt over welke competenties je informatie wil 

inwinnen en waarom je dit op een bepaalde manier wil doen. Hierin heeft elke school, leerkracht, 

begeleider zijn eigen weg af te leggen die het meest aanleunt bij de eigen manier van werken met de 

jongeren. Er bestaan heel wat verschillende oefeningen, tools, lijsten, activiteiten, … die je kan integreren 

in lessen, bestaande activiteiten in de schoolwerking. Je kan ook samenwerken met externe partners om 

info in te winnen over de mate waarin jongeren al dan niet reeds beschikken over een bepaalde 

arbeidscompetentie. Belangrijk is dat dit geïntegreerd wordt in de bestaande werking van de school en 

gedragen wordt door alle betrokkenen. 

In bijlage vindt u een overzicht van de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid waarover in 

onderzoek consensus bereikt werd met de nodige verwijzingen naar meer uitleg.  

 De term ‘arbeidsrijpheid’ is echter een eerder statisch gegeven en ook hier geldt dat ‘competent zijn om 

te leren op de werkvloer’ een dynamisch gegeven is waar groei in kaart gebracht kan worden en waarin 

een gedeelde verantwoordelijkheid geldt tussen jongere, bedrijf en school. De jongere kan immers niet als 

enige verantwoordelijk gesteld worden voor zijn al dan niet “arbeidsrijp” zijn. Hierin geldt de mate waarin 

ondersteuning en begeleiding kan geboden worden als belangrijke factor voor het al dan niet matchen 

van een jongere met een bedrijf. 

Het is onze mening dat het “opstartgesprek” van cruciaal belang is om een duaal traject op te zetten en 

verder uit te rollen. Dit gesprek moet degelijk voorbereid worden en goed geleid worden. Idealiter is dit 

een gesprek tussen 4 partijen. De jongere zelf, de trajectbegeleider / praktijkleerkracht, de mentor van de 

werkplaats. Elk van deze partijen kan zich voorbereiden op dit gesprek.  
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

De jongere doorloopt een screening en oriëntering die informatie oplevert om zijn opstartgesprek te 

kunnen voeren. Dit kan een neerslag hebben in een ‘jongerenkaart’. (een voorbeeld van zo’n 

jongerenkaart zit in bijlage) De trajectbegeleider kan met de mentor in gesprek gaan aan de hand van een 

aantal vragen die de werkvloer in kaart brengen en ook het gesprek openen over de ondersteuning die de 

mentor zelf nodig heeft. Een bedrijfskaart kan hiervan de neerslag zijn. (een voorstel voor zo’n 

bedrijfskaart zit in bijlage)  De praktijkleerkracht kan feedback geven over de al dan niet aanwezige 

basiskennis van een jongere op technisch vlak eventueel door het afnemen van een praktische proef. De 

trajectbegeleider fungeert ook als ‘gespreksleider’ in een opstartgesprek. Een handelingsgericht kader 

voor een opstartgesprek kan hier ondersteuning bieden om de kwaliteit van het gesprek te bewaken. (een 

voorstel van zo’n gesprekskader zit in bijlage) 

Tijdens zo’n opstartgesprek stemt elke partij de verwachtingen op elkaar af. Er wordt vertrokken vanuit 

het positieve, dit wordt ook duidelijk benoemd en van daaruit worden concrete vragen gesteld om te 

komen tot duidelijke afspraken waarbij de jongere zijn onderwijsbehoeftes kan uitspreken en de 

mentor/begeleiding duidelijke afspraken kan maken over ondersteuning die eventueel nodig is om dit 

gezamenlijk vorm te kunnen geven. Het is van cruciaal belang dat de jongere een evenwaardige partner is 

in dit proces en zo mee de verantwoordelijkheid kan opnemen voor zijn leerproces. Het is even belangrijk 

dat in zo n gesprek de mentor kan uiten waar hij nood aan heeft om het leerproces van deze jongere op 

zijn werkvloer vorm te kunnen geven. Elke jongere heeft eigen sterktes en werkpunten net als elke mentor. 

De communicatie hierrond is van cruciaal belang. Door gebruik te maken van een handelingsgericht 

gesprekskader gaat het gesprek over meer dan enkel en alleen de competenties die op school of op de 

werkvloer kunnen verworven worden. Deze competenties kunnen aangeduid worden op het 

opleidingsplan, dit is een verdeling die eventueel op voorhand gemaakt kan worden. Een opstartgesprek 

zal ook voor een groot deel gaan over algemene arbeidscompetenties en de groei die een jongere daar 

al dan niet nog in af te leggen heeft. De verantwoordelijkheid die elke partij hierin opneemt is belangrijk 

om te benoemen. Dit maakt dat het leerproces een gedeelde verantwoordelijkheid wordt van elke partij 

rond de tafel en niet enkel en alleen van de jongere. In dit opzicht zal het voor de trajectbegeleider ook 

belangrijk zijn om te benoemen dat er soms momenten van terugval zullen zijn, en afspraken maken over 

wat er dan gedaan moet worden door wie, wanneer, waarom, …  

In dit document geven we een aantal voorbeelddocumenten mee die inspirerend kunnen werken bij het 

uitwerken van een eigen screenings-en oriënteringsprocedure en het formuleren van een advies hierover 

in de klassenraad. De documenten werden steeds opgemaakt rekening houdend met de basisprincipes 

van handelingsgericht werken en vanuit een oplossingsgerichte benadering. Voor meer info en uitleg kan 

u terecht bij de coaches van DUOplus of op www.topuntgent.be/induo   

Het is geenszins de bedoeling om deze documenten als standaard over te nemen, ze kunnen wel inspiratie 

bieden om mee aan de slag te gaan binnen de eigen schoolcontext.  

Onze ervaring binnen handelingsgericht werken en oplossingsgericht werken in de leerlingenbegeleiding, 

inspiratie uit vorige ESF oproepen en de ervaring met ronde tafel gesprekken vanuit de 

leerlingenbegeleiding hebben geleid tot deze leidraad.  De coaches van DUOplus hebben een achtergrond 

in lesgeven en in leerlingenbegeleiding en benadrukken de meerwaarde van deze manier van werken met 

jongeren. Jongeren zijn en blijven op deze manier eigenaar van hun eigen leerproces.  

 

http://www.topuntgent.be/induo
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

KORTE SCHETS VAN HANDELINGSGERICHT WERKEN EN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN.  

 

Handelingsgericht werken (HGW) : 

 

Handelingsgericht werken is een methodiek die … 

 

De  kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen beoogt te verbeteren. 

Kwaliteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding concretiseert zodat een 

schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. 

Biedt een gezamenlijk kader voor wie betrokken is bij de begeleiding van een jongere 

(leerkracht, leerlingenbegeleider, mentor, jongere, ouders, CLB’er, …)en bundelt deze krachten 

Biedt een kader dat goed te gebruiken is bij reflectie en kwaliteitsverbetering. 

Maakt het mogelijk om doelgericht en in kleine stappen te werken en om van wenselijk naar 

haalbaar te redeneren. 

Is een planmatige en cyclische werkwijze vanuit zeven uitgangspunten. Deze uitgangspunten 

bieden een wenselijk kader, de ideale werkwijze. 

De zeven uitgangspunten vormen de essentie van HGW. Het zijn de criteria waaraan de 

handelingsgerichtheid van onderzoek en begeleiding zijn af te toetsen. Het is van belang om alle 

uitgangspunten na te streven omdat ze onderling sterk verbonden zijn. We kunnen ze beschouwen als 

een “STAPDOOS”6 om handelingsgericht werken in de praktijk om te zetten. In wat volgt omschrijven we 

wat elk van deze ‘STAPDOOS’ componenten kunnen betekenen op vlak van screening naar een duaal 

traject.  

 

 “STAPDOOS” 

1. Systematisch en Transparant 

Is de huidige werkwijze rond screening systematisch, stapsgewijs en voor iedereen transparant? 

Op vlak van screening weet iedereen (ouders, jongere, leerkrachten, begeleiding, bedrijven, CLB …) 

op school hoe men wil werken en waarom.  

Zijn er heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer.  

Iedereen kent, begrijpt en gebruikt de afgesproken werkwijze. 

Er bestaan schooleigen formulieren voor screening, matching, afspraken, evaluatie, feedback, … 

Is er een duidelijk stappenplan voor een screening (in de opbouw van de opleiding, de evaluatie, de 

contacten met de werkvloer, …) 

                                                           
6 STAPDOOS als methodiek voor HGW zoals aangebracht ind e SEB opleiding van UA (2014-2016) 
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

Wordt het duidelijk gemaakt waarom iets wel / of niet gedaan wordt? 

Er wordt aangegeven wat het doel van een screeningsgesprek is en waarom er iets gevraagd of 

verteld wordt? 

Er is een openheid naar collega’s toe, jongeren toe, ouders toe over het werk dat gedaan wordt door 

lkr, TB, mentor, … over wat reeds gedaan is en wat er nog moet gebeuren.  

2. Afstemming en wisselwerking 

Alle inspanningen gaan steeds over de jongere in wisselwerking met zijn omgeving. Hoe goed is de 

omgeving afgestemd op wat de jongere nodig heeft? 

Gaat het over “deze jongere, in deze klasgroep, bij deze leerkracht, op deze werkplek, bij deze 

mentor, bij deze ouders, … “ (Wordt dit bevraagd, gescreend, geobserveerd, besproken, …) 

Zijn er ondersteunende documenten die dit proces begeleiden, vergemakkelijken, bijvoorbeeld 

observatiefiches, gespreksleidraden, …  

Wordt er gepraat over de aanpak van een mentor, leerkracht bij een jongere? Wat gaat daarin 

goed, wat kan anders, welke afspraken worden er concreet gemaakt?  

Kan er vanuit ondersteuning van een mentor, leerkracht, … impact zijn op wat gebeurt in de klas, 

op het werk, …? Op welke manier? Wordt dit in kaart gebracht?  

In evaluaties wordt er rekening gehouden met wat goed gaat en uitgebreid kan worden en wat 

minder goed gaat en omgebogen kan worden?  

Zijn er inspanningen van lkr, mentoren om de manier van werken beter af te stemmen op wat de 

jongere nodig heeft? Bijvoorbeeld feedbackgesprekken, evaluatieformulieren, … 

3. Positieve aspecten 

De focus ligt op het benutten van kansen, krachten en positieve factoren? 

Er is aandacht voor het positieve van de jongeren, de klasgroep, de school, de mentor, de werkplek, 

de ouders, … Hoe wordt dit in kaart gebracht, door wie, wat wordt er mee gedaan? 

Wordt dit positieve ook expliciet neergeschreven ergens? Worden actoren bewogen om ook te 

reflecteren over het positieve? (vb. eerst iets positiefs schrijven in een evaluatie, daarna een 

werkpunt en daarna een concrete afspraak, …) 

De positieve aspecten worden benut in de aanpak van de TB, lkr, mentor? 

Wordt er in een observatie / evaluatie gericht gekeken naar wat goed gaat en hoe dat komt? Hoe?  

Komt dit terug in de schooleigen formulieren? 

Komt dit terug in de manier waarop gesprekken gevoerd worden, is hier bewust aandacht voor? 
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

4. Doelgericht werken 

Men werkt doelgericht = met haalbare, bruikbare adviezen in korte en lange termijndoelen voor 

arbeidsrijpheid ? 

Er wordt per jongere bepaald waar hij/zij naartoe wil, waar de mentor naartoe wil, waar de lkr 

naartoe wil.  

Dit denkproces wordt gefaciliteerd door schooleigen formulieren? 

Er wordt in kaart gebracht wat er voor nodig is om deze doelen te behalen? 

De doelen zijn SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden, - inventief) 

Er wordt gericht feedback gegeven met de focus op groei : dit hebben we al bereikt nu gaan we hier 

aan werken. 

Ook voor jongeren met extra begeleiding worden ambitieuze (haalbare) doelen geformuleerd? 

Er worden systematisch momenten in kaart gebracht waarop screeningsactiviteiten gedaan 

worden. 

Er wordt samen met de jongere doelen geformuleerd die gebruikt worden in communicatie met 

externen (ouders, werkplaatsen, andere lkr, … ) 

5. Onderwijsbehoeften van jongeren 

Wat heeft een jongere nodig om een bepaald doel te bereiken? Hoe kan de lkr/mentor hierbij zo goed 

mogelijk ondersteunen? 

Kan de mentor, lkr, … bewust omgaan met verschillen? 

Er wordt over de jongere gepraat op de volgende manier : deze jongere heeft ………………. nodig om 

doel ………………………… te bereiken? 

Wat heeft een positief effect op de jongere? Wie heeft daar zicht op? 

Wat zijn de vragen en ondersteuningsbehoeften van de ouders? Wat hebben zij nodig om hun 

zoon/dochter te helpen binnen de grenzen van wat voor hen haalbaar is? 

Lkr, mentoren, TB gebruiken hulpzinnen over : instructietijd, leertijd, opdrachten, taken, 

leeractiviteiten, leeromgeving, materialen, feedback, groepsgenoten, leerkrachten, collega’s, 

ouders, mentoren, … 

Er wordt overlegd met andere collega’s (LLB, TB, lkr, ouders, … ) om er te proberen achter te 

komen wat de onderwijsbehoeften van de jongere zijn. 

Deze vragen worden ondersteund door schooleigen formulieren. 
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

6. Ondersteuningsbehoeftes van leerkrachten / mentoren 

De leerkracht / mentor doet ertoe !! Maar wat heeft hij / zij hiervoor nodig om de onderwijsnoden van de 

jongere  te kunnen realiseren? 

Is er zicht op wat een mentor/lkr al doet, al goed doet, nog meer kan doen en wat daarvoor nodig 

is? 

Over welke vaardigheden beschikt een bepaalde lkr/mentor, welke moeten nog verder ontwikkeld 

worden, ondersteund worden om een match te kunnen maken? 

Is er rechtstreekse communicatie met leerkrachten over de screening van een jongere? 

Kan er met behulp van begeleiding een vertaalslag gemaakt worden vanuit de diagnostiek en 

externe hulpverlening naar de klas/werkvloerpraktijk voor jongeren met extra noden? 

Worden ondersteuningsbehoeftes bevraagd bij mentoren, lkr? 

Zijn mentoren, lkr er van overtuigd dat ze het leren, werkhouding en sociaal-emotioneel 

functioneren van jongeren positief kunnen beïnvloeden? 

Lkr, mentoren worden geëvalueerd door zichzelf/jongeren/externen/anderen, … om zicht te krijgen 

op eigen persoonlijke opvattingen die het handelen beïnvloeden. 

Er is mogelijkheid tot professionalisering?  

Er wordt op een verschillende manier gewerkt met verschillende jongeren? 

Leerkrachten, mentoren gebruiken hulpzinnen over : kennis; vaardigheden, collega’s; 

leidinggevenden, ondersteuning, materialen, ouders, werkplekken, technieken, …  

 

7. Constructief Samenwerken 

Er wordt samengewerkt om een effectieve aanpak te realiseren? Dit vergt constructieve communicatie. 

Er wordt nooit gepraat over het hoofd van de jongere, hij/zij is betrokken partij? 

Ouders zijn ervaringsdeskundigen, leerkrachten zijn onderwijsprofessionals, CLB’ers zijn experts 

in begeleiding, mentoren zijn praktijkdeskundigen, de jongere staat centraal.  

Er wordt gevraagd naar feedback en ideeën van anderen? 

Er wordt vertrokken vanuit een gezamenlijk belang : de jongere. 

Verwachtingen naar elkaar toe worden helder geformuleerd? 
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

Oplossingsgericht werken 

In onze werking met scholen, jongeren en mentoren gebruiken we steeds het oplossingsgerichte 

coachingsmodel als basis.  

Voordelen van oplossingsgerichte gesprekken 

- Je kan door het stellen van vragen de jongere, mentor, leerkracht, … leiden naar 

mogelijke oplossingen die ze zelf aanbrengen 

- Het is een uitnodigende manier van communiceren 

- Je laat zien dat de stem/mening van de jongere, mentor, leerkracht, … waardevol acht. 

Hij/zij blijft zelf eigenaar van zijn / haar oplossingen.  

- De focus ligt op wat de jongere, leerkracht, mentor wil en niet op jezelf en wat jij wil. 

- De jongere, leerkracht, mentor is meer gemotiveerd om de eigen inbreng te 

verwezenlijken dan hetgeen hem/haar wordt opgelegd.  

Voor het oplossingsgerichte coachen wordt gebruik gemaakt van oplossingsgerichte vragen; We lijsten 

hier enkele voorbeelden op.  

• Wat moeten we vandaag bespreken, zodat dit gesprek voor jou nuttig zal zijn? 

• Waar ben je goed in? 

• Wanneer ging het al goed? (succes in het verleden) 

• Hoe wil je dat het wordt? (succes in de toekomst) 

• Vertel me eens meer over wat je deed in plaats van X (probleemgedrag)? 

• Hoe doe je dat? Wil je het me laten zien? 

• Stel dat je probleem er niet meer zou zijn. Wat is er dan anders? Hoe doe je dan? 

• Welke vaardigheid zou jij willen leren in plaats van het probleem? 

• Wat heb je er aan als je deze vaardigheid beheerst? 

• Wat moet je kunnen om deze vaardigheid te leren? 

• Wie kan je daar bij helpen? 

Zowel in de begeleiding van jongere, als van mentoren en leerkrachten wordt vertrokken van een aantal 

basisprincipes uit de oplossingsgerichte coaching die laagdrempelig zijn in gebruik en toepassing. 

Voor meer info hieromtrent kan u ook steeds één van onze medewerkers raadplegen. 
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Voor deze leidraad werd inspiratie opgedaan uit ESF project ‘Duaal leren’ van De PLoeg vzw en het onderzoek ‘Inschatten van 

arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid in duaal leren’ door UA en KU Leuven (juni 2017) op vraag van het Vlaams ministerie van 

onderwijs en vorming, de principes van handelingsgericht werken (zoals 

voorgesteld in het postgraduaat SEB 2014-2016) door CNO Antwerpen en op 

ervaringen uit de eigen werking.  

Inspiratiedocumenten bij deze leidraad:  

Een overzicht van de dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid die in kaart gebracht kunnen 

worden  

Een overzicht van de kwaliteitsvoorwaarden voor een screeningsprocedure  

Een aantal handelingsgerichte documenten ter inspiratie om te gebruiken tijdens de screeningsprocedure 

Een observatielijst voor competenties  

Een zelfevaluatieformulier voor de jongere over zijn werkkwaliteiten  

Een voorbeeld van een document waarmee je in kaart kan brengen wanneer je wat kan observeren  

Een inspiratieblad voor advies op de klassenraad met bijhorende observatiefiches  

Een handelingsgericht gesprekskader voor een opstartgesprek  

Een bedrijfskaart en leidraad waarin de trajectbegeleider een aantal dingen in kaart kan brengen 

op de werkvloer voorafgaand aan een opstartgesprek  

Een jongerenkaart als neerslag voor de competenties die in een voorafgaande screeningsperiode in 

kaart gebracht werden (in dit voorbeeld werd het screeningsinstrument van InClusieF als 

voorbeeld genomen – het kan ook met andere oefeningen, instrumenten, … ingevuld   

Hulpzinnen om onderwijsbehoeftes en ondersteuningsnoden in kaart te kunnen brengen.  

Dit zijn inspiratiedocumenten gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken en 

oplossingsgericht werken, beiden methodieken die een growth mindset hoog in het vaandel dragen.  
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Dimensies van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid, onderzoek UA en KU Leuven 

omtrent arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, juni 2017.  

 

 

 

In het onderzoek waarvan sprake kan ook verdere uitleg gevonden worden over deze dimensies die in 

kaart gebracht kunnen worden. 

 

 

 

Dimensies van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid waarover consensus bereikt werd in het 

onderzoek van Universiteit Antwerpen en KU Leuven in opdracht van het ministerie van 

onderwijs. (juni 2017) 

p. 68 
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Voorwaarden voor een kwalitatieve screening, onderzoek UA en KU Leuven omtrent arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid, juni 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwaarden voor een kwalitatieve screening zoals voorgesteld in het onderzoek van Universiteit Antwerpen en 

KU Leuven in opdracht van het ministerie van onderwijs. (juni 2017) p. 80 

p. 68 
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De observatiefiches worden ingevuld door verschillende observatoren. Kwalitatief observeren is een 

vaardigheid die je kan leren en oefenen als je rekening houdt met een aantal basisprincipes.  

We willen alvast een handige methodiek meegeven die het toelaat om gedragsgericht te gaan observeren; Het gaat 
over de WAKKER- methode. (info zie site van vzwmentor) 

 
Stap 1: waarnemen 

De eerste  stap  van  de  methodiek  is  het  waarnemen.  Je  neemt  concreet  gedrag  waar.  Je  neemt  waar  wat 
iemand doet en zegt. Het gaat er niet om alles waar te nemen,  maar  vooral  te  letten  op  gedrag  dat  van  belang 
is voor functioneren (voor werk en opleiding)  en naar  relevante  persoonskenmerken. Het  waarnemen wordt  
hierdoor  doelgericht.  Je  komt  dus  tot  observeren.  Het is belangrijk om zo concreet en compleet mogelijk te 
gaan observeren zonder onmiddellijk een interpretatie te geven aan hetgeen je observeert.  
 
Bijvoorbeeld :  
De observatie: “de persoon is ongeïnteresseerd” is een minder goed observatie. Dit is eigenlijk al een interpretatie. 
Je maakt de conclusie dat iemand ongeïnteresseerd is op basis van een aantal waarnemingen: de persoon kijkt 
voortdurend door het raam, de persoon zit onderuit gezakt in zijn stoel, de persoon maakt geen aantekeningen... 
De observaties die je maakt kunnen zowel positief als negatief zijn, maar als het doel van het observeren het 
ontdekken van talenten is dan zal je voornamelijk positieve observaties proberen te maken. 
 
Stap 2: aantekeningen maken 

De tweede stap bestaat uit het noteren van de observaties. Schrijf zo letterlijk mogelijk op wat je ziet of wat je hoort! 
Hierbij is het belangrijk dat de observaties die je noteert zo concreet en compleet (volledig) mogelijk zijn. Je kan 
hiervoor een standaard observatieformulier gebruiken waar je voor iedere persoon je observaties noteert  
 
Voorbeelden minder goede observaties: 
“Twijfelde af en toe over de uitvoering van de opdracht”: deze observatie is niet concreet en niet compleet. Waaruit 
bleek  die twijfel? (concreet  gedrag toevoegen) en wanneer was  af en toe? (wanneer twijfelt hij en wanneer niet?). 
“Vraagt: mag ik uitleg?”: deze observatie is concreet, maar niet compleet genoeg. Welk soort uitleg vraagt  de  
kandidaat?  Het  kan  zijn  dat  de  persoon  structuur  vraagt  (Vertel  mij  wat  ik  moet  doen), maar het kan even 
goed zijn dat de persoon advies vraagt (Wat vind je van mijn oplossing?). 
 
Voorbeelden van goede observaties: 
“Steven heeft tijdens de opdracht geen hulp gevraagd “ “Corneel zegt: ik kan mij niet concentreren met het geluid 
van die grasmachine op de achtergrond.” 
 
Stap 3: klasseren 

Na het waarnemen en het noteren van de observaties komt de derde stap in het proces.  
De derde stap is het klasseren van de observaties. Over welke competentie zegt je observatie iets? Bij het klasseren 
zet je al je observaties die iets zeggen over dezelfde competentie samen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk 
dat je een overzicht van de te beoordelen competenties hebt en met per competentie  een  aantal  
gedragsindicatoren  of  niveaus.  Zo  kan  je  weten  bij  welke  competentie je observatie hoort.  
 
Bijvoorbeeld :  
Observatie : Jos, onze keukenmedewerker, maakt de koude visschotels klaar voor een receptie buitenhuis. Hij 
controleert z’n werk en  alle  schotels  zijn  volledig.  Er  ontbreken  geen  ingrediënten  en  alle schotels zien eruit 
zoals het voorbeeld. We gaan na over welke competentie deze observatie iets zegt met behulp van het 
competentiewoordenboek.  
 
Deze observatie zegt iets over de competentie nauwkeurigheid 
Nauwkeurigheid   Gedragsindicatoren:  
- controleert eigen werk op fouten 
- stuurt zichzelf bij indien er fouten optreden 
- houdt zich aan de afgesproken norm qua detail en afwerking 
- moet bij de eindcontrole praktisch geen fouten meer verbeteren 
- voert de opdracht volgens afgesproken norm uit.  
 
Stap 4: kwalificeren 

Kwalificeren wil zeggen dat je een waardeoordeel, een waardering toekent. Je bekijkt de verschillende observaties 
die je over een bepaalde competentie gedaan hebt en beslist welke waardering je aan die  competentie  wil  geven.  
Zijn  de  observaties die  je  gedaan  hebt  bij  de  competentie  overwegend positief of negatief?   
 
Bijvoorbeeld : 
Observaties :  
Jos, onze keukenmedewerker, maakt de koude visschotels klaar voor een receptie buitenhuis. Hij controleert z’n 
werk en  alle  schotels  zijn  volledig.  Er  ontbreken  geen  ingrediënten  en  alle  schotels  zien  eruit zoals het 
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voorbeeld. Jos is bezig met het dresseren van borden. Hij is bezig met zijn derde bord wanneer hij opmerkt dat hij 
verkeerd bezig is. Hij heeft het  vlees aan de rechterkant  van het  bord gelegd, terwijl hij het  vlees  eigenlijk in het 
midden moet leggen. Jos verbetert zijn fout bij de drie borden. Jos weegt  de stukken vis af met een weegschaal. 
Hij zorgt  ervoor dat  alle stukken precies  200 gram wegen.  
Deze observaties zeggen iets over de competentie nauwkeurigheid :  De observaties die we verzameld hebben zijn 
allemaal positief. Nauwkeurigheid is dus een talent van Jos, onze keukenmedewerker.  
 
Stap 5: evalueren 

Als er meerdere begeleiders zijn dan kunnen de verschillende bevindingen in een overleg besproken worden. 
Wanneer er tegenstrijdige bevindingen zijn, kan er gezocht worden naar een oorzaak. Hebben de verschillende 
begeleiders de observaties anders geïnterpreteerd? Of functioneert de persoon anders, afhankelijk van de situatie? 
Bij het evalueren wordt best gebruik gemaakt van concrete gedragsobservaties. Je maakt een samenvattende 
beoordeling van het geheel.  
 
Stap 6: rapporteren 

De laatste stap in het proces is je conclusies zo helder en zo eenduidig mogelijk in beeld brengen. Het komt erop 
neer dat je feedback geeft aan de persoon over zijn functioneren op basis van concrete gedragsobservaties. Dit 
kan je op verschillende manieren doen. Je kan dit schriftelijk doen door de opmaak van een rapport  en  dit  daarna  
geven  aan  de  persoon  of  je  kan  je conclusies  ook  onmiddellijk  mondeling  terugkoppelen naar de persoon. 
Als je  ervoor kiest  om een schriftelijk rapport op te maken dan kan je  op verschillende  manieren te werk gaan. 

Je kan een rapport schrijven. Je kan ook visueel te werk gaan en werken met beelden of foto’s.  

In de bijgevoegde observatielijsten staan de competenties geclusterd.  

De gele competenties geven informatie over arbeidsbereidheid. In welke mate is de jongere 

gemotiveerd en geïnformeerd om te kiezen voor duaal leren. 

De groene en oranje competenties geven informatie over de mate waarin een jongere arbeidsrijp is. 

De oranje competenties geven aan in welke mate de jongere kan participeren op de werkvloer en  de 

groene competenties geven informatie over de mate waarin een jongere in staat is om dingen bij te leren 

op de werkvloer. 

Waar de gele competenties een basis vormen om aan een duaal leertraject te starten zullen de andere 

competenties onderwerp vormen van een gesprek waarin alle partijen aangeven in welke mate groei 

mogelijk is en ondersteund kan worden volgens de context. Hier speelt matching met een bepaald bedrijf 

een rol.  

Een screeningsperiode/activiteit moet altijd aan jongeren meegedeeld worden. Zij moet ook duidelijk 

vermeld staan in het schoolreglement.   

In een goede oriëntering zijn er verschillende observatiemomenten geweest bij zeer diverse oefeningen 

verspreid over een langere periode. Hierbij zijn verschillenden betrokkenen (liefst in verschillende 

contexten). Dit vergroot aanzienlijk de herkenbaarheid van een aantal competenties voor een jongere. 

Hou ook rekening met voldoende aantal reflectiemomenten samen met de jongere waarin de kans 

geboden wordt om over een aantal observaties te praten en tips te krijgen om ze bij te sturen. 

Klasuitstappen, praktijklessen, recreatiemomenten, klasoefeningen, … elke schooljaar bestaat sowieso al 

uit een aantal momenten die reeds heel wat informatie kunnen keveren over een aantal algemene 

competenties van jongeren. Daarnaast is er een brede waaier aan specifieke instrumenten en opdrachten 

ontwikkeld in de proefprojecten duaal leren, die info kunnen beiden over de arbeidsbereidheid en 

arbeidsrijpheid van jongeren zowel in een screenings- als in een oriënteringsproces.   

Op de site van INDUO wordt werk gemaakt van een overzicht en logische clustering van bestaande, 

kwalitatieve materialen. www.topuntgent.be/induo   

http://www.topuntgent.be/induo
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Observatielijst voor competenties gebaseerd op TOCI, en dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid (UA-KUL mei 

2017 – december 2018) 
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Observatielijst voor competenties gebaseerd op TOCI, en dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid (UA-KUL mei 

2017 – december 2018) 

 

 

Je houdt je aan de afgesproken uurregelingen

Je verwittigt altijd als je niet komt of te laat komt

Je houdt je aan de regeles op school of op het werk (veiligheid, 

roken, GSM, …) 

Je bent voorzichtig met materiaal

Je ruimt de werkplaats mee op 

Je houdt persoonlijke informatie over klanten of collega's voor 

jezelf 

Je respecteert de mening van anderen

Je gaat respectvol om met andere ongeacht hun geloof, culturele 

achtergrond, ideeën, … 

Je laat anderen uitspreken

Je zegt je mening  op een rustige manier 

Je verontschuldigt je als  dat nodig is 

Je past je taal aan aan de situatie 

Je zegt het als je een fout gemaakt hebt in je werk 

Je kan goed samenwerken met medeleerlingen, collega's en 

externen

Je doet mee met gemeenschappelijke taken 

Je begint meteen als je een taak krijgt

Je voert alle taken uit, ook als je ze minder leuk vindt 

Je werkt verder aan je taken, ook als de begeleider niet toekijkt

Je vraagt een nieuwe taak als je klaar bent 

Je werkt je taken volledig af

Je houdt je aandacht bij je taak 

Je houdt vol tot de taak klaar is. 

Observaties activiteit 1

Observaties activiteit 2

Observaties activiteit 3

Observaties activiteit 4

Observaties activiteit 5

Advies arbeidsrijpheid :In welke mate ben je klaar om deel uit te maken van een team op de werkvloer? Waar kan je nog in groeien? Wat moet je daarvoor doen? 

Observatiefiche arbeidsrijpheid : 'Je bent competent om te participeren op de werkvloer'

activiteit activiteit activiteit activiteit activiteit 

sa
m

e
n

va
tt
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Je ziet werk en neemt initiatief 
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Betrouwbaar en stipt handelen.  Deze competent ies maken het  je gemakkelijker om he vert rouwen te winnen op de werkvloer. 

Naam leerling: ……………………………………………………………………….                               

Naam observator ………………………………………………………………………………..
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Datum

Je kan  zelfstandig werken . Ja kan ook alleen aan het  werk ijn en aandacht  hebben voor goed , kwaliteit svol werk. 

Gepast communiceren . Deze competent ies maken het  je gemakkelijker om te integreren op de werkvloer. 

Je leeft afspraken na

Je toont respect voor materiaal 

Je communiceert respectvol 

Je werkt samen

Je toont respect voor mensen

Je houdt je werk vol en werkt kwaliteitsvol 
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Observatielijst voor competenties gebaseerd op TOCI, en dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid (UA-KUL mei 

2017 – december 2018) 

 

 

je leest de uitleg of luistert voor je aan een taak begint

je zoekt informatie over de taak voor je begint 

je plant je werk vooraf, denkt na over de stappen die je moet 

nemen voor een taak 

Je zoekt naar manieren om te onthouden wat er gevraagd 

werd of uitgelegd werd (notities nemen, schema's of 

tekeningen maken, uitleg vragen, ...)

je zoekt extra informatie als je vastzit met een taak 

je kijkt naar anderen (medeleerlingen, collega's, …) om bij te 

leren 

je oefent extra als je iets moeilijk vindt

je vraagt hulp als je vastzit met een taak 

je kijkt na of je werkt een goed resultaat heeft. 

je past je manier van werken aan als dat nodig is

Je staat open voor feedback op de taak 

je durft vragen stellen

je aanvaardt complimenten

je aanvaardt werkpunten

je accepteert het als iemand helpt of begeleidt 

je kan je eigen sterke punten opnoemen

je kan je eigen werkpunten opnoemen 

je leert uit je fouten 

Observaties activiteit 1

Observaties activiteit 2

Observaties activiteit 3

Observaties activiteit 4

Observaties activiteit 5

Advies arbeidsrijpheid :In welke mate ben je klaar om een deel van de competenties te kunnen leren op de werkvloer? Waar kan je nog in groeien? Wat moet je daarvoor doen? 

Observatiefiche arbeidsrijpheid : 'Je bent competent om dingen te leren op de werkvloer'

activiteit activiteit activiteit activiteit activiteit 
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Naam leerling: ……………………………………………………………………….                               

Naam observator ………………………………………………………………………………..
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Je kan je leerproces evalueren. Je denkt  na over wat  je wel en nog niet  goed kan en wat  je kan doen  om dit  te verbeteren.  

Je plant je leerproces .Je denkt  na over de manier waarop je dingen kan bijleren. 
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Je  bewaakt de voortgang van je taak .  Je volgt  op hoe je vooruitgaat . 
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Je reflecteert over de taak 

Je organiseert je taken 

Je bereidt je taken voor  
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Reflectie instrument en gespreksleidraad bij de bespreking van een observatiefiche  

 

Observatiefiche leerkrachten  

Observatiewijzer: 

1. Een observatie is een momentopname.  

2. Deze observatiefiche is geen evaluatie. Wel een observatie, als begin van een ontwikkelingstraject en met de focus op het positieve.  

3. Kies gericht enkele betrokken leerkrachten die het leertraject van de jongere opvolgen.  

4. Selecteer enkele observatiemomenten en baseer de observatie enkel daarop. 

5. Je overlegt best niet met andere collega’s over de observaties om een objectieve observatie na te streven. 

Planning en prioriteiten                                                                                 

nooit meestal niet af en toe meestal wel altijd 

Kan gestructureerd werken      

zet logische stappen in de werkvolgorde      

respecteert deadlines      

begint uit zichzelf aan een opdracht      

ziet werk      

      

Feedback 

  

Samenwerken                                                                                                  

nooit meestal niet af en toe meestal wel altijd 

doet eigen deel van het werk       

leeft afspraken na      

staat open voor andere meningen      

is behulpzaam naar andere leerlingen      

respecteert hiërarchie       

kan feedback aanvaarden      

neemt initiatief      

      

Feedback 
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Reflectie instrument en gespreksleidraad bij de bespreking van een observatiefiche  

 

Betrouwbaarheid en stiptheid                                                                     nooit meestal niet af en toe meestal wel altijd 

komt op tijd op afspraken/school/stage/…      

is fier op zijn/haar geleverde werk      

is eerlijk over fout gelopen zaken       

toont betrokkenheid      

werkt taken af      

neemt verantwoordelijkheid op      

maakt positief gebruik van gunsten      

Feedback 

Assertiviteit                                                                                                       nooit meestal niet af en toe meestal wel altijd 

komt in groep op voor zichzelf (laat zich niet doen)      

durft hulp of uitleg vragen      

houdt rekening met anderen      

durft eigen mening verwoorden op een sociaal aanvaardbare manier      

Feedback 

Voorkomen                                                                                                       nooit meestal niet af en toe meestal wel altijd 

past kledij/schoeisel en kapsel aan aan de veiligheidsvoorschriften      

past kledij/schoeisel en kapsel aan aan de voorschriften voor hygiëne      

past kledij/schoeisel en kapsel aan aan de dagtaak      

past het voorkomen aan naargelang er contact is met klanten      

Feedback 
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Reflectie instrument en gespreksleidraad bij de bespreking van een observatiefiche  

Observaties bespreken: werktalent in kaart brengen 

Het doel van dit reflectie-instrument is de aanvaardbaarheid van de observatiemomenten bij de jongere 

(en eventuele ouders/voogd) te verhogen. Zo voelt de jongere zich mee eigenaar van hetgeen over hem 

geschreven wordt. Om die reden volgt een gesprek op de feedback van de observatiemomenten. We 

baseren ons hierbij op de observatiefiches opgemaakt aan de hand van de dimensies van 

arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid uit een onderzoek van Universiteit Antwerpen op basis van 

verschillende screeningsinstrumenten en op de basisprincipes van het oplossingsgerichte werken. 

Neem de observatiefiche er af en toe bij. Wat vindt de jongere van het resultaat? Kan hij zich 

hierin herkennen? Wat zou hij anders omschrijven? 

 

Werkkwaliteiten in kaart brengen. 

 

 

Ten slotte leggen we de link vanuit successen en talenten 

naar generieke competenties. Een handige tool om een 

beeld te krijgen van deze competenties is via de 

Kickstarttool. We verwijzen hierbij naar de website van Kickstart waarop je de vragenlijst terugvindt.  

Ook de technische handleiding vind je op de website terug: https://kickstart.goleweb.eu/nl/main  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kickstart.goleweb.eu/nl/main
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Reflectie instrument en gespreksleidraad bij de bespreking van een observatiefiche  

Naam jongere :  

 

Klas: 

 

Datum: 

Kies 3 competenties uit de observaties waar je trots op bent en geef daarvoor 

telkens een voorbeeld uit je dagelijks leven. 

 

 

Competentie 

 

Kruis aan in welke mate 

jij vindt dat deze 

competentie bij jou reeds 

aanwezig is. 

 

 

 

Geef 1 of 2 voorbeelden uit je 

dagelijkse leven waaruit blijkt dat 

deze competentie reeds in meer of 

mindere mate aanwezig is.  
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Vb. Ik begin enthousiast aan 

een opdracht 

 

X  

 

Ik help thuis steeds met plezier 

bij de afwas  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kies 1 werkkwaliteit uit de observaties  die je nuttig vindt bij duaal leren:  

 

___________________________________ 

 

 Wanneer is deze eigenschap nuttig? Op welk moment zal dit binnen duaal leren helpen? 

 

 

 Wat zou een werkgever aan jou appreciëren? Noem 3 kwaliteiten. 
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Reflectie instrument en gespreksleidraad bij de bespreking van een observatiefiche  

 Hoe hebben anderen voordeel bij deze werkkwaliteit? Bijvoorbeeld op school, op je 

weekendwerk, hobby,…? 

 

 

 Kleur de batterij in tot het niveau dat je nu al hebt voor deze competentie. De lege batterij 

staat voor de situatie waarin je niets hebt bereikt. Een volle batterij staat voor de kwaliteit 

zoals jij die wil hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoe is het je al gelukt om te komen op de positie waar je nu al bent? Wat heeft geholpen? 

Wat werkte vooral goed? 

 

 

 

 

 

 Heb je al eens wat hoger gestaan dan je huidige positie? Wat is de hoogste positie waarop je 

onlangs al eens hebt gestaan? Wat was er toen anders? Wat deed jij toen anders? Wat werkte er 

toen goed? 

 

 

 

 

 Je doel bereiken gaat stap voor stap, en dat is O.K. Wat zou het kleinste verschil zijn waaraan 

je merkt dat je batterij een beetje voller is. Hoe ziet één stapje hoger eruit? Waaraan merk je 

straks dat je één stapje hoger bent gekomen? Wat zal er dan anders zijn? Wat kun jij dan doen? 

 

 

 

 

 Wie kan je hierin helpen? Hoe kan die persoon je helpen? 

 

 

 

 

 Wat kan je vandaag nog doen om ervoor te zorgen dat je dit stapje vooruit zet? 
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Reflectie instrument en gespreksleidraad bij de bespreking van een observatiefiche  

 En nu? Een samenvatting 

 

 Wat heb je geleerd uit de observaties van de leerkracht? 

 

 

 

 Wat wil je dat hij/zij volgende keer anders observeert? 

 

 

 

 Welke initiatieven zal je hiervoor nemen? 

 

 

 

 

 Wat wil je versterken? 

 

 

 

 Welke stappen kan je zetten? 
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Kruistabel competenties observeren 

Doelgericht werken: meet wat je wil weten (cf screeningsinstrument van De Ploeg) 

 

Bepaal welke competenties je met welke opdracht in kaart wil brengen. Doe niet zomaar een 

opdracht, sportdag, screeningsdag, … Bepaal zorgvuldig welke opdrachten je doet ifv welke 

competenties je in beeld wil krijgen. 

 

Om hier een overzicht van te maken, kan je een matrix opmaken, zoals het voorbeeld hieronder 

aantoont. Je kan in eerste instantie nagaan in welke huidige settings, lessen, uitstappen, … welke 

competenties reeds zichtbaar worden. Kies zorgvuldig, je kan ‘doorzettingsvermogen’ wellicht 

in de meeste activiteiten observeren, maar zorg ervoor dat je dit doet in uiteenlopende situaties. 

Bijvoorbeeld op een sportdag, in een praktijkles én tijdens een klassieke les. Wanneer je bij het 

opmaken van je matrix merkt dat je bepaalde competenties nog onvoldoende in beeld hebt, kan 

je andere activiteiten installeren om hier alsnog aan tegemoet te komen. Heb je bijvoorbeeld 

weinig informatie over ‘initiatief nemen’, verwerk dan een opdracht in je les of screening die 

hiernaar kan peilen. Een tool als ‘Kickstart’ of ‘Padvinder’ kan hiervoor inspiratie bieden. 

 

Idealiter bepaal je met het hele team waar welke competenties in kaart gebracht zullen worden. 

Zo weet elke leerkracht wanneer, in welke les of activiteit, hij wat wil/kan observeren. Een goede 

screening en oriëntering bestaat uit verschillende elementen, waaronder informatie van en over 

de leerling en gedragsgerichte observaties in klas- en werkcontext. Je moet zo realistisch 

mogelijk een werkcontext benaderen en leerlingen daarin bezig zien, buiten alle schoolse regels, 

om in te kunnen schatten hoe leerlingen zullen functioneren op een werkvloer. Een praktijkles 

met de hele klas tezamen benadert de realiteit nog onvoldoende. In een andere context zie je 

vaak ander gedrag. Op een echte werkvloer zie je dat veel leerlingen zich anders opstellen. Enkel 

een gesimuleerde werkvloer die de realiteit dient te benaderen is vaak onvoldoende. Leerlingen 

weten dat dit niet echt is, ervaren geen echte werkgever, .. Tracht dus ook een ervaring op een 

bedrijf te voorzien als observatiemoment.  

Snuffelstages kunnen hier een ideaal middel toe zijn. (meer info op de site van INDUO)  

 

Een voorbeeld uit een 4de jaar om dit aan te tonen… 

 

 

 

 

https://duo.topuntgent.be/c/index.php?groepid=2&n1=131
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Kruistabel competenties observeren 

interesse tonen om dingen ook zelf te kunnen x x x x x

interesse tonen om nieuwe dingen te leren x x x x

een gezonde dosis zelfvertrouwen hebben x x x x x

eigen capaciteiten goed inschatten x x x x x

geïnteresseerd in de combinatie van leren op school en leren op de 

werkplek x x x
Interesse tonen in een opleiding die leren op school en leren op de werkplek 

combineert x x x

de voor-en nadelen van het beroep opnoemen x x x x

uitleggen hoe eigen sterke punten en werkpunten in een beroep tot uiting 

kunnen komen x x x x x

uitleggen waarom je voor het beroep kiest x x x x x

weten wat het beroep en duaal leren inhoudt x x x

zich aan de afgesproken uurregelingen houden x x x

verwittigen als je niet komt of te laat komt x x x x x
zich aan de regels op school of op het werk (veiligheid, roken, GSM, …) 

houden x x x x

voorzichtig zijn met materiaal x x x x

de werkplaats mee opruimen x x x x

persoonlijke informatie over klanten of collega's voor jezelf houden
x x x

de mening van anderen respecteren x x x
respectvol omgaan met anderen ongeacht hun geloof, culturele 

achtergrond, ideeën, … x x x

anderen laten uitspreken x x x

de mening  op een rustige manier kunnen zeggen x x

zich verontschuldigen als  dat nodig is x x x

 taal aanpassen aan de situatie x x x

het zeggen  als er een fout gemaakt is in het werk x x x

samenwerken met medeleerlingen, collega's en externen
x x x x x

meedoen met gemeenschappelijke taken x x

meteen beginnen aan een taak x x x

alle taken uitvoeren, ook als ze minder leuk zijn x x x

verderwerken aan taken, ook zonder toezicht x x

nieuwe taken vragen als een taak klaar is x x x

taken volledig afwerken x x x

de aandacht bij de taak houden x x x x

volhouden tot de taak klaar is. x x x x

uitleg lezen of luisteren vooraleer aan een taak te beginnen x x x x

informatie zoeken over de taak vooraleer te beginnen x x

werk op voorhand plannen, nadenken over de stappen die genomen moetn 

worden voor een taak x x x

manieren zoeken om te onthouden wat er gevraagd werd of uitgelegd werd 

(notities nemen, schema's of tekeningen maken, uitleg vragen, ...) x x x x

extra informatie zoeken als men vastzit met een taak x x x

naar anderen kijken (medeleerlingen, collega's, …) om bij te leren x x x

 extra oefenen als iets moeilijk is x x

hulp vragen als men vastzit met een taak x x

nakijken of het werkt een goed resultaat heeft. x x x

manier van werken aanpassen als dat nodig is x x

vragen durven stellen x x x x

 complimenten aanvaarden x x

werkpunten aanvaarden x x

hulp of begeleiding accepteren x x x

eigen sterke punten opnoemen x x x x x

eigen werkpunten opnoemen x x x x

 uit  fouten leren x x x

kruistabel klas ………………………………. Wie heeft extra aandacht waarvoor, tegen wanneer? 

afspraken naleven

respect tonen voor mensen

kl
as

d
ri

e
d

aa
gs

e

sp
o

rt
d

ag

p
ra

kt
ijk

 

b
e

d
ri

jf
sb

e
zo

e
k 

Een positieve leeroriëntatie. 

Arbeidsbereidheid - gemotiveerd zijn om te leren en mee te doen op de werkplek
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In welke vakken, activiteiten, lessen, …  worden volgende dimensies van 

arbeidsdrijpheid en arbeidsbereidheid aangeboden, geobserveerd, … 

zelfvertrouwen

leergierigheid
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Klaar zijn om een beroep te kiezen

Klaar zijn om duaal te leren

Betrouwbaar en stipt handelen. 

Een positieve keuze voor het beroep. 

Arbeidsrijpheid - klaar om mee te doen op de werkplek

Je werkt samen 

respect tonen voor materiaal 

Arbeidsrijpheid - klaar om te leren op de werkplek
Je leerproces  plannen. 

Je bereidt je taken voor  

Gepast communiceren . 

respectvol communiceren

Je staat open voor feedback op de taak 

Je reflecteert over de taak 

Je kan  zelfstandig werken . 

Je ziet werk en neemt initiatief 

Je houdt je werk vol en werkt kwaliteitsvol 

Je organiseert je taken 

Je bewaakt  de voortgang van je taak. Je volgt  op hoe je vooruitgaat . 

Je kan je leerproces evalueren. 
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FORMAT ADVIES KLASSENRAAD   

 

 
 

 

je toont interesse om taken zelf ook te kunnen 

je toon interesse om nieuwe dingen te leren 

je hebt een gezonde dosis zelfvertrouwen

je schat je eigen capaciteiten goed in 

De combinatie van leren op school en leren op de werkplek spreekt je aan

Je vindt een opleiding die leren op school en leren op de werkplek 

combineert interessant 

je kan de voor-en nadelen van het beroep opnoemen je kan uitleggen hoe je jouw eigen sterke punten en werkpunten in dit 

beroep ziet 

Je kan uitleggen waarom je voor het beroep kiest 

Je kent het beroep en weet wat duaal leren inhoudt

Je houdt je aan de afgesproken uurregelingen

Je verwittigt altijd als je niet komt of te laat komt

Je houdt je aan de regeles op school of op het werk (veiligheid, roken, GSM, 

…) 

Je bent voorzichtig met materiaal

Je ruimt de werkplaats mee op 

Je houdt persoonlijke informatie over klanten of collega's voor jezelf 

Je respecteert de mening van anderen
Je gaat respectvol om met andere ongeacht hun geloof, culturele 

achtergrond, ideeën, … 

Je laat anderen uitspreken

Je zegt je mening  op een rustige manier 

Je verontschuldigt je als  dat nodig is 

Je past je taal aan aan de situatie 

Je zegt het als je een fout gemaakt hebt in je werk 

Je kan goed samenwerken met medeleerlingen, collega's en externen

Je doet mee met gemeenschappelijke taken 

Je begint meteen als je een taak krijgt

Je voert alle taken uit, ook als je ze minder leuk vindt 

Je werkt verder aan je taken, ook als de begeleider niet toekijkt

Je vraagt een nieuwe taak als je klaar bent 

Je werkt je taken volledig af

Je houdt je aandacht bij je taak 

Je houdt vol tot de taak klaar is. 

je leest de uitleg of luistert voor je aan een taak begint

je zoekt informatie over de taak voor je begint 

je plant je werk vooraf, denkt na over de stappen die je moet nemen voor 

een taak 

Je zoekt naar manieren om te onthouden wat er gevraagd werd of uitgelegd 

werd (notities nemen, schema's of tekeningen maken, uitleg vragen, ...)

je zoekt extra informatie als je vastzit met een taak 

je kijkt naar anderen (medeleerlingen, collega's, …) om bij te leren 

je oefent extra als je iets moeilijk vindt

je vraagt hulp als je vastzit met een taak 

je kijkt na of je werkt een goed resultaat heeft. 

je past je manier van werken aan als dat nodig is

je durft vragen stellen

je aanvaardt complimenten

je aanvaardt werkpunten

je accepteert het als iemand helpt of begeleidt 

je kan je eigen sterke punten opnoemen

je kan je eigen werkpunten opnoemen 

je leert uit je fouten 

Feedback arbeidsrijpheid : in welke mate is de jongere in staat om te participeren op de werkvloer. Welke 

groeimogelijkheden zijn er, welke aandachtspunten voor begeleiding en matching?

Feedback arbeidsrijpheid : in welke mate is de jongere in staat om te leren op de werkvloer. Welke 

groeimogelijkheden zijn er, welke aandachtspunten voor begeleiding en matching?

Je kan  zelfstandig werken . 

Je leerproces  plannen. 

Betrouwbaar en stipt handelen. 

Je toont respect voor materiaal 

Gepast communiceren . 

Een positieve leeroriëntatie. 

Een positieve keuze voor het beroep. 

Je toont respect voor mensen

Je bewaakt  de voortgang van je taak. Je volgt  op hoe je vooruitgaat . 

Naam leerling: ……………………………………………………………………….                              

Betrokken observatoren :                                               

Datum

conclusie KR

Advies klassenraad duaal leren
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 Feedback arbeidsbereidheid : Is duaal leren voor de jongere een weloverwogen keuze. Hij/zij is gemotiveerd 

om te leren op de werkvloer. Advies en tips.

Je bent leergierig.

Je hebt zelfvertrouwen 

Je bent klaar om een beroep te kiezen 

Je bent klaar om duaal te leren

Je leeft afspraken na

Je organiseert je taken 

Je reflecteert over de taak 

Je communiceert respectvol 

Je staat open voor feedback op de taak 

Je bereidt je taken voor  

Je werkt samen 

Je ziet werk en neemt initiatief 

Je houdt je werk vol en werkt kwaliteitsvol 

Je kan je leerproces evalueren. 
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“Oriënteren en screenen” is nagaan in welke mate een leerling arbeidsbereid en arbeidsrijp is en hoe hij hierin 

nog kan groeien. Dit uit zich in een onderbouwd advies op de klassenraad. 

ARBEIDSBEREIDHEID 

“IS DUAAL LEREN VOOR  DE JONGERE EEN WELOVERWOGEN KEUZE? IS HIJ GEMOTIVEERD OM TE LEREN OP DE WERKVLOER?  

De jongere maakt een positieve keuze voor de duale leerweg en voor het gekozen beroep.  
Duid aan wat past als antwoord op volgende vraag.  
 
 
 
 

De jongere toont interesse in een duale 
leerweg.  
 

Meestal niet Af en toe Meestal wel Bijna altijd  
Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien , gehoord, geobserveerd dat tot deze beoordeling leidt? (wees zo concreet 
mogelijk) 
 
 
 
 

Wat is nog nodig om de jongere hier meer inzicht in te doen krijgen? Om het hem makkelijker te maken om al dan niet de 
keuze voor duaal leren te maken.  
 
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere zijn antwoorden 
op de volgende vragen  

 
‘De jongere kan voor-en nadelen van het 
gekozen beroep opnoemen, kan uitleggen 
waarom hij een bepaald beroep kiest en 
waarom hij de duale leerweg kiest?’ 
 
 
1 betekent dat de jongere geen enkel antwoord kan formuleren en 10 
betekent dat hij een vlot antwoord heeft en kan geven.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
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Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere zijn antwoorden 
op de volgende vragen  
 
 
De jongere kan eigen sterktes en werkpunten in 
dit beroep zien en uitleggen.’ 
 
 
1 betekent dat de jongere geen enkele antwoord kan formuleren en 10 
betekent dat hij een vlot antwoord heeft en kan geven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
 
 

De jongere heeft een positieve leeroriëntatie 
Duid aan wat past als antwoord op volgende vraag.  
 
 

De jongere is leergierig 
… toont interesse om taken zelf ook te kunnen 
… toont interesse om nieuwe dingen te leren kennen  

Meestal niet Af en toe Meestal wel Bijna altijd  
Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien , gehoord, geobserveerd dat tot deze beoordeling leidt? (Wees zo concreet 
mogelijk) 
 
 
 

Zijn er situaties waarin deze jongere meer of minder interesse toont om dingen zelf te doen? Om nieuwe dingen te leren 
kennen? Hoe kan je dit versterken?  
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere wanneer het gaat 
om :  
 
 
De jongere heeft een gezonde dosis 
zelfvertrouwen 
 
1 betekent dat de jongere geen zelfvertrouwen heeft om nieuwe 
dingen te leren kennen of zelf te kunnen , 10 betekent dat dit altijd zo 
is.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere zijn antwoorden 
op de volgende vragen  
 
 
De jongere schat eigen capaciteiten goed in?  
 
 
Waarbij 1 betekent dat de jongere dit nagenoeg nooit toont en 10 
altijd?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 

Wat kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
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ARBEIDSRIJPHEID – PARTICIPEREN  OP DE WERKVLOER  

“IN WELKE MATE KAN DE JONGERE GROEIEN IN ZIJN ROL ALS COLLEGA OP DE WERKVLOER? (BETROUWBAAR EN STIPT 

HANDELEN, GEPAST COMMUNICEREN, ZELFSTANDIG WERKEN?)“  

De jongere handelt betrouwbaar en stipt en kan op die manier vlot het vertrouwen winnen (op een werkvloer)  
Duid aan wat past als antwoord op volgende vraag.  
 
 
 

“De jongere toont respect voor  materiaal” 
… voorzichtig omgaan met materiaal 
… de werkplaats mee opruimen 

Meestal niet Af en toe Meestal wel Bijna altijd  
Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien , gehoord, geobserveerd dat tot deze beoordeling leidt? (wees zo concreet 
mogelijk) 
 
 
 
 

Wat/wie is nodig om de jongere hierin te laten groeien? Wat helpt, wat niet?  
 
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere zijn antwoorden 
op de volgende vragen  
 

De jongere leeft de afspraken na 
… uurregelingen 
… verwittigen bij laatkomen of niet komen 
… regels respecteren (GSM, rookverbod, veiligheid,…) 

 
 
1 betekent dat de jongere nooit afspraken naleeft en 10 dat dit wel 
altijd correct gebeurt.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere zijn antwoorden 
op de volgende vragen  
 
‘De jongere toont respect voor mensen’ 
… discretie 
… mening van andere respecteren 
… respectvol omgaan met verschillen  

 
 
1 betekent dat de jongere geen enkele antwoord kan formuleren en 10 
betekent dat hij een vlot antwoord heeft en kan geven. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
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De jongere communiceert gepast en kan op die manier vlot integreren (op de werkvloer) 
Duid aan wat past als antwoord op volgende vraag.  
 
De jongere communiceert respectvol  
… laat andere uitspreken 
… zegt zijn mening op een rustige manier 
… verontschuldigt zich indien nodig 
… past taal aan aan de situatie 
… zegt het als er een fout gemaakt is  
 

Meestal niet Af en toe Meestal wel Bijna altijd  
Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien , gehoord, geobserveerd dat tot deze beoordeling leidt? (Wees zo concreet 
mogelijk) 
 
 
 

Zijn er situaties waarin deze jongere meer of minder respectvol communiceert? Hoe kan je dit versterken?  
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere wanneer het gaat 
om :  
 
De jongere werkt samen  
… met medeleerlingen, collega’s, externen 
… doet mee aan gemeenschappelijke taken 

 
1 betekent dat de jongere nooit samenwerkt en 10 altijd en zonder 
problemen .  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
 
 

De jongere kan zelfstandig werken. De jongere kan ook alleen aan het werk zijn met aandacht voor goed en kwaliteitsvol werk (op de werkvloer)  
Duid aan wat past als antwoord op volgende vraag.  
 
De jongere ziet werk en neemt initiatief 
… begint meteen aan de taak 
… voert alle taken uit, ook als ze minder leuk zijn 
… werkt verder aan taken ook als de begeleider niet kijkt  
… vraagt een nieuwe taak als hij klaar is  
 

Meestal niet Af en toe Meestal wel Bijna altijd  
Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien , gehoord, geobserveerd dat tot deze beoordeling leidt? (Wees zo concreet 
mogelijk) 
 
 
 
 

Zijn er situaties waarin deze jongere meer of minder initiatief neemt? Hoe kan je dit versterken?  
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere wanneer het gaat 
om :  
 
De jongere werkt samen  
… met medeleerlingen, collega’s, externen 
… doet mee aan gemeenschappelijke taken 

 
 
1 betekent dat de jongere nooit samenwerkt en 10 altijd en zonder 
problemen .  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
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ARBEIDSRIJPHEID – LEREN  OP DE WERKVLOER  

“IN WELKE MATE KAN DE JONGERE GROEIEN IN ZIJN ROL ALS LERENDE WERKNEMER  ?”(TAKEN VOORBEREIDEN, 

ORGANISEREN, JEZELF EVALUEREN EN BIJSTUREN) 

De jongere plant zijn leerproces, denkt na over de manier waarop nieuwe dingen geleerd worden.  
Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de jongere op vlak van : 
 
 
 
 
 

‘De jongere bereidt zijn taken voor’  
… leest de uitleg vooraleer een taak te beginnen 
… luistert naar de uitleg vooraleer een taak te beginnen 
… plant werk vooraf (stappen plannen) 

 
 
 
 
 
1 betekent dat de jongere nooit nadenkt over voorbereiding en 10 
altijd    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
 
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de op vlak van :  
 
 
 
‘De jongere organiseert zijn taken’ 
… zoekt naar manieren om dingen te onthouden die uitgelegd 
werden 
… zoekt extra informatie wanneer hij vastzit 
… kijkt naar andere om bij te leren 
… oefent extra 
… vraagt hul wanneer hij vastzit  
 

 
 
 
1 betekent dat de jongere geen tekenen van organisatievaardigheden 
toont en 10 betekent dat de jongeren dit vlot kan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
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De jongere bewaakt de voortgang in zijn leerproces.  
Duid aan wat past als antwoord op volgende vraag.  
 
 
De jongere kijkt na of zijn werk een goed 
resultaat heeft en past de manier van werken aan 
als dit nodig is.  
 
 
 

Meestal niet Af en toe Meestal wel Bijna altijd  
Waarom deze beoordeling? Wat heb je gezien , gehoord, geobserveerd dat tot deze beoordeling leidt? (Wees zo concreet 
mogelijk) 
 
 
 
 

Zijn er situaties waarin deze jongere meer of minder aandacht heeft voor het resultaat? Hoe kan je dit versterken?  
 
 
 
 

De jongere evalueert zijn leerproces   
Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de op vlak van :  
 
 
‘ De jongere staat open voor feedback op de taak’  
… durft vragen te stellen 
… aanvaardt complimenten 
… aanvaardt werkpunten 
… accepteert het als iemand hem begeleidt 

 
 
 
1 betekent dat de jongere geen tekenen van organisatievaardigheden 
toont en 10 betekent dat de jongeren dit vlot kan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
 
 
 
 
 

Op een schaal van 1 tot 10 waar situeer je de op vlak van :  
 
 
‘De jongere reflecteert over de taak’ 
… kan eigen sterke punten opnoemen 
… kan eigen werkpunten opnoemen 
… leert uit fouten 

 
 
 
 
1 betekent dat de jongere geen tekenen van organisatievaardigheden 
toont en 10 betekent dat de jongeren dit vlot kan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Waarom dit cijfer?  
 
 
 

Waarom staat de jongere niet een cijfer lager? (Wat gaat al goed?) 
 
 
 
 

Wat/wie kan helpen om een cijfer hoger te staan? (groeimogelijkheden) 
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 ADVIES KLASSENRAAD  

“IS DUAAL LEREN VOOR  DEZE JONGERE EEN GOEDE KEUZE? WAT HEBBEN WE IN KAART GEBRACHT DAT REEDS GOED WERKT?  WAARIN KAN DE JONGERE NOG 

GROEIEN, OP WELKE MANIER.  

We zien bij de leerling volgende 
sterke punten: 
 
 

De leerling heeft volgende 
groeimogelijkheden: 
 
 

De leerling heeft nood aan … om die 
groei mogelijk te maken 
(afspraken, ondersteuning, tips) 
Zie ‘hulpzinnen voor 

ondersteuningsbehoeftes’ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We geven daarom het volgende advies :  

☐ Starten op een werkplek : Op vlak van begeleiding willen we dit zeker bespreken bij de opstart :  
…  
 
 

☐ Starten in een aanloopfase : Volgens de klassenraad dient de jongere eerst te werken aan  

○ opbouwen van meer technische basiskennis  

○ werken aan sollicitatievaardigheden 

○ werken aan de volgende arbeidsattitudes 
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Gespreksleidraad opstartgesprek duaal leren  

JE BEDRIJF VOORBEREIDEN OP DE KOMST VAN EEN DUALE LEERJONGERE.  
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LEIDRAAD OPMAKEN BEDRIJFSPASPOORT  

Een bedrijfsprofiel kan worden opgesteld adhv 4 A’s en kan worden ingevuld door het 

bedrijf zelf, voor de komst van een leerling, ter voorbereiding van een duaal traject. Het 

kan ook samen met de trajectbegeleider (tijdens een gesprek en een rondleiding) 

doorgenomen worden om te bekijken welke informatie relevant is om in een profiel te 

gieten om aan de jongere mee te geven.  

Een bedrijfsprofiel kan ondersteuning bieden bij een intakegesprek tussen een leerling 

en jouw bedrijf; Wanneer je als bedrijf je organisatie, bedrijfscultuur, werkzaamheden, …. 

In kaart kan brengen maakt het ook de matching met een jongere die zich hier thuis kan 

voelen een stuk makkelijker. Er kan op voorhand op school over gepraat worden en je 

kan ook een aantal duidelijke afspraken en verwachtingen bespreken tijdens het tijdens 

een opstartgesprek.  

We delen deze info op in 4 grote thema’s…  

ARBEIDSINHOUD 

= de aard en de wijze waarop taken verricht moeten worden. Belangrijke aandachtspunten zijn 

onder andere de taakstructuur, de autonomie, zwaarte van het takenpakket, de  

samenwerkingsmogelijkheden en de kwalificatievereisten. 

SOORT VAN TAKEN 

Voorbeeldvragen 
Wat kunnen leerlingen hier vooral doen/maken? (+ welk soort taken zijn er, zijn er ook taken die 

niet in het opleidingsplan voorkomen maar sowieso moeten gedaan worden, …) 

 

Hoe ziet een werkdag (of werkweek) er uit bij jullie? (wanneer starten, wanneer eindigen, 

wanneer pauze?) 

 

Welke taken kan en mag de jongere hier doen?  

 opleidingsplan overlopen  
 

COMPETENTIES 

Voorbeeldvragen theoretisch/hypothetisch 
Wat verwacht u dat een leerling al kan wanneer hij hier start? (peilt naar vaktechnische 

verwachtingen) 

 

Welke competenties of arbeidsattitudes moet de jongere minimaal hebben om hier te kunnen 

starten als duaal lerende?  

(concreet doorvragen, bijv ‘u zegt zelfstandig werken, wat dat betekent dat concreet voor u?’ 

> iedereen geeft hier een andere concrete invulling aan) 

 Je kan hiervoor de lijst met softskills hanteren en peilen naar de concrete invulling van 

deze softskills op deze werkplek 

 

Stel, er komt een leerling die één van die attitudes die u vermeldt nog niet volledig  heeft, bent 

u dan bereid de leerling hier nog groeikansen in te geven en samen te werken aan deze 

attitudes? 

Welke ondersteuning is hiervoor nodig?  

 Tips van de klassenraad over de begeleiding van de jongere 

 Afspraken met de school over … 

 Lesmateriaal dat … 

 Begeleiding bij … 

 Kennis over … 

 Vaardigheden om … 
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 Collega’s die … 

 Een leidinggevende die … 

 Een contactpersoon van de school die …  

 … 

 

Wat is voor u een “goede” lerende jongere? Wat is voor u “geen goede” lerende jongere?  

 

Wanneer is een traject met een jongere voor u geslaagd? 

 

Wat moet de jongere kennen, kunnen en welke attitudes moet die bezitten opdat u hem een 

vast contract zou aanbieden? 

 

Voorbeeldvragen gedragsgericht/ervaringsgericht 

Hebt u al lerende jongeren gehad in uw bedrijf? Wat was een succesvol traject en wat minder? 

Waarom? Welke factoren maken dat het succesvol was?  

 

Je haalt nu een positief verhaal aan, heb je ook een minder succesvol voorbeeld? Welke 

ondersteuning had hier een positief effect op gehad kunnen hebben?  

“Ik hoor u zeggen dat de jongere vaak te laat kwam, dat jullie er dan samen aan gewerkt 

hebben en dat hij uiteindelijk steeds op tijd was. Begrijp ik dan goed dat op tijd komen eigenlijk 

toch geen basisvoorwaarde is voor jullie en dat jullie wel bereid zijn hieraan nog te werken met 

hen?” 

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

= de (fysieke) omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Bijvoorbeeld klimatologische 

omstandigheden, veiligheid, lawaai, verlichting, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, etc. De 

arbeidsomstandigheden kunnen de werknemers lichamelijk en/of geestelijk belasten. 

SOORT VAN BEDRIJF 

Voorbeeldvragen 
Hoeveel werknemers zijn er in totaal?  

 

Uit hoeveel personen bestaat het team waarin de jongere terecht zal komen? 

 

Heeft het bedrijf meerdere filialen? Moet er gewerkt worden op verschillende locaties?  

 

Zijn er nog veel andere mensen aanwezig op de werkplaats van de jongere? Wie?  

 

Zijn zij op de hoogte van wat duaal leren inhoudt en op welke manier ze de jongere kunnen 

begeleiden? 

 

Wat si volgend u het verschil tussen een stagiair, een jongere uit de leertijd en een duale 

leerjongere? 

 

OMGEVING 

Voorbeeldvragen 
Wordt er met radio aan gewerkt? 

 

Is er veel lawaai van machines? 

 

Wat is de temperatuur in de werkloods? 

 

Moet de jongere zich veel verplaatsen? Hoe? Liggen de werkplaatsen ver uit elkaar?  

LICHAMELIJKE CONDITIES 

Voorbeeldvragen 
Dienen hier zware lasten getild te worden? Hoeveel kilo is het maximum? 
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Is het vooral staand of zittend werk? 

 

Zijn er specifieke richtlijnen rond ergonomie waar jullie de aandacht op vestigen? 
 

WERKMIDDELEN 

Voorbeeldvragen 
Wordt er in de werkloods met oordoppen gewerkt? Is dit verplicht binnen het bedrijf of een 

mogelijkheid? 

 

Welke werkmiddelen of gereedschappen gebruiken jullie juist? Moet de leerling al deze 

werkmiddelen reeds kennen? Wie kan hem hierbij helpen, wegwijs maken? 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

= alle afspraken tussen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder arbeid 

verricht wordt. Dit gaat over primaire (loon, ...), secundaire (verlofregeling, ...) en tertiaire 

arbeidsvoorwaarden (opleiding, ...). De arbeidsvoorwaarden kunnen motiverend werken voor 

de werknemers. 

GEWENSTE VERGOEDING EN CONTRACT 

Voorbeeldvragen 
Bent u bekend met de OAO – SAO contracten? 

 

Voor hoeveel uren wenst u de jongere te werk te stellen? Bent u bekend met de maximum 

kinderbijslaggrens voor jongeren? 

 

Zijn er bepaalde extralegale voordelen die u ook voorziet voor een duaal lerende jongere?  

 

Indien de jongere zou doorstromen naar een vast contract na zijn studies, welke verloning krijgt 

deze dan? 

 

Bent u bekend met de ondersteuning geboden door Syntra Vlaanderen (website en helpdesk?) 

ARBEIDSTIJDEN 

Voorbeeldvragen 
Wat zijn jullie standaard werkuren?  

 

Wordt er in een ploegensysteem gewerkt? 

 

Verwacht je dat de jongere dezelfde werkuren heeft of gaan jullie hier anders mee om?  

 

Hanteren jullie flexibele werkuren, glijtijden, ...? 

 

Is er mogelijkheid voor de jonger om langzaamaan te wennen aan een ploegensysteem?  

 

Zijn jullie flexibel qua werkuren, als het bijvoorbeeld ifv vervoer beter uitkomt op een bepaald 

uur voor de jongere, kan dit dan of niet? 

 

Hebben jullie vaste pauzemomenten of niet? Wanneer en waar kan en mag de jongere pauze 

nemen? 

OPLEIDINGSBELEID 

Voorbeeldvragen 
Duiden jullie zelf een mentor aan of kiest de mentor zelf zijn begeleidende rol?  

 

Wie volgt de jongere op? Wie spreekt/stuurt hem aan, wie evalueert, wie neemt contact met 

de school, …  
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Hoe begeleiden jullie de jongere? Is dit steeds door dezelfde persoon, zijn er verschillende 

personen betrokken? Indien ja zijn er dan afspraken gemaakt over overleg, en op welke manier 

wordt de jongere hierin betrokken?  

 Afstemmingsdocument doorlopen samen met de school 

 

Laat je leerlingen soms ook iets op hun manier doen of eens uittesten wat het verschil is tussen 

hun en uw manier? Laat je ze soms experimenteren met een aantal zaken of extra oefenen? 

 

Volg je hen nog op een andere manier op dan de geplande evaluatiegesprekken met de 

school? Geef je nog feedback op andere momenten? Hoe doe je dit dan? 

 feedbackagenda 

 

De eerste dag als ze hier komen, heb je dan een vaste opdracht of vragen die je hen laat 

oplossen om te kijken wat ze kunnen/willen? 

 

Wat is uw motivatie om met jongeren binnen duaal leren te werken? 
 

LOOPBAANBELEID 

Voorbeeldvragen 
Bieden jullie tewerkstellingskansen na hun studies?  

 

Gebeurt het regelmatig dat stagiaires of lerende jongeren hier nadien vast of in het 

weekend/de vakanties  komen werken? 

ARBEIDSVERHOUDINGEN 

= de wijze waarop werkgevers en werknemers, zowel op de werkvloer als buiten het bedrijf, met 

elkaar formeel/informeel omgaan. Het gaat ook om de wijze waarop de onderlinge 

samenwerking georganiseerd is en de manier waarop conflicten opgelost worden. De stijl van 

leidinggeven en het al dan niet beschikken over autonomie zijn hierbij belangrijk. 

SOORT VAN WERKGEVER/LEIDINGGEVENDE/COLLEGA’S  

Voorbeeldvragen 
Worden de leerlingen hier kort opgevolgd of krijgen ze veel vrijheid? Kan je concreet maken 

wat die opvolging of vrijheid dan betekent? 

 

Is er constante aanwezigheid van de leidinggevende of niet? 

 

Op welke manier wordt de leerling aangestuurd? 

 

Door wie wordt de leerling aangestuurd? 

 

Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Hoe is de sfeer hier onderling?  

 

Is het een redelijk stabiel team of wisselt dit vaak? 

 

Heeft iedereen hier zowat zijn eigen taak/verantwoordelijkheid of wordt er vooral samen 

gewerkt? 

 

Hoe dient de leerling de directeur, ploegbaas, collega’s, ... aan te spreken? 

CULTUUR VAN HET BEDRIJF 

Voorbeeldvragen 
Zijn er bepaalde waarden en normen die voor het bedrijf belangrijk zijn? Hoe wordt dit duidelijk?  

 

Wordt er bijvoorbeeld verwacht dat iedereen samen luncht? 

 

Zijn er extra activiteiten met het personeel (personeelsuitstap, quiz, ...)? Kan/mag een jongere 

hier aan deelnemen? 
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ORGANISATIESTRUCTUUR 

Voorbeeldvragen 
Hebben jullie een organogram? 

 

Met welke vragen kan de leerling waar terecht? Kan een leerling de verschillende afdelingen 

leren kennen? Hoe?  

 

Dient er een bepaalde hiërarchie gevolgd te worden binnen het bedrijf? 

 

Kan een werknemer bepaalde beslissingen zelf nemen of dienen deze eerst ergens afgetoetst 

te worden? 

 

Op welke manier worden conflicten opgelost binnen het bedrijf? 

 

De neerslag van deze vragen kan samengevat worden in een bedrijfspaspoort dat kan 

gehanteerd worden in een “opstartgesprek” tussen jongere, bedrijf en school.  

Gelijkaardig aan dit bedrijfspaspoort kan ook de oriëntering en screening van de jongere zijn 

neerslag vinden in een jongerenpaspoort. Beide documenten maken een opstartgesprek beter 

voorbereid en maakt het ook makkelijker om afspraken te maken en verwachtingen in kaart te 

brengen en af te stemmen. 

Indien je als bedrijf nog geen concrete folder, onthaalprocedure, brochure hebt kunnen deze 

vragen inspiratie bieden om hierin op te nemen.  

Andere voorbeelden van onthaalbrochures vind je op de volgende website :  

http://diversityremix.be/uploads/files/2_1_%20De%20onthaalprocedure%20en%20de%20onthaal

checklist.pdf  

http://diversityremix.be/uploads/files/2_3_%20Een%20onthaalbrochure%20opstellen.pdf  

http://diversityremix.be/uploads/files/2_1_%20De%20onthaalprocedure%20en%20de%20onthaalchecklist.pdf
http://diversityremix.be/uploads/files/2_1_%20De%20onthaalprocedure%20en%20de%20onthaalchecklist.pdf
http://diversityremix.be/uploads/files/2_3_%20Een%20onthaalbrochure%20opstellen.pdf
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LEIDRAAD OPMAKEN JONGERENPASPOORT 

WOORD VOORAF 

Deze leidraad bij het paspoort van de jongere kan gebruikt worden als kapstok om samen met de leerling 

een sollicitatie/opstartgesprek voor te bereiden. Een opstartgesprek is een gesprek tussen een jongere, de 

school en een potentiële duale leerwerkplek. Bij dit gesprek ga je na op welke manier het duale leertraject 

optimaal vorm kan krijgen tussen alle betrokken partijen. Met andere woorden, de neuzen in de juiste 

richting zetten en een gedeelde verantwoordelijkheid bloot leggen tussen alle partijen.   

Hieronder worden een aantal vragen toegevoegd per onderdeel, gebaseerd op de vier A’s 

De 10 geboden van de jongerenkaart 

1. Overleg steeds met de jongere of en zoja welke informatie wordt doorgegeven. 

2. Maak een realistische inschatting over noodzakelijke en bijkomstige informatie voor 

de werkgever. 

3. Peil naar wat wél werkt en hoe je dit kan uitbreiden. 

4. Als iets niet werkt, ga op zoek naar iets anders dat wél werkt. 

5. Hou rekening met de privacy van de leerling. 

6. Het is belangrijk om open kaart te spelen met het bedrijf (steeds met respect voor alle 

partijen). 

7. Het invullen van de jongerenkaart kan niet van vandaag op morgen, idealiter is dit een 

traject en een proces dat doorlopen wordt samen met de jongere. 

8. Vaak heeft een jongere een heel goed beeld op zijn eigen kennen en kunnen  in ander 

dan de schools context, probeer hierop in te zoomen. 

ALGEMEEN 

Motivatie en drijfveren 

Met onderstaande vragen krijg je een concreet zicht op motivatie en drijfveren: 

- Wat wil je bereiken via duaal leren? 

- Waarom heb je gekozen voor deze richting en onderwijsvorm? 

- Wat zie je jezelf doen binnen 10 jaar? Wat heb je dan bereikt? 

- Wat is je droomjob? Wat zijn de stappen die je volgens jou nog moet zetten om dit te 

bereiken? En ben je bereid dit te doen?  

- En is dit haalbaar denk je? Waarom wel, waarom niet? 

 
Deze oefeningen zullen je helpen: 

- Beeldvorming duaal leren en werken (InClusieF). 

- Motievenkaartjes (InClusieF). 

- Snuffelstages met bijhorende reflecties  

- Informatie over duaal leren zie PPT op de website van Induo  

(www.tountgent.be/induo) 

ARBEIDSINHOUD 

http://www.tountgent.be/induo
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De aard en wijze waarop taken verricht moeten worden. Dit gaat over wat de jongere te bieden heeft. 

Belangrijke aandachtspunten zijn de taakstructuur, autonomie, zwaarte van het takenpakket, de 

samenwerkingsmogelijkheden en de kwalificatievereisten. 

Mijn talenten en successen. 

Ik heb instructies nodig die… 

Soort taken 

Dankzij onderstaande vragen kom je te weten welke taken de voorkeur krijgen. 

In dit onderdeel probeer je aan de hand van verschillende vragen in te schatten welke taken de jongere 

het liefst doet. 

- Welke werkervaring heb je tot nu toe al? (ook doorvragen naar een vakantiejob of 

weekendwerk) 

- Welke taken vind je daar het tofst en waarom? 

- Welke taken zou je liefst doen (of niet doen) op de leerwerkplek? En waarom? 

- Over welke onderwerpen wil je bijleren?  

- Welke praktijklessen vind je nu het leukst en waarom? 

Bijvoorbeeld of de jongere graag zelfstandig wil werken, een duidelijke structuur heeft, graag veel collega’s 

rond zich heeft, graag repetitief werk doet, enzovoort.  

Deze oefeningen kunnen inspiratie bieden : 

- Zelfobservatieopdracht onderwijsvorm (InClusieF) 

- Talentenspel (InClusieF) 

- Kernkwadrantenoefening (InClusieF) 

- Oefening arbeidswaarden (InClusieF) 

Technische competenties 

Dankzij onderstaande vragen breng je in beeld welke competenties reeds opgebouwd zijn. 

- Welke certificaten heb je behaald? 

- Welke vooropleiding heeft de jongere? 

- Welke kwaliteiten en werkpunten heeft de jongere? 

- Welke (veiligheids)attesten heeft de jongere in zijn bezit? 

Deze oefeningen kunnen hierbij helpen: 

- Praktijkproef. 

- Snuffelstage. 

- Opleidingsplan doornemen samen 

Generieke competenties (soft skills) 

Dankzij deze vragen breng je de arbeidsattitudes concreter in kaart: 

- Voorbeelden van werkattitudes die de jongere beheerst. 

- Welke kwaliteiten en werkpunten heeft de jongere? 
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Er bestaan ook heel wat oefeningen en activiteiten om de generieke competenties of werkkwaliteiten in 

kaart te brengen.  

Volgende oefeningen en activiteiten kunnen interessant zijn: 

- Kwaliteitenspel (InClusieF) 

- Oefening ‘beeldvorming duaal leren’ (InClusieF) 

- Selfiesopdracht (InClusieF) 

- Kernkwadrantengesprek (InClusieF) 

- Padvinder, Kickstart 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

De (fysieke) omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Dit gaat bv. over klimatologische 

omstandigheden, veiligheid, lawaai, verlichting, aanwezigheid gevaarlijke stoffen,… De 

arbeidsomstandigheden kunnen de werknemers lichamelijk en/of geestelijk belasten. 

Soort bedrijf 

Dankzij onderstaande vragen breng je in beeld in welke omstandigheden de jongere bij voorkeur werkt. 

- Wil je in een groot of een klein (KMO) bedrijf werken? Waarom? 

- Wil je het liefst in een groot of klein team werken? Hoeveel mensen zijn dit ongeveer? 

Waarom? 

- Wil je graag in een familiebedrijf werken? 

- Hoe belangrijk vind je het dat iedereen je kent? 

- Wil je liever in een bedrijf met verschillende afdelingen werken? 

Omgeving 

Vragen: 

- Hou je van een eerder drukke of eerder rustige omgeving? 

- Ben je gevoelig aan bepaalde zaken zoals geluid, drukte, geuren, …? 

- Leidt werken met de radio aan je af of zorgt dit net voor een betere concentratie? 

Lichamelijke conditie 

Erg afhankelijk van de sector waarin de leerling op de werkvloer zal komen. 

- Hoe sta je tegenover fysiek zwaar werk?  

- Heb je een goed uithoudingsvermogen?  

- Ben je soms moe na een dag op je benen staan. 

Werkmiddelen 

- Heb je een zicht op de gebruikte materialen in de bedrijven? 

- Welke materialen ken je er al van? 

Oefeningen die kunnen helpen :  

- Beroepenfilms van VDAB 

- Beroepensite van Amper Slim 

- Roadies 



153 
 

Leidraad opmaken jongerenpaspoort  

- Filmmateriaal ter inspiratie op website van induo  

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

Alle afspraken tussen werkgever en werknemer over de voorwaarden waaronder arbeid verricht wordt. Dit 

gaat over primaire (loon, ...), secundaire (verlofregeling, ...) en tertiaire arbeidsvoorwaarden (opleiding,...). 

De arbeidsvoorwaarden kunnen motiverend werken voor de werknemers. 

Vergoeding 

De vergoeding binnen duaal leren ligt vast en hangt af van de sector en de opleiding. Het is interessant 

om de leerling correcte info mee te geven. 

 

Deze vragen kunnen je helpen: 

- Wat zijn de verwachtingen van de leerling wat betreft vergoeding? 

- Hoe komt de info rond de vergoeding binnen duaal leren over? 

- Waar kan je correcte informatie vonden over duaal leren? 

- Bij wie kan je terecht met vragen over een duaal leertraject? 

Deze oefeningen ondersteunen je hierbij: 

- Beeldvorming duaal leren / batterij (InClusieF) 

- Praktische informatie op website van INDUO ontleden (wat wist je al, wat nog niet, 

wat verbaast ja, wat spreekt je aan, wat niet, welke info mis je nog, … ) 

Arbeidstijden en pauzes 

Ga na welke voorkeuren de leerling heeft naar werktijden toe. Bekijk ook eens (praktisch-

organisatorisch) hoe de leerling er kan geraken (bv. openbaar vervoer, vervoer vanuit het werk, afstand 

naar huis,…). 

Deze vragen kunnen je hierbij helpen: 

- Hoe laat ben je bereid te beginnen werken? 

- Hoe geraak je op je werkplek? 

- Hoe ver ben je bereid je te verplaatsen? 

- Hoe lang wil je maximum onderweg zijn? 

- Welke (eigen) vervoersmiddelen heb je ter beschikking? 

Werkkledij 

Ga na welke aanpassingen de leerling zou doen naar werkkledij toe. 

Deze vragen kunnen helpen: 

- Ben je bereid om een werkpak te dragen (volledig dicht, veiligheidsschoenen,…)? 

- In hoeverre zou je je kapsel aanpassen aan de vraag van de werkgever? 

-  
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Deze oefeningen kunnen hierbij helpen: 

- Beeldvorming duaal leren / batterij (InClusieF) 

- Roadies 

- Reflectie op snuffelstages (zie website INDUO) www.topuntgent.be/induo  

ARBEIDSVERHOUDINGEN 

De wijze waarop werkgevers en werknemers, zowel op de werkvloer als buiten het bedrijf, met elkaar 

formeel/informeel omgaan. Het gaat ook om de wijze waarop de onderlinge samenwerking georganiseerd is 

en de manier waarop conflicten opgelost worden. De stijl van leidinggeven en het al dan niet beschikken 

over autonomie zijn hierbij belangrijk. 

Ik heb een mentor nodig die… 

Ik heb collega’s nodig die… 

Deze vragen kunnen aan de leerling gesteld worden: 

- Kan je je ideale collega eens omschrijven? 

- Welke sfeer heb je graag op een werkvloer (bv. ernstige en harde werkers, losse sfeer 

waar veel gelachen wordt,…)? 

- Wil je als leerling in een duaal leertraject ook zelf suggesties kunnen doen, inspraak 

hebben? Of verwacht je dat dit niet kan? 

 

De oefeningen waarvan sprake in deze leidraad komen uit het oriënteringsinstrument InClusieF. Op de 

website van InClusieF en DUoplus vind je nog meer inspiratiemateriaal en vind je ook de oefeningen 

waarvan sprake terug. 

www.topuntgent.be/induo (InClusieF en DUOplus) 

http://www.topuntgent.be/induo
http://www.topuntgent.be/induo
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ONDERWIJSBEHOEFTES VAN JONGEREN EN 

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTES VAN MENTOREN EN LEERKRACHTEN IN 

KAART BRENGEN 

Hulpzinnen voor het benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen 

Deze leerling heeft  

een instructie nodig die .....  

kort en duidelijk is  

verlengd is en waarbij de docent voordoet en hardop nadenkt  

de oplossingsstrategie stapje voor stapje aangeeft  

de sterke visuele kant van hem benut  

vooral auditief is  

de betekenis van begrippen verheldert  

voorkennis bij hem ophaalt en de relatie aangeeft met nieuwe leerstof  

hem stimuleert tot meedoen en meedenken  

hem stimuleert eigen oplossingen te bedenken  

hem steunt zelf zijn werk te plannen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

opdrachten nodig die .....  

net op of onder zijn niveau liggen, zodat hij succeservaringen kan opdoen  

net boven zijn niveau liggen, zodat hij cognitieve uitdaging krijgt  

overzichtelijk en gestructureerd zijn  

extra leer- en oefenstof bieden  

uitgewerkte voorbeelden bevatten  

aansluiten bij zijn leefwereld en actualiteit  

sober zijn, met zo weinig mogelijk afleiding  

met een specifiek ICT-hulpmiddel op de laptop uitgevoerd kunnen worden  

hem veel ruimte bieden voor ‘doen’  

hem veel ruimte bieden om het handelen te automatiseren  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

(leer)activiteiten nodig die .....  

aansluiten bij zijn belangstelling en talenten  

structuur bieden met een stappenplan of schema  

zijn denkhandelingen concreet ondersteunen  

opgedeeld zijn in kleine stappen of deelactiviteiten  

hem uitdagen en verdieping bieden  

hem ruimte laten voor eigen keuzes en inbreng  

hem stimuleren en aansporen om zelf zijn werk te plannen  

hem motiveren en zijn leerplezier vergroten  

op een rustige werkplek plaatsvinden  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

feedback nodig die .....  
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direct aangeeft of zijn oplossingsstrategie juist is  

ingaat op zijn taakaanpak en planning van het werk  

consequent en direct op het gewenste gedrag volgt  

zijn inzet/inspanning beloont (en niet alleen naar het resultaat kijkt)  

succeservaringen benadrukt  

hem uitnodigt zelf te reflecteren op de resultaten en de aanpak van zijn werk  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

groepsgenoten nodig die .....  

met hem willen samenwerken  

hem willen helpen bij moeilijke of complexe opdrachten  

hem accepteren en begrijpen dat hij anders kan reageren in bepaalde situaties  

hem uitnodigen om mee te doen buiten de lessen om  

zijn gedrag negeren en er niet om lachen  

hem niet uitdagen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

een leeromgeving nodig die .....  

overzichtelijk en gestructureerd is  

hem uitdaagt en activeert  

hem uitnodigt om zelf initiatieven te nemen  

duidelijke regels en routines hanteert  

hem een time-out biedt om af te koelen  

hem een rustig werkklimaat biedt  

een vertrouwenspersoon heeft waar hij makkelijk terecht kan  

……………………………………………………  

……………………………………………………  

 

docenten nodig die .....  

belangstelling voor hem tonen en met hem in gesprek gaan  

hem vragen of de instructie begrepen is  

verlengde instructie bieden  

hem vertrouwen geven dat hij opdrachten uit kan voeren  

hem complimenten geven bij gewenst gedrag  

hem veiligheid en structuur bieden in nieuwe en spannende situaties  

overgangen tussen activiteiten en lessen goed structureren  

hem ondersteunen bij de planning van zijn werk  

situaties creëren waarin hij zijn sterke kanten kan laten zien  

hem leren om successen aan eigen kunnen en inzet toe te schrijven  

hem ruimte bieden voor eigen initiatief  

hem de regie geeft op zijn leerproces  

met hem evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn  

de aanpak van hem goed en eenduidig op elkaar afstemmen  

……………………………………………………  

……………………………………………………  
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Deze leerling een leraar nodig die ... (relatie met de leraar-mentor) 

o vertrouwen geeft 

o interesse in hem/haar toont 

o initiatieven van hem/haar beloont 

o bevraagt waar hij/zij aan zit te denken 

o feedback consequent en direct volgend op gedrag geeft 

o succeservaringen benadrukt 

o inzet/inspanning benadrukt 

o complimenteert 

o vriendelijk en beslist is 

o zich dan weer leidend en dan weer afwachtend opstelt 

o instructie terugvraagt, controleert en samen met hem/haar evalueert 

o let op zijn/haar taakbeleving en deze voorafgaand, tijdens en na de taak met hem/haar bespreekt 

o situaties creëert waarin de sterke kanten van hem/haar naar voren komen 

o positieve interne attributies bij succes benadrukt 

o aangeeft dat fouten maken toegestaan is 

o humor heeft en waarbij je grapjes kan maken 

o rechtvaardig is 

o open vragen stelt (die uitnodigen tot creativiteit) 

o aangeeft welk gedrag wel en niet kan in sociale situaties 

o de overgangen tussen de activiteiten structureert 

o de vrije situaties voor-structureert 

o de vrije situaties voor-bespreekt en nabespreekt 

o leer- en gedragssituaties structureert 

o je om hulp kunt vragen 

o zelf ook om hulp durft te vragen 

o de leerling ook eens ‘links’ laat liggen. 

 

Deze leerling heeft … (werkhouding) 

o opdrachten nodig die op of net onder zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij de komende maand 

vooral succeservaringen kan opdoen 

o opdrachten nodig die op of net boven zijn/haar niveau liggen zodat hij/zij voldoende uitdaging 

krijgt 

o instructie nodig waarbij de leraar voordoet en hardop denkt 

o instructie nodig die verkort is (doelen, kernpunten en oplossingsstrategieën kort bespreken 

waarna het leerling zelfstandig aan het werk kan) 

o instructie nodig die verlengd is (activeren basisvaardigheden, begeleide inoefening, 

ondersteuning bij het toepassen van de strategie en stimuleren tot het bedenken van eigen 

voorbeelden) 

o opdrachten nodig die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out met zo weinig mogelijk afleiding 

van plaatjes 

o opdrachten nodig die overzichtelijk zijn door een sobere lay-out maar met functionele  

interessante illustraties. 

o opdrachten nodig waarbij hij/zij alleen de antwoorden hoeft in te vullen 

o opdrachten nodig met uitgewerkte voorbeelden 

o activiteiten die aansluiten bij zijn/haar belangstelling voor… 

o activiteiten die structuur bieden met een stap-voor-stap-plan en zelfcorrigerend zijn zodat hij/zij 

direct feedback krijgt  
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o activiteiten nodig die ruimte laten voor eigen keuze en inbreng 

o activiteiten nodig die opgedeeld zijn in kleinere deelactiviteiten 

o activiteiten die erop gericht zijn de om de leertijd zo goed mogelijk te besteden 

o activiteiten nodig die hem/haar uitdagen  

o activiteiten nodig die voor voldoende lichamelijk inspannende beweging zorgen 

o materialen nodig die de denkhandelingen concreet ondersteunen (plaatjes, mascotte, 

steunfiguur, tokens) 

o materialen nodig die overzichtelijk zijn en die hij/zij zelfstandig kan gebruiken 

o taken nodig die rekening houden met zijn/haar korte concentratieboog 

o een leeromgeving nodig die zo min mogelijk afleiding veroorzaakt 

o een leeromgeving nodig waarbinnen de materialen een duidelijk zichtbare en vaste plek hebben 

o ondersteuning nodig die hem/haar helpt zich te focussen op een opdracht 

o ondersteuning nodig bij het plannen/organiseren van deeltaken van een opdracht 

o voldoende tijd nodig om zich te kunnen richten en om een overzicht te creëren van de taak. 

 

 

De ondersteuningsbehoeften van leerkrachten/ mentoren, die samengaan met de 

onderwijsbehoeften van de leerling, kunnen worden verwoord aan de hand van volgende 

hulpzinnen: 

 

 

hulpzinnen voor het benoemen van Ondersteuningsbehoeftes van mentoren 

Als bedrijf  heb ik nodig  

kennis van ……………………… 

vaardigheden om …………… 

ondersteuning tijdens …….. 

materialen waarmee ………. 

een begeleider die …………………………….. 

 ‘meer handen op de werkvloer’ in de vorm van ………………………… 

ouders die  ………………………… 

een trajectbegeleider van de school die ………………………………………… 

een praktijkleerkracht van de school die …………………………………….. 

 

Ondersteun mij als mentor door … 

•samen met mij leerlingenmateriaal te analyseren met als vraag … 

•mee te denken en van gedachten te wisselen over … 

•praktijkvoorbeelden te laten zien van … 

•uitleg te geven over … zodat ik kan reflecteren op mijn aanpak van … 

•schriftelijke informatie te geven over … 

•samen een planning te maken gericht op … 

•de gelegenheid om bij een collega op bezoek te gaan om te zien hoe hij … 

•een collega/leerkracht/begeleider bij mij op de werkvloer te laten komen om voor te doen hoe 

zij … 

•bij mij te komen observeren hoe ik … en me daar feedback op te geven 

•mij te herinneren aan … 

•mij te coachen op … 
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hulpzinnen voor het benoemen van Ondersteuningsbehoeftes van leerkrachten 

Als leerkracht wil ik bereiken dat ... (doel). Zelf doe ik al ... Verder heb ik nodig:  

o attitude en vaardigheid om te zorgen dat ... 

o inzichten die ... 

o kennis/begrip van ...  

o vaardigheden om ... 

o materialen waarmee ... 

o ‘meer handen in de klas’ in de vorm van ... 

o feedback op ... 

o collega’s, intern begeleider, mentor, zorgcoördinator of leidinggevende die ... 

o observeren hoe collega ... lesgeeft aan ...  

o coaching of co-teaching bij ...  

o ouders die ... 

o begeleider die ... 
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CONTACTPERSONEN 

 

naam school/organisatie naam contactpersoon  functie contactpersoon  

Agoria Mieke Vermeiren 
 

 
Veerle Vermeulen 

 

 
Kristin Bruggeman Procescoach  
Harry Millis  Procescoach  
Johan Spierinckx  Procescoach 

SBS Skillbuilders Freddy Ginneberghe Coach 

VCLB Groeninge Veronique Van Coille directie 

VCLB Waas en Dender Johan van Acker Directie  

TOPunt Gent Michiel Roos ICT 

 Anneleen Denys beleidsondersteuner 

 Wim Sucaet kwaliteitscoördinator 

 Hugo Van De Veire Directie  

 Anna Claeys InClusieF  

VCLB Gent Sara Willems  CLB medewerker  

Sint Laurens instituut Zelzate Annick Biesbroeck TAC  
Deev Verbraken praktijkleerkracht  
Heidi LLB  
Katrien leerkracht godsdienst en LLB 

Smartmetal Works  Roland en Walter mentoren  
Walter  HR  

INOM  Herlinde Vande Watere Procescoach  

CDO De Rotonde Roeland Reynaert trajectbegeleider  
Elise Burny directie  
Matthias De Muynck praktijkleerkracht 

Don Bosco Wilrijk  Karl Van Reeth directie  
Bram Beukelaers praktijkleerkracht 

PTS Kapellen  Ingrid Scheldeman directie  
Ronny Mertens  praktijkleerkracht 

CLW Gent  Charlotte Vanoverbeken trajectbegeleider  
Kurt  praktijkleerkracht 

One Two Kristof Wittouck bedrijfsleider 

Noteble  Jasper Goyvaert  bedrijfsleider 

MICOON Tinne Caluwaerts projectverantwoordelijke  

EDUGO Glorieux Oostakker Carl Malfliet directie  
Rony Raes trajectbegeleider 

Universiteit Antwerpen Jetje De Groof onderzoekster  

Pedagogische bgeleidingsdiensten  Chris Looubuyck competentieontwikkeling 
 

Martine van Overmeiren GOK/PAV  
Annick Hasaert Onderwijs arbeid  

CLW Kortrijk  Wolf Vlaeminck directie  
Maguilla de Smet trajectbegeleider 
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Tim Wittewrongel praktijkleerkracht 

VTS Sint Niklaas     

STAP Els Van Hyfte Trajectbegeleider  

Leerwinkel Kortrijk     

OOTwee Hannelore Volckaert  oplossingsgerichte coach  

Ootizz Anneleen Delille  oplossingsgerichte coach  

Provil Lommel Betsy Janssen  directie  
Brenda Vernelen  praktijkleerkracht  
Dominique Dufour trajectbegeleider  
Sabrina Scaponi  leerkracht AV 

ouder Mieke Leroy 
 

Onderwijscentrum Gent Ben van Daele Onderwijs-arbeidsmarkt 

VOKA Gent Annie Serbruyns WELT 

VDAB Gent  Isabelle Stroobant  
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