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Anna

Vooruit 
en groei

Duaal 
leren

Wortels 
in 
deeltijds 
onderwijs

Leerling-
begeleiding

We love 
coaching

Tineke

Oplossings-
gericht

Wie zijn wij?



DUAAL LEREN = LEREN
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Duaal leren =  een opleidingstraject 
waarbij het aanleren van 
competenties evenwichtig verdeeld is 
over 
◦ een werkplek

(werkplekcomponent) 
én 

◦ een aanbieder duaal leren 
(schoolcomponent)

→ Kortom = VOLTIJDS ONDERWIJS 
(leren op school en leren op de 
werkplek)

Waarom duaal leren?

◦ Betere aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt

◦ Tegengaan ongekwalificeerde
uitstroom waardoor talenten niet
of onderbenut worden



STAGE

School leert competenties aan 
en leerling oefent ze in op de 

werkplek

Kortere periode

School evalueert op het einde

Geen certificaten of 
studiebewijs

Geen vergoeding

DEELTIJDS

School leert competenties aan 
en leerling voert ze uit de 

werkplek

1 of meerdere jaren

School evalueert om de drie 
maand

(Deel)certificaten kunnen 
leiden tot een diploma

Vergoeding volgens contract

DUAAL

School leert competenties aan 
en mentor leert competenties 

aan

1 of meerdere jaren

School en mentor evalueren 
om de twee weken

(Deel)certificaten kunnen 
leiden tot een diploma

Vergoeding volgens contract



In een 

Netoverschrijdende
context

Sectoroverschrijden
-de context

Professionele 
context

Vanuit een 

Handelingsgericht 
(samen)werkings-

kader

Oplossingsgericht 
kader 

Aandacht voor 
Welbevinden van 

jongeren

Met participatie van 
jongeren

Bevorderen van 
kansen voor de meest 

kwetsbaren

Gekwalificeerde 
uitstroom
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Wat wil je liever niet vandaag ?







Wat vinden we belangrijk?

Jongere 
centraal

PROCES

Weerstand is 
interessant 

Advies 
obv input 
jongere 

Relatie 

Geloven 
in groei 

Relatie 

HGW

OG



Basisveronderstellingen 

 Een (duaal) leerproces doorloop je samen met alle betrokkenen

 Kleine inzichten en stappen  werken het best

 Een jongere is eigenaar van zijn proces

 Actief op zoek gaan naar wat werkt

 Op zoek naar wat motiveert  

 Advies heeft maar nut als het positief en groeigericht geformuleerd is

 Weerstand is toe te juichen



1. (Duaal) leren is KEI
SAMEN WERKEN 

EEN DUAAL LEERPROCES DOORLOOP JE SAMEN MET ALLE 
BETROKKENEN





S T A P D O O S
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Voorbeeld opleidingsplan

S T A P D O O S



2. GO SLOW TO GO FAST 
KLEINE INZICHTEN EN KLEINE STAPPEN WERKEN HET BEST 



Studieloopbaanoriëntering :
de jongere leert zichzelf kennen

Advies :
De jongere herkent 

zichzelf in het advies Screenen : 
Welk traject past het best bij deze jongere, 
waar kan nog aan gewerkt worden en hoe.

Dit is niks nieuws …  

GO SLOW TO GO FAST  



Go slow to go fast

S T A P D O O S





je toont interesse in je werk door vragen te stellen

je staat open voor suggesties en feedback

 je kijkt en luistert als iets wordt voorgedaan /uitgelegd

Je voert gekregen taken uit volgens opdracht ook al is het iets 

wat je minder graag doet.

je begint enthousiast aan een opdracht

je bent positief ingesteld tov het te verrichten werk

3. Je weet wat het betekent om lasser te zijn

4. Je weet in welke omstandigheden een lasser werkt

5.
Je weet wat jouw sterke punten en werkpunten zijn als lasser 

6. 

Je gelooft in je eigen capaciteiten om te leren en te werken op 

de werkvloer. 

Je bent aanwezig

Je bent op tijd aanwezig

Je verwittigt correct bij afwezigheid

Je houdt je aan alle regels en afspraken

Je communiceert correct over het afwijken van de afspraken

Je geeft constructieve voorstellen voor regels en afspraken

Je durft fouten toe te geven

Je houdt werk en prive gescheiden

Je gaat respectvol om met anderen ongeacht geloof, culturele 

achtergrond, ideeën, … 

Je hebt oog voor orde en netheid in de werkomgeving

Je draagt zorg voor je materiaal volgens de voorschriften

Je durft zelf uitleg te vragen

Je kan op een rustige manier een andere mening geven

Je vraagt overleg op geschikte momenten

Je kan je taal aanpassen aan de situatie

Je neemt feedback aan 

14. Je werkt je werk af

15. Je werkt je werk kwaliteitsvol af

16. Je zet door tot de opdracht gedaan is

17.

Je neemt initiatief om zelf een taak te doen die je niet 

'opgedragen' werd

18. Je doseert je inspanningen

Je houdt rekening met opmerkingen uit een evaluatiegesprek

Je stelt jezelf doelen voorop

Je leest je cursus, notities, … aandachtig

Je luistert aandachtig naar uitleg

Je zoekt manieren om te onthouden wat je uitgelegd werd (Je 

neemt notities, je vraagt uileg, …)

22. Je evalueert jezelf

23. Je geeft aan waar je het moeilijk mee hebt

24. Je vraagt uitleg

25. Je geeft niet op, ook als het moeilijk wordt

26.

Je kan je vlot aanpassen aan veranderende taken, 

omstandigheden, personen, …  

27. Je kan je eigen kwaliteiten en werkpunten benoemen

28. Je staat open voor feedback

29.

Je houdt rekening met feedback om je werkpunten te 

verbeteren

30. Je vraagt zelf feedback 

20. Je neemt initiatief om informatie te verzamelen

21. Je legt belangrijke informatie 'vast'

Je  monitort je leerproces. 

Je kan je leerproces evalueren. 

Feedback arbeidsbereidheid : Is duaal leren voor de jongere een weloverwogen keuze. 

Hij/zij is gemotiveerd om te leren op de werkvloer. Advies en tips.

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?

11. Je komt op voor jezelf

12. Je communiceert beleefd en respectvol

13. Je staat open voor feedback van anderen

Je kan  zelfstandig werken . 

Je leerproces  plannen. 

19. Je leeft de afspraken rond je leerdoelen na

Betrouwbaar en stipt handelen. 

7. Je leeft de afspraken rond aanwezigheid na

8. Je leeft de afspraken rond het uitvoeren van taken 

9. Je bent eerlijk en discreet

10. Je toont respect voor mens en materiaal

Gepast communiceren . 

1. Je bent leergierig.

Een positieve leeroriëntatie. 

2. Je bent bereid om extra inspanningen te leveren

Een positieve keuze voor het beroep. 

Naam leerling: ……………………………………………………………………….                              

Betrokken observatoren :                                               

Datum

conclusie KR

Advies klassenraad duaal leren
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S T A P D O O S



3. De jongere aan het 
stuur van zijn proces

EEN JONGERE IS EIGENAAR VAN ZIJN PROCES 



S T A P D O O S
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4. It's good to know what doesn't 
work

but it's really helpful to know what 
does

(Steve de Shazer)
ACTIEF OP ZOEK GAAN NAAR WAT WERKT 



Actief zoeken
naar wat  
werkt

Trots op deze 
werkkwaliteiten



Actief zoeken
naar wat  
werkt
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S T A P D O O S

Faciliteren van een positief, 
oplossingsgericht evaluatiemoment

Ondersteuning theorie in de 
mentoropleiding

Laagdrempelige concrete ‘hulpfiches’ 
voor de mentor – geen cursus



5.Van MOETivatie naar 
motivatie 

OP ZOEK NAAR WAT MOTIVEERT 



MOTIEVENKAARTJES 

S T A P D O O S
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6. Een groeigerichte en 
positieve bril 

ADVIES HEEFT MAAR NUT ALS HET POSITIEF EN GROEIGERICHT 
GEFORMULEERD IS 
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Op een schaal van 1 tot 10, waarin 1 betekent dat je iets helemaal niet kan en 10 betekent dat je alles onder de knie hebt, 
waar sta jij op vlak van jouw handelingsgerichte vaardigheden?

Wat maakt dat je daar staat? 

Wat maakt dat je niet op 1 staat?

Wanneer ging het al eens een beetje beter dan … Hoe kwam dat? Wat deed je toen? Wat heeft er geholpen?

Wat kan je doen om 1 plaatsje verder te komen op de schaal? 

Welke afspraken kan je met jezelf maken om tegen volgende opleidingsdag een half plaatsje verder te gaan op vlak van 
handelingsgerichte vaardigheden? 

1 5 10



7. We love weerstand 
WEERSTAND IS NUTTIG EN TE VERWACHTEN 



Flow –
mandaat 
en relatie

S T A P D O O S





Samenwerking gebeurt constant !

Goede samenwerking is niet 
vanzelfsprekend en weerstand is te 

verwachten !

Welke tips, ideeën, technieken, … heb je uit deze workshop gehaald die je wil uitproberen 
om een moeilijke situatie om te kunnen buigen? 

 Hoe heb je zelf ooit een moeilijke samenwerking weten om te buigen?
• Wissel uit over een concrete situatie
• Wat deed jij specifiek dat werkte?
• Wissel ook uit over een 2de en een 3de situatie

 We maken samen een lijst van 30 dingen die werken om een moeilijke samenwerking om 
te buigen
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