
Opleiding Duaal Leren - HR



Spelregels tijdens de workshop

 vertrouwelijkheid

 respect

 vrijheid en openheid

 leren van elkaar



Work Shops

• « WORK » 

‐ actieve deelname 

• “SHOPS”

‐ Kiezen je beslist zelf 
welke info voor jou van nut is 

‐ Discuteren jouw inbreng maakt mee het resultaat

‐ Ontvangen je neemt nieuwe info mee naar huis

‐ Weigeren wat je niet nodig vindt, laat je hier

‐ Betalen  in natura met jouw actieve deelname 



Hoe ziet onze dag er uit?

- Selecteren van de 
mentor 

- Kwaliteiten van de mentor

- Hulpbronnen

- Afstemming tussen 
werkvloer en school 

- Kennismaking

- Stage, duaal, deeltijds?

- Rollen in duaal leren

- Verantwoordelijkheden van de 
mentor



Kennismaking



Wie wij zijn …

- Leerlingenbegeleiding/ CLB begeleiding
- Lesgever
- Projectmedewerker

- Ervaring in begeleiden
- Kennis van de doelgroep
- Pedagogisch didactische ervaring

- Netoverschrijdend
- Aandacht voor gedeelde verantwoordelijkheid
- Voorkomen vroegtijdige schooluitval
- Welbevinden van jongere en hun begeleiding centraal



SBS



Wie zijn jullie?



Waarom hebben jullie 
de beslissing gemaakt 
om in te stappen als 

leerbedrijf? 



Beste verwachtingen



Info Duaal Leren



Duaal leren = leren²

• Duaal leren =  een opleidingstraject, waarbij het 
aanleren van competenties evenwichtig verdeeld 
is over een werkplek (werkplekcomponent) en een 
aanbieder duaal leren (schoolcomponent).

→ Kortom = voltijds onderwijs (leren op school en 
leren op de werkplek)

• Waarom duaal leren?
–Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
–Tegengaan ongekwalificeerde uitstroom
–Verlagen van de jeugdwerkloosheid



Diploma en certificaatmogelijkheden van 

de jongere in het duale traject + belang

Standaardtraject:
>> Aanduiding mogelijke certificering: trapsgewijs 
• Onderwijskwalificatie 
• Certificaat beroepskwalificatie 
• (Deelkwalificatie) 
• Attest verworven competenties 

• Diploma: idem voltijds + bewijs van 
beroepskwalificaties, deelkwalificatie, certificaat, 
bewijs van verworven competenties (modulair)



Stage Deeltijds Duaal

Leren en Toepassen

Regie bij de school

- Kortere periode

- Op school leren en inoefenen op de werkplek

- Evaluatie ligt volledig bij school 

- Geen certificaten/studiebewijzen

- Geen vergoeding 

Leren en Werken

Deeltijds onderwijs

- 1 of meerdere jaren

- Op school leren en inoefenen op de 

werkplek

- Geen evaluatie verwacht vanuit de 

werkplek. 

- (deel) certificaten kunnen leiden tot diploma 

diploma secundair onderwijs

- Loon

voor je werk tijdens de werkuren.

Bedrag is afhankelijk van aantal gewerkte uren + 

afhankelijk van geldend CAO in de beroepssector

Leren en Leren

Voltijds onderwijs

- 1 of meerdere jaren

- Op school leren én op de werkplek leren 

- Werkplek verantwoordelijk voor een deel 

van de evaluatie

- Diploma secundair onderwijs, ook 

(deel)certificaten mogelijk

- Afhankelijk van Stage-overeenkomst 

Alternerend leren (SAO) of Overeenkomst 

Alternerend leren (OAO)



Duaal

OAO

>= 20u/week gemiddeld op jaarbasis op werkplek

Maximum €520 (mits behoud van de 

kinderbijslag)

Voor zowel werkplekleren als voor het 

opleidingsgedeelte dat je volgt

• Ligt vast 

• Is hetzelfde voor alle beroepssectoren 

(Bedrijven kunnen zelf nog extra 

bonussen/premies geven).

• Hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt

- Socialezekerheidsrechten opbouwen

- Verzekering lln via werkgever

- Studentenarbeid goed bekijken 

- Vakantiedagen 

SAO

< 20u/week gemiddeld op jaar basis op werkplek

Geen vergoeding (onkostenvergoeding kan 

eventueel)

- Verzekering via school 

- Vakantieregeling SO gegarandeerd 



www.werkplekduaal.be



Rollen in een duaal traject
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Verschillende rollen





• Onthaal, opvang en integratie
• Aanspreekpunt voor de leerling
• Opleiding en begeleiding op de werkplek
• Opvolgen van het leerproces en 

competentieverwerving
• Informeert trajectbegeleider over verloop van 

de opleiding
• Betrokken bij de evaluatie van de leerling

Verantwoordelijkheden



• Organisatiecultuur uitleggen en verduidelijken 
(hoe worden de zaken hier gedaan)

• Regels en afspraken binnen het bedrijf 
verduidelijken waar nodig

• Nieuwkomer ondersteunen in het uitbouwen van 
zijn netwerk (kennismaking met collega’s)

• Nieuwkomer bijstaan bij problemen van zowel 
administratieve, technische of sociale aard

De mentor als begeleider 

(sociale integratie)



Kennis, vaardigheden en attitudes

• Demonstreren
• Laten inoefenen
• Opvolgen
• Constructief bijsturen (feedback)

De mentor als OPLEIDER 

(effectiviteit)



Kwaliteiten van de mentor



(Werk)attitude

Didactische 
vaardigheden

Kennis & 
Expertise 

over vakgebied

Kwaliteiten van een goede mentor



Juiste werkattitudes:

• Hulpvaardig:
gedreven om wijsheid en ervaring te delen en anderen te helpen 

• Betrokken:
oprechte interesse in anderen

• Betrouwbaar:
discreet en dingen voor zich kunnen houden

• Benaderbaar:
niet intimideren, maar open staan voor problemen. 

• Eerlijk:
niet rond de pot draaien maar eerlijke antwoorden en tips geven

• Aandacht voor veiligheid 

Kwaliteiten van een goede mentor



Didactische vaardigheden:

• Informatie en kennis kunnen overdragen

• Goed kunnen luisteren en reflecteren

• Coachend bevragen (denkt niet in termen van oplossingen)

• Oog hebben voor non-verbale signalen

• Geduld en verdraagzaamheid

• Zich kunnen inleven in anderen

• Feedback kunnen geven (positieve & corrigerende)

Kwaliteiten van een goede mentor



• Zeg, doe ik het zo goed?

• Nu moet je daar mee afkomen, had je dat niet 
eerder kunnen vertellen?

• Dit lijkt mij wel heel gevaarlijk te zijn.

Geef de ondertiteling



Kennis en expertise:

• Relevante technische competenties

• Zichzelf goed kennen en weten hoe hij overkomt

• Kennis van de organisatie, structuur en cultuur

Kwaliteiten van een goede mentor



• Rolmodel – ambassadeur
• Ervaring en kennis van: 
o het productieproces
o het bedrijf

• Geloof in de opdracht
• Zorgdrager, verbinder
• Organisatietalent, planner
• Luistervaardig
• Aanvaard in de organisatie
• Goede veiligheids- en kwaliteitsattitude

Kwaliteiten van een goede mentor



Kwaliteiten van de mentor





Selecteren van de mentor



Erkenningsvoorwaarden mentoren 
(decretaal)

De mentor:
• is van onberispelijk gedrag. Hieronder wordt 

verstaan dat de mentor geen veroordelingen 
mag hebben opgelopen die van die aard zijn 
dat geen kwalitatieve en veilige leeromgeving 
kan gewaarborgd worden.

• is minstens 25 jaar.
• heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het 

beroep.
• Mentoren opleiding volgen binnen de 6 maand 



Generatieconflicten





Afstemming tussen werkplek en school









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 

……………………………………..



Belemmeringen en Valkuilen





Hulpbronnen



Hoe ziet de mentoropleiding er uit?

- Jongeren ondersteunen

- Feedback geven

- Evalueren/leerfiches

- Instructies geven

- Kennismaking
- Stage, duaal, 
deeltijds?
- Je eigen competenties 
als mentor - Generaties op de 

werkvloer 



• Mentor 1 dag 24/8 Gent
9.00 – 17.00 uur

• Mentor 1 dag 28/8 Antwerpen
9.00 – 17.00 uur

• Mentor ½ dag 18/10 Gent
9.00 – 12.30 uur

• Mentor ½ dag 25/10 Antwerpen
9.00 – 12.30 uur

Data mentor opleidingen



• Opleidingsplan 
• Handleiding 
• Leerfiches 
• Evaluatiefiches 

Sectormateriaal



Faciliteren van een 

positief, oplossingsgericht 

evaluatiemoment

Ondersteuning theorie in 

de mentoropleiding

Laagdrempelige concrete 

‘hulpfiches’ voor de 

mentor – geen cursus

62



Evaluaties

Volwassen werkhouding

Resultaatgerichtheid

Nauwkeurigheid

Aanvaarden van autoriteit

klantgerichtheidl



• Van alles wat je gezien hebt, wat was voor 
jou het meest nuttige?

• Waar wil je verder mee aan de slag?
• Hoe zullen je collega’s merken dat je 

hiermee aan de slag gegaan bent?
• Waar wil je uiteindelijk uitkomen?
• Wat is de eerste stap die je deze week kan 

zetten om iets verder te geraken naar dit 
doel?

• Wie/wat kan jou daarbij helpen?



VRAGEN?


