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PROGRAMMA
14.00u – 15.00u: Deel 1 – inleiding en kader (Prof. E. Kyndt)

15.00u – 15.30u: Pauze

15.30u – 16.30u: Deel 2 – Aan de slag + getuigenissen
SO Heilig Hart Tessenderlo – duaal leren in EMS (3de graad TSO) en 

chemische procestechnieken (Se-n-Se) – Luc Lens
UCLL - duaal leren in de PBA Energietechnologie en Elektromechanica –

student Luca 



werkplekleren – duaal leren UCLL
• Werkplekleren is een overkoepelende term. 

• Het is een containerbegrip voor verschillende soorten leeractiviteiten die gericht zijn op 
het verwerven van algemene of beroepsgerichte competenties, 

• waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is.  

• Wij definiëren werkplekleren als een continuüm, duaal leren (samen met de leertijd van 
Syntra), de meest intensieve vorm van werkplekleren



Kader duaal leren

Duaal leren = sàmen opleiden (werkplek en onderwijs) 

Doel = onderwijskwalificatie behalen of een beroepskwalificatie

Combineren van werken en leren



Kader duaal leren

Sinds september 2017 ontwerp decreet duaal leren

Uitbreiding naar het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs is 
mogelijk

Graduaten (vanaf september 2019) : 30% werkplekleren

Pilootprojecten met de PBA opleidingen (sinds twee jaar) 





6 indicatoren voor situering op het continuüm 

1. Soort van leeromgeving 

2. Effectieve omvang (STP) werkplekleren in opleiding

3. Tijdstip 

4. Leerdoel van het werkplekleren

5. Co-creatie: mate van engagement van het werkplek voor het 
creëren van het curriculum

6. Wie evalueert? mate van medezeggenschap van de werkplek 
inzake evaluatie



Aan de slag met arbeidsrijpheid 
en arbeidsbereidheid

Prof. dr. Eva Kyndt



Achtergrond

• Vlaamse regeerakkoord (2014-2019) & conceptnota bis ‘Duaal 
leren’(2015):

• Duaal leren: leerlingen zullen competenties kunnen en moeten 
verwerven op de werkvloer 

• Niet alle leerlingen binnen de doelgroep (15-25 jaar) zijn in staat om op 
een bepaald moment in het onderwijstraject competenties op een 
werkplek te verwerven

• Inschatting van arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid van de leerling 
door de klassenraad
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Centrale vragen

• Wat betekent het om arbeidsbereid en 
arbeidsrijp te zijn in de specifieke context van 
duaal leren?

• Welke verschillende dimensies dienen hierin 
meegenomen te worden met het oog op het 
succesvol doorlopen van het duale leertraject. 
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Onderzoeksopzet
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• Inventarisatie van Vlaamse instrumenten en praktijkvoorbeelden
• Interviews met proeftuinen
• Inventarisatie van internationale instrumenten en praktijkvoorbeelden
• Beknopte literatuurstudie

Dimensies arbeidsrijpheid 
en –bereidheid (1)

MEMBER CHECK

Dimensies arbeidsrijpheid 
en –bereidheid (2)

Inventarisering relevante 
methodieken en instrumenten



Inventarisatie Vlaamse praktijk-
voorbeelden 
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• Praktijkvoorbeelden /instrumenten/onderzoek in contexten verwant aan duaal leren
OF
• Die worden gebruikt in de context van de overgang tussen schoolbank en werkplek
VIA
• Bronnenonderzoek en/of interviews



Wat opviel...

• Bestaande instrumenten gaan in de eerste plaats in op 
inzetbaarheid van leerlingen op de werkvloer

• Elementen die de voorwaarden scheppen om te leren op de 
werkvloer zijn minder uitgewerkt
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Interviews proeftuinen - steekproef
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Scholen Opleiding Partnerorganisatie 

Buso	Berkenbeel	Wuustwezel	
Tuinaanleg	en	beheer	duaal	–	

BUSO	OV	3	
Creaverde	Stabroek	

Spectrumschool	Deurne 
Elektromechanische	technieken	

duaal	tso 
Umicore,	Antwerpen 

PITO	Stabroek 
Chemische	procestechnieken	duaal	

Se-n-Se 

BASF,	Monsanto,	ACTA,	

Antwerpen 

VTI	Beringen 

CLW	VTS	Sint-Niklaas 

Elektrische	installaties	duaal	bso	+	

dbso 
Jan	Smet	Sint-Gillis	Waas 

CLW	Genk	

TSM	Mechelen	
Ruwbouw	duaal	bso+dbso	 Bouwonderneming	Lauwers	Tisselt	

PI	Sint	Goddelieve 

Don	Bosco	Wilrijk 

Zorgkundige	duaal	7de	spec.	bso	+	

dbso 

Zorgcentrum	Goudblomme	

Antwerpen 

Sint	Lutgardis	Mol Haarverzorging	duaal	bso	+	dbso Kapsalon	Sonja,	Geel 

	



Interviews proeftuinen
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• Algemene vragen:
• Hoe worden arbeidsbereidheid en  -rijpheid 

geconceptualiseerd?
• Wat wordt als belangrijk beschouwd? 
• Wat moet bij de start van het duale leertraject aanwezig 

zijn?
• Critical incidents methode

• Beschrijven van leerlingen die niet/net/wel voldoen
• Card scoring technique

• Welke aspecten (uit inventaris) moeten bij aanvang 
aanwezig zin en welke kunnen tijdens het traject 
ontwikkeld worden?



Wat opviel...
• Grote eensgezindheid tussen actoren over de aspecten die als belangrijk 

worden beschouwd (betrouwbaarheid, bereidheid om te leren, bereidheid 
om te presteren, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen,...)

• Brede consensus dat motivatie de belangrijkste voorwaarde is voor het 
slagen van het duale leertraject.

• Centraal om van duaal leren een succes te maken staat ook de mate waarin 
de jongere in staat is te leren op de werkvloer.

• Er zijn soms richtingspecifieke verschillen in het belang dat gehecht wordt 
aan bepaalde dimensies  die te maken hebben met de aard van het beroep 
dat waarop wordt voorbereid.

• Wat onder arbeidsrijpheid valt, verschilt van bedrijf tot bedrijf (soms 
eerder matchingsvraagstuk  dan een  screeningsvraagstuk)

• Bedrijven verschillen in de bereidheid die ze tonen om ondersteuning te 
bieden aan jongeren die voor bepaalde componenten nog niet arbeidsrijp 
zijn.
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Arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid:
Een overzicht
• Overzicht = consensus 

•  Specifieke beroepen, studierichtingen, opleidingen, sectoren, enz. leggen nuances 

• Overzicht = startpunt

Disussie tussen bedrijven/sectoren, jongeren en scholen over wat belangrijk is in een 
bepaalde context.

De inschaling van jongeren op de dimensies is het begin van een ontwikkelproces én van het 
zoeken naar een geschikte werkplaats (matching)

• Overzicht = gedeelde verantwoordelijkheid

 Impliciete betekenis ‘rijpheid’ gaat voorbij aan de dynamiek waarin het ‘klaar zijn’ zich 
afspeelt (daarom beter ‘competent voor duaal leren’)
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Gemo veerd	om	te	leren	en	par ciperen	op	de	werkvloer	

Posi eve	leeroriënta e	
Bereid	zijn	om	te	leren,	leergierig	zijn	

Bereid	zijn	om	een	extra	inspanning	te	leveren		

Posi eve	keuze	voor	
beroep	

Affiniteit	met	het	gekozen	beroep	hebben	

Inzicht	hebben	in	werkomstandigheden	

In	staat	zijn	te	reflecteren	over	de	beroepskeuze	

Zelfeffec viteit	 Geloven	in	de	eigen	kwaliteiten	en	capaciteiten	om	te	leren	en	func oneren	op	de	werkvloer	

Competent	om	te	par ciperen	op	de	werkvloer	

Betrouwbaar	en	s pt	

handelen	

Afspraken	rond	aanwezigheid	naleven	

Afspraken	rond	uitvoeren	taken	naleven	

Eerlijk	en	discreet	zijn	

Respect	tonen	voor	mensen	en	materiaal	

Gepast	communiceren	

Voor	zichzelf	opkomen	

Respectvol	en	beleefd	communiceren	

Open	staan	voor	feedback	van	anderen	

Communiceren	over	afwijken	van	

afspraken	

Zelfstandig	werken	

Werk	afwerken,	kwaliteitsvol	werken		

Doseren	van	inspanning,	volhouden	

Werk	zien,	ini a ef	nemen	

Competent	om	te	leren	op	de	werkvloer	

Plannen	
	

Afspraken	rond	leerdoelen	naleven	

Ini a ef	nemen	om	relevante	informa e	te	
verzamelen	

Belangrijke	informa e	‘vastleggen’	

Monitoren	
	

Eigen	vooruitgang	opvolgen	

Communiceren	over	barrières	voor	leren	

Flexibel	omspringen	met	wijzigingen	in	
leertraject	

Volhouden	indien	zich	barrières	opwerpen	

Evalueren	

Reflecteren	over	sterke	en	zwakke	punten	

Open	staan	voor	feedback	van	anderen	
	

‘R
IJ
P
H
EI
D
’	

‘B
ER

EI
D
H
EI
D
’	
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‘Leren op de werkvloer’
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• Noodzakelijk element, maar
• weinig uitgewerkte instrumenten 

• niet ontwikkeld voor context duaal leren

• wetenschappelijk onderzoek – zelfsturend leren – andere contexten 



Dimensies in context 

•  De gedeelde verantwoordelijkheid is ook van toepassing op de school. Ook bij deze partij is er 
bereidheid nodig om op zoek te gaan naar het ontwikkelingsperspectief dat bij elke leerling 
aanwezig is en naar een geschikte match met een bedrijf. 
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Jongere

School

Arbeids-
rijpheid

Bedrijf



Van onderzoek naar praktijk
1. Ontwikkeling van evaluatie-instrument dat volledige ‘construct’ 

arbeidsrijpheid bestrijkt
• Functioneren op de werkvloer

• Leren op de werkvloer 

• Motivatie

2. Beslishulp advies klassenraad

3. Communicatiehulp leerling-school-bedrijf

•  In opdracht van Provinciaal Onderwijs Antwerpen
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Aan de slag!
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Rubric ‘leren op de werkvloer’
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Evaluatielijst ‘leren op de werkvloer’
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Evaluatielijst ‘leren op de werkvloer’

1. Vul in (denk aan concrete leerling)

• Leeftijd

• Studierichting

2. Volledig? Hanteerbaar?
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Rubric ‘leren op de werkvloer’

1. Werk samen met uw buurman/vrouw.

2. Geef advies voor de instap van duaal leren voor deze leerlingen.
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Bespreking

1. Wanneer geven jullie een positief advies voor instap in duaal 
leren? Wanneer niet?

2. Wat zijn je informatiebronnen? Op wat baseer je je bij het 
invullen?

3. Wat als een leerling nog geen stage ondernomen heeft?
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Contact
• Onderzoeksrapport: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/ 

onderwijsonderzoek/?nr=622

• www.edubron.be of www.edubronblogt.be

• Prof. dr. Eva Kyndt

• Eva.Kyndt@uantwerpen.be @EvaKyndt

• Dr. Jetje De Groof

• Jetje.degroof@uantwerpen.be
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