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Duaal leren in het provinciaal onderwijs 

Duaal leren is in het Provinciaal Onderwijs een sterk alternatief 
naast het reguliere aanbod en steeds een positieve keuze, 
aansluitend bij de onderwijsbehoeften van de leerling. We 
verbreden hiermee het studieaanbod zodat elke jongere de 
juiste keuze kan maken, afhankelijk van de mate van arbeids- 
rijpheid en arbeidsbereidheid. 

Elk duaal traject is gebaseerd op een intensieve samenwerking 
en een sterke vertrouwensrelatie tussen school, bedrijf en 
leerling. Dit maakt het heel uniek en motiverend! 

Als leerling geniet je van het beste van 2 werelden: leren 
op school én leren in een bedrijf. Je bent meteen mee met 
de manier van werken in een bedrijf en met de nieuwste 
technologieën en tegelijk word je in je individuele leertraject 
maximaal begeleid.

Daar staan jouw vakleerkrachten op school, samen met de 
mentor in het bedrijf, garant voor. 

School en werkplek stemmen af over wie welke doelen 
aanbiedt, volgen het individueel leertraject van de leerling 
van nabij op en geven feedback met het oog op vooruitgang 
in het leerproces.

Door in te zetten op het welzijn van onze leerlingen én tegelijk 
hoge verwachtingen te stellen op het gebied van het verwerven 
van vakkennis en attitude, op school en in het bedrijf, kunnen 
wij met trots bekwame en enthousiaste vakmensen afleveren!

Voor opleidingen die gericht zijn op een vervolgtraject na het 
secundair: gesterkt met een ruime bedrijfservaring starten 
leerlingen tevens met een voorsprong in het hoger onderwijs!

Dat betekent steevast:
‘Met een voorsprong op de arbeidsmarkt en met veel goesting en enthousiasme de toekomst tegemoet!’
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Duaal leren in het provinciaal onderwijs 
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Deel 1: De voorbereiding
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Goed voorbereid is goed gestart! 

Een goede voorbereiding start in het schooljaar voorafgaand aan de start van 
de duale opleiding voor de leerlingen. Op die manier vergroten we de kans dat 
alle leerlingen bij het begin van het schooljaar tijdig kunnen opstarten op de 
leerwerkplek. Wanneer dit nog niet het geval is, moet de werkplekcomponent 
tijdelijk vervangen worden door een extra schoolcomponent, met andere woorden, 
moeten de leerlingen duaal toch voltijds naar school komen. Dit tot op het moment 
waarop de leerling kan starten op de leerwerkplek. Alle belang dus om in te zetten 
op een grondige voorbereiding!

Voor de meest actuele informatie over duaal leren verwijzen we je door naar enkele 
relevante websites. Op één na zijn het sites van de overheid: het departement werk 
en sociale economie (DWSE) en het departement onderwijs en vorming (DOV). 
Een andere bron van heel waardevolle informatie is de site van TOPunt Gent 
duaal.topuntgent.be, een netoverschrijdend CLB dat een website heeft gemaakt om 
de begeleiding van jongeren in een duaal traject te ondersteunen. Ook op de sites 
van de meeste sectoren vind je info over het opstarten van een duale opleiding, 
inclusief de activiteitenlijsten waarop men zich baseert om een erkenning toe te 
kennen. Het is interessant om de sites van de sectoren waaronder jouw duale 
opleidingen vallen te verkennen. 



1. Omzendbrief duaal leren
2. duaal.topuntgent.be
3. www.duaalleren.vlaanderen.be 

 

4. onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren
5. www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers
6. www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen 

 
 

7. Het digitale loket: app.werkplekduaal.be
8. www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren
9. onderwijs.vlaanderen.be/nl/agodi-academie

Een goede voorbereiding start in het voorafgaande schooljaar! Doe de schoolscan via
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Programmatie van de duale opleiding

Elke duale opleiding heeft hetzelfde curriculum en certificering als de niet-duale variant in de 
derde graad en Se-n-Se, zowel in de arbeidsmarktgerichte als de dubbele finaliteit. Enkel de 
leerweg om de doelen te bereiken is anders. In de tweede graad is dit niet het geval. Daar is de 
duale variant smaller dan de reguliere tweedegraadsopleidingen. De duale varianten kunnen 
op die manier een aanvulling zijn op het niet-duale aanbod van de school.
 
Om een duale opleiding te kunnen aanbieden, moet je als school een aanvraag tot programmatie indienen. Alle praktische 
info om dat te regelen vind je in de SO 61 voor het gewoon secundair onderwijs en in de SO/2006/03 voor het buitengewoon 
secundair onderwijs. Bezorg je aanvraag ten laatste op 30 november van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin 
je de duale opleiding wil aanbieden. Ten laatste 4 maanden later weet je of je de opleiding mag aanbieden. Deze regelgeving is 
geldend tot en met het schooljaar 2022-2023. Vanaf 2023-2024 vereenvoudigen de programmatieregels. Hou ze in het oog.

Ondertussen zit je alvast niet stil … de voorbereidingen kunnen zeker al starten in functie van een vlotte opstart op 
1 september van het schooljaar dat volgt. Voor centra leren en werken is programmatie vaak niet nodig, zij kunnen hun 
bestaande opleidingen concorderen naar duale opleidingen. Eén opleiding uit leren en werken kan zelfs geconcordeerd 
worden naar 3 duale opleidingen, eentje per graad. 

Wil een centrum haar aanbod nog uitbreiden met meerdere duale opleidingen, dan is een aanvraag nodig zoals 
hierboven beschreven. Centra voor leren en werken vinden alle informatie over de transitie naar duaal leren op de 
transitiewebsite van het departement onderwijs en vorming.
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Schoolorganisatie

• De betrokken leerkrachten en leidinggevenden bouwen samen aan een visie op duaal leren (kan ook later in het proces).

• De schoolleiding kiest wie de trajectbegeleiding op zich zal nemen in functie van de opleiding (zie onderdeel ‘traject- 
begeleiding’). Het vormen van een team duaal is een enorm pluspunt! De leerkracht praktische en technische vakken 
(PV-TV) zal hierin een grote rol opnemen. 

• Belangrijk is dat iemand op school (coördinator duaal, administratie, TA, leerkracht) zich begint in te werken in de admini- 
stratieve en sociaal wetgevende materie die het organiseren van een duale opleiding met zich meebrengt (overeenkomsten, 
leervergoedingen, afwezigheden, uurroosters, …). Ook dit luikje hoort bij de trajectbegeleiding.

• De schoolleiding voorziet uren voor de trajectbegeleiding. Dit zowel voor diegene die het administratieve luik op zich neemt, 
weliswaar in mindere mate, als voor de leerkracht die de begeleiding van de jongeren op de werkplek doet. Hiervoor wordt 
er geen verdeelsleutel opgelegd. Vele scholen kiezen ervoor om per 2 leerlingen 1 trajectbegeleidingsuur te voorzien, maar dit 
kan ook 1 uur voor 3 leerlingen of 1 uur voor 1 leerling. Dit is afhankelijk van de schoolcontext, maar ook van de context van 
de opleidingen en de werkplekken (bv. afstand). Dit uur wordt gezien als een niet-lesuur en wordt bijgevolg vermenigvuldigd 
met een bepaalde factor, naar analogie met BPT-uren. Het is belangrijk dat de leerkracht binnen het voorziene tijdsbestek alle 
duale leerlingen regelmatig een begeleidingsbezoek kan brengen. 

• Organisatie van de duale opleiding: opdrachten, lessenrooster, voor welke vakken leerlingen samenzetten, …

• De betrokken trajectbegeleiders (= leerkrachten PV-TV) werken zich in in het standaardtraject/leerplan. 
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• Wanneer je school een duale opleiding op het niveau Se-n-Se wil 
programmeren, kan je overwegen om de niet-duale tegenhanger 
van de opleiding niet meer aan te bieden en in je aanbod enkel 
nog de duale variant op te nemen. Van leerlingen die een 
arbeidsmarktgerichte opleiding hebben afgewerkt (nu nog via 
het getuigschrift derde graad SO, na de hervorming van het 
SO via het diploma SO), kan je immers verwachten dat ze allen 
arbeidsrijp zijn. Dit maakt het makkelijker om te organiseren 
omdat je de middelen niet moet verdelen.

• De duale variant is bovendien voor deze leerlingen vaak een 
aantrekkelijke manier om een extra beroepskwalificatie te 
verwerven. Voor duale opleidingen op het niveau van de derde 
graad pleiten we ervoor om ook telkens de niet-duale variant te 
blijven aanbieden, al is dit decretaal niet verplicht. 

• Voor duaal in de derde graad, kies je best voor het inrichten 
van een wekelijks intervisie-uurtje in het lessenrooster 
(klasse-uurtje/seminarie-uur/projectuur/actua-uur, …). 
Dit om proactief in te spelen op mogelijke problemen, om 
ondersteunend te kunnen werken en om het leren van elkaar 
te bevorderen. Het bevordert ook de schoolbinding bij de duale 
leerlingen. Bij voorkeur wordt dit intervisie-uurtje begeleid door 
de trajectbegeleider, maar ook de PAV-leerkracht kan hierin 
een rol spelen. 
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Sensibiliseren en informeren 

Vanuit de visie op duaal leren informeert en sensibiliseert de schoolleiding, vanuit een positieve keuze:
het ganse schoolteam, de leerlingen & de ouders.

Om gedragenheid te creëren in je school start je met het sensibiliseren van je schoolteam. Informatiesessies voor leerlingen 
en ouders werken pas wanneer de leerkrachten, het middenkader, … de meerwaarde van deze vernieuwing kunnen inschatten 
en uitdragen.

Materiaal hiervoor, alsook campagnemateriaal voor je school of centrum, kan je vinden op: www.duaalleren.vlaanderen. De 
inhoudelijke basis voor een opleiding vind je hier: www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren. Het informeren van de 
leerlingen past binnen de leerloopbaanbegeleiding van de school. Kijk ook op de site van de sector waartoe je duale opleiding 
behoort voor meer promomateriaal.
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De sector als partner 

Het is een goed idee om bij de voorbereiding contact op te nemen met de sector 
waartoe de op te starten duale opleiding behoort en een overleg te organiseren 
op school. Sectoren hebben vaak heel wat materiaal uitgewerkt en werken ook 
ondersteunend aan de scholen. Vaak organiseren zij ook opleidingen voor duale 
leerlingen. Dit is handig om die competenties te kunnen verwerven die noch op de 
werkplek, noch in de school kunnen worden aangeboden. 

Via sectorfiches, te vinden op www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ 
opleidingsverstrekkers, geven sectoren aan op welke manier zij de scholen 
kunnen ondersteunen bij de organisatie van hun duale opleidingen.

Zo goed als alle sectoren hebben 
eveneens op hun website een aparte 
sectie duaal leren. In de digitale 
versie van de inspiratiedocumenten 
vind je alle linken naar de sites van 
de sectoren.
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Werkplekken zoeken 
Hier ligt een grote uitdaging voor de coördinator duaal, de traject- 
begeleider en de TA/TAC. Het zoeken naar geschikte werkplekken 
gebeurt bij voorkeur tijdens de maanden januari tot en met mei van 
het schooljaar voorafgaand aan de opstart van de opleiding. 

Zoek contact met de sector

Nodig de regionale sectorconsulent uit op school. Sectoren hebben 
vaak al ondersteunend materiaal uitgewerkt en kunnen je bijstaan 
bij het zoeken naar voldoende werkplekken. 

Wacht niet tot 31 maart (de uiterste datum van toekenning van 
de opleidingen na de programmatie-aanvraag) om bedrijven te 
gaan zoeken. Reeds erkende bedrijven in je buurt vind je op 
www.werkplekduaal.be. Weet dat de meeste bedrijven zich pas laten 
erkennen wanneer ze een vraag krijgen van een school. Spreek dus 
zeker al je stagebedrijven aan of ga verder op pad op zoek naar nieuwe 
bedrijven. De trajectbegeleider/TA(C) die het eerste contact heeft met 
een bedrijf, bereidt zich goed voor op dit gesprek. 
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Vele bedrijven zijn immers nog niet op de hoogte van de nieuwe leervorm en vragen veel uitleg. Zo kan je bedrijven ook 
informeren over de extra voordelen waarvan ze kunnen genieten wanneer ze een leerling willen opleiden. Neem een eigen 
folder mee of een folder van de sector (vaak terug te vinden op hun website). Een bedrijf met interesse kan via de activiteitenlijst 
van de overheid nagaan of het wel in aanmerking kan komen voor een bepaalde opleiding. De activiteitenlijsten vind je ook 
terug op de website van de desbetreffende sector. Neem voldoende tijd om het concept “duaal leren” uit te leggen en om het 
verschil met stage te duiden. Duaal leren is leren op school en leren in een onderneming.

Sectororganisatie

Eens je een bedrijf enthousiast hebt gekregen om mee te stappen in het duale verhaal en om een erkenning aan te vragen als 
leerbedrijf, verwijs je hen door naar hun sectororganisatie. De meeste sectoren organiseren een plaatsbezoek om nog meer 
specifieke uitleg te geven en om de erkenning te regelen. Andere sectoren doen dit telefonisch. 

Het is belangrijk dat de doelen van het leertraject doorgenomen worden met het kandidaat-bedrijf. Zo kan de onderneming 
goed inschatten of de opleiding bij hen mogelijk is. In mei/juni kan je al werken aan een matching van de kandidaat-leerlingen 
aan een bedrijf. Op die manier kunnen de leerlingen vlotjes starten op 1 september.

Vind je als school onvoldoende werkplekken voor je kandidaat-leerlingen?
Vind hier hulp: www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
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Een visie op duaal leren, hoe werk je daaraan? 
REFLECTIEVRAGEN BIJ HET CHECKEN VAN/OPMAKEN VAN EEN VISIE

 � Zitten de waarden waar jullie school/centrum voor staat vervat in de visie?

 � Is de visie in lijn met het pedagogisch project van de school/het centrum en met de school-/centrumvisie?

 � Is de visie voldoende ambitieus en een weergave van jullie droom, van het gewenste langetermijnperspectief van de school? 

 � Is de visie voldoende scherp beschreven en zet ze aan tot handelen? Geeft ze zin om ermee aan de slag te gaan?

 � Biedt de visie voldoende kader opdat jullie elkaar hierover aanspreken indien ze niet gerespecteerd wordt? motiverend

 � Geeft de visie ook richting aan de andere belanghebbenden: de leerlingen/cursisten, de werkgevers, ...

 � Waarin willen jullie het verschil maken tegenover andere scholen/centra? onderscheidend

 � Biedt de visie een duidelijk moreel kader waarbinnen het schoolteam kan handelen? echt en eenvoudig 

En verder nog, eens de visie is ontwikkeld: 

 � Is de visie gedragen door het ganse schoolteam? 

 � In hoeverre handelt het schoolteam al volgens deze visie? 

Een visie geeft richting!
Het is een kader waarbinnen we handelen. Het inspireert en onderscheidt ons. Een visie stuurt ons handelen, 
vanuit gedragen en schooleigen waarden. Het is onze toetssteen bij het nemen van beslissingen.
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Het opleidingsplan: 
leerondersteunend instrument op maat

Het opleidingsplan geeft het individuele leertraject weer van de 
leerling in een duale opleiding.

Uit de Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase:
Voor elke leerling wordt – op basis van het standaardtraject, de specifieke 
noden van de leerling en de context van de werkplek – een individueel 
opleidingsplan uitgewerkt door de trajectbegeleider, in overleg met de 
leerling en de onderneming. In het opleidingsplan is het individuele leertraject 
van de leerling opgenomen, inclusief de afstemming van het leerprogramma 
tussen de aanbieder en de werkplek van de leerling. Ook als een leerling 
extra ondersteuning nodig heeft (zie deel 7.4 Extra ondersteuning), moet 
dit geduid worden in het opleidingsplan. Het opleidingsplan wordt ook als 
bijlage toegevoegd aan de overeenkomst. Voor leerlingen uit het BuSO 
wordt het opleidingsplan opgenomen in het handelingsplan.

In deel 2 van deze brochure tonen we hoe je het opleidingsplan 
kan gebruiken. 
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 � is een concretisering van het standaardtraject/
leerplan in functionele kennis en doelen/doelgerichte 
activiteiten. Dit standaardtraject vormt de basis. 

 � geeft het vereiste beheersingsniveau weer.

 � is afgestemd op de beginsituatie van elke leerling.

 � is afgestemd op de noden en de mogelijkheden 
van de leerling.

 � is opgesteld in samenwerking met de mentor in 
de onderneming en de leerling.

 � is dus een individueel opgesteld plan en geeft 
het individuele leertraject weer.

 � omvat zowel de les- als de werkplekcomponent.

 � houdt rekening met de specifieke ondernemings- 

context en geeft de verdeling weer van de 
aangeboden competenties op de werkplek en 
op de school (= taakverdeling).

 � maakt de afstemming tussen de school en de 
werkplek zichtbaar.

 � kan fungeren als planningsinstrument.

 � fungeert als dynamisch werkinstrument bij de 
afstemming tussen de mentor, de trajectbegeleider 
en de leerling. Competenties kunnen geclusterd 
worden om de werkbaarheid te vergroten.

 � wordt toegevoegd aan de overeenkomst die 
opgeladen wordt op de website werplek duaal, 
samen met het uurrooster.

Belangrijke criteria bij de opmaak

Het opleidingsplan: 
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De trajectbegeleiding duaal 

De trajectbegeleider in duaal leren

De trajectbegeleider is het personeelslid dat instaat voor 
de opvolging en de begeleiding van de leerling met het 
oog op het volledige realiseren van het opleidingsplan. 

De trajectbegeleiding heeft betrekking op zowel de 
school- als de werkcomponent.



Trajectbegeleiding opsplitsen of niet? 

De trajectbegeleiding behelst 2 luiken: een administratief
luik en een begeleidend-vakinhoudelijk luik. 
 
Dit kan opgenomen worden door één persoon, maar 
kan ook worden opgesplitst naargelang de focus. Het 
administratieve luik kan opgenomen worden door de coördinator 
duaal, de technisch adviseur, een lid van de administratie die 
reeds vertrouwd is met stage en sociale wetgeving of door de 
leerkracht/trajectbegeleider. 
 
Je zou er ook eventueel voor kunnen kiezen om het begeleidende 

luik van de trajectbegeleiding op te splitsen: de leerkracht 
beroepsgerichte vorming én een andere trajectbegeleider die 
geen les geeft aan de jongere. Deze rol wordt echter bij voorkeur 
opgenomen door de leerkracht beroepsgerichte vorming omdat 
dit, zo blijkt uit onderzoeken, het leerrendement van de jongere 
vergroot. De leerkracht en de mentor in de onderneming zijn 
beide expert in het vak, spreken dezelfde taal en kunnen dus 
makkelijker samen de leerling begeleiden en de competenties 
evalueren. Binnen centra voor deeltijds onderwijs zijn er nog extra 
trajectbegeleiders die het ganse traject van een jongere mee vorm 
geven en die ondersteuning kunnen bieden aan de vakleerkracht.

Meer info over het administratieve 
luik vind je terug in de filmpjes van 
Agodi: lesmodule duaal leren voor 
secretariaatsmedewerkers SO

Webinars over het facet voor- 
bereiding naar de werkplekken toe 
(TA/leerkracht/trajectbegeleiders CLW) 
vind je via www.vlaanderen.be

Meer over het begeleidende facet van 
de trajectbegeleiding vind je in deel 2 
van deze brochure.
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Arbeidsbereid/Arbeidsrijp?
Via leerloopbaanbegeleiding komen we tot een goed onderbouwd advies!

In dit hoofdstuk baseren we ons op de inzichten en realisaties van TOPunt Gent met hun project Induo. We verwijzen dan ook 
graag naar hun website: www.duaal.topuntgent.be. Op deze site vind je massa’s achtergrond en concrete documenten om te 
gebruiken in jouw school. Ga er zeker een kijkje nemen! 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. De documenten werden 
steeds opgemaakt rekening houdend met de basisprincipes van handelingsgericht werken en vanuit een oplossingsgerichte 
benadering. Het wettelijk kader voor dit luik van het duaal leren vind je terug in de omzendbrief duaal leren en de aanloopfase.

Goed geïnformeerd een keuze maken

Het is erg belangrijk dat jongeren en ouders goed geïnformeerd een keuze maken. Daarvoor moet de school een plan van aanpak 
opmaken om te informeren en te sensibiliseren aangaande de mogelijkheden van duaal leren in het algemeen en de opleidingen 
die zij aanbiedt in het bijzonder.
 
Om te weten of een leerling in aanmerking kan komen voor duaal leren zal elke leerling in een richting met dubbele finaliteit 
of een richting met arbeidsmarktfinaliteit een advies krijgen van de klassenraad in het jaar dat voorafgaat aan een mogelijke 
instap in de duale richting. Het in kaart brengen van dit advies start vroeger dan de delibererende klassenraad op het einde van 
het voorafgaande jaar. De fundering maakt immers deel uit van een doordachte onderwijsloopbaanoriëntering in de voorbije 
schooljaren. Deze oriëntering en screening geeft 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 
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hem geen nieuwe informatie mogen opleveren. 
Hij moet zichzelf in dit advies kunnen herkennen 
om een doordachte start te kunnen maken in de 
duale opleiding.

De screenings- en oriënteringsresultaten geven 
tevens ook info om een doordachte matching met 
het bedrijf tot stand te brengen.
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Dimensies arbeidsbereidheid & arbeidsrijpheid

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 start- 
competenties 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 verantwoor- 
delijkheid 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.



25Bron: duaal.topuntgent.be
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Leerloopbaanbegeleiding: je leerlingen oriënteren en screenen

Oriëntering en screening, een proces

Ondertussen werkt de school verder aan de oriëntering en screening van de leerlingen uit de leerjaren voorafgaand aan de duale 
opleiding. Deze oriëntering en screening zit mee vervat in de leerloopbaanbegeleiding en wordt dus als een proces opgevat. 
Plan je screenings- en oriënteringsactiviteiten tussen januari en de paasvakantie. Tegen de paasvakantie kan de klassenraad een 
voorlopig advies opmaken rond arbeidsrijpheid/arbeidsbereidheid. Mocht dit advies negatief zijn en de leerling wil toch graag 
een duale opleiding aanvatten, dan heeft deze nog enkele maanden de tijd om te werken aan de werkpunten. Het advies is 
immers niet-bindend. Het advies moet geformaliseerd worden tijdens de delibererende klassenraad. 

Instromers

Voor duale Se-n-Se-opleidingen krijgen we vaak te maken met instromers. De screening van nieuwe instromers zal niet op deze 
manier kunnen volbracht worden. Hiervoor werkt de school een verkort traject uit als voorbereiding op het inschrijvingsgesprek. 

Een goede oriëntering, screening en matching aan het bedrijf is van uitermate groot belang 
voor het welslagen van het duale traject. Besteed hier voldoende aandacht en tijd aan. 
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Dit voornamelijk met het oog op het peilen naar 
de motivatie, achtergrond en arbeidsbereidheid. 

In Centra voor Leren en Werken stromen vele 
leerlingen pas in bij de start van het schooljaar, 
of nog later. De screening kan dan pas op 
gang komen. 

Jongeren die wel arbeidsbereid zijn maar nog 
niet arbeidsrijp, én in aanmerking komen voor 
een duale opleiding gezien de toelatingsvoor-
waarden, worden georiënteerd naar een 
aanloopfase. 

Voor deze screening is het gebruik van een 
gevalideerde screeningstool verplicht. Ook 
tijdens deze screeningsperiode trachten de 
centra zoveel als mogelijk om het voltijds 
engagement te organiseren voor de leerlingen.
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Screenen en oriënteren

Screening

Screening = de aanwezigheid van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid vaststellen door informatie over de leerlingen te 
verzamelen en tot een onderbouwd advies te komen over de vraag of ze arbeidsrijp en/of arbeidsbereid zijn. 

Oriëntering 

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, …

Screening wordt gebruikt in 2 contexten: 

Bij de screening in het kader van toeleiding naar 
de aanloopfase (met het oog op duaal leren) moet 
verplicht gebruik gemaakt worden van een gevalideerde 
screeningstool. Deze screening gebeurt op relatief korte 
tijd vermits de leerling hier vaak nieuw instroomt. 

Bij de screening/oriëntering die toewerkt naar het 
verplichte advies, is het gebruik maken van een al
dan niet gevalideerde tool één van de mogelijkheden. 
Deze oriëntering/screening gebeurt in het schooljaar 
voorafgaand aan de duale opleiding en is ingebed in
de leerloopbaanbegeleiding van de school.
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Screenen en oriënteren Checklist voor een kwaliteitsvol screeningsproces

De dimensies van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 
waarover men via de screening een uitspraak wil doen, zijn 
duidelijk vastgelegd. 

Arbeidsbereidheid: de mate waarin een jongere 
gemotiveerd is om te leren op de werkplek. 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 horen hier ook bij.

Arbeidsrijpheid: 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.’

 DRAAGVLAK BIJ DE SCREENING CREËREN

Er is een breed draagvlak voor het screeningsproces en de screeningsmethode bij de verschillende betrokken partijen
(leerling, ouders, school, bedrijf).

 HET DOEL VAN DE SCREENING BEPALEN

SCREENINGSPROCEDURE ALS GEHEEL
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 ZORGEN VOOR KWALITEITSVOLLE INFORMATIE OVER ARBEIDSRIJPHEID EN ARBEIDSBEREIDHEID

De gebruikte instrumenten/methodieken/bronnen leveren informatie aan over de beoogde dimensies, let op:
• vermijden/doorprikken van sociaal wenselijke antwoorden/gedrag
• vermijden van barrières, bv. op het vlak van taal
Er wordt informatie verzameld op verschillende momenten en via verschillende instrumenten/observaties/soorten diagnostisch 
materiaal/snuffelstage/… Er wordt informatie verzameld in verschillende contexten (bv. in de school, buitenschool, op de 
stageplek, in gesimuleerde omstandigheden, op een (meerdaagse) uitstap, …) en door verschillende begeleiders/observatoren 
(meer-ogen-principe).

 ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOL ADVIES

De informatie over de jongere uit de verschillende bronnen/instrumenten wordt in een centraal dossier bijgehouden. De 
informatie uit de verschillende bronnen/instrumenten wordt uitgewisseld en in team besproken. Het advies biedt aanknopings- 
punten voor de matching tussen leerlingen en werkplekken en stimuleert de verdere ontwikkeling van de leerlingen op het vlak 
van arbeidsrijpheid en -bereidheid.

 KWALITEITSCONTROLE VOORZIEN

Er wordt op regelmatige tijdstippen nagegaan wat de voorspellende waarde van de screeningsprocedure is. 

Checklist voor een kwaliteitsvol screeningsproces
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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 HET GEVAL VAN SPECIFIEKE SCREENINGSACTIVITEITEN:
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 ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE AFNAME 

De taken en rollen bij de screeningsactiviteiten zijn duidelijk uitgewerkt. De aanbeveling is om de rollen van lesgever/ instructeur 
en observator op te splitsen. De leerlingen worden op de hoogte gesteld van de bedoeling van de screeningsactiviteit. Er worden 
maatregelen genomen om de screeningsactiviteit steeds op dezelfde manier af te nemen (bv. duidelijke instructies voorzien). 
De verantwoordelijken voor de screeningsactiviteit zijn gemotiveerd en gekwalificeerd voor de specifieke methodiek van de 
screeningsactiviteit (bv. coachende vaardigheden, gesprekstechnieken, groepsdynamica). Er wordt rekening gehouden met 
andere ‘voorwaardenscheppende criteria’, zoals bv. het voorzien van een veilig kader, vertrouwensrelatie tussen jongere 
en begeleider.

 ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE OBSERVATIE/BEOORDELING

Er worden verschillende stakeholders betrokken: school, leerling, en bij voorkeur ook een werkplek. Dit biedt een valide 
resultaat en aanknopingspunten voor matching en verdere ontwikkeling. Het meer-ogen-principe wordt toegepast: er wordt 
meer dan één observator voorzien. Het aantal leerlingen dat door elke observator wordt geobserveerd wordt beperkt (4 max 5). 
De observatoren beschikken over tools en competenties om objectief (gedragsgericht) te observeren. Tot slot beschikken ze over 
tools om het geobserveerde gedrag te registreren.

 BESLISSEN OVER NORMERING

Er wordt beslist of de beoordeling van een screeningsactiviteit kwalitatief of kwantitatief is (of een combinatie).
Er wordt beslist over de noodzaak om een norm te voorzien voor de screeningsactiviteit. Indien met een norm wordt gewerkt, 
wordt een kwaliteitsvolle normeringsprocedure voorzien.
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Het verplichte advies van de klassenraad
Het resultaat van het sceenings- en oriënteringsproces, en bij uitbreiding, een 
doordachte onderwijsloopbaanoriëntering, is een gefundeerd advies over de 
arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van de jongere in functie van en mogelijk 
duale leerweg of de aanloopfase. Dit advies wordt geformaliseerd op de 
delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar voorafgaand aan 
de mogelijke duale opleiding voor alle leerlingen in de arbeidsfinaliteit en in 
de dubbele finaliteit. Dit is verplicht op het einde van het tweede leerjaar van 
de tweede graad en op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad. 
Ook voorafgaand aan een duale Se-n-Se opleiding is een advies nuttig, maar 
niet verplicht. 

Arbeidsrijpheid, een dynamisch gegeven

Belangrijke bedenking: De term ‘arbeidsrijpheid’ geeft echter een al te statisch 
beeld van wat het betekent om ‘competent te zijn om te leren op de werkvloer’. 
Dit is een dynamisch gegeven dat rekening houdt met het in kaart brengen 
van groeimogelijkheden waarin een gedeelde verantwoordelijkheid geldt 
tussen jongere, bedrijf en school. 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.
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Goed gematcht is half gewonnen
Bij duaal leren brengt de leerling heel wat tijd door op de 
werkvloer. Een goede match tussen leerling en werkplek is dan 
ook essentieel om zo tot een constructieve samenwerking en 
een leerrelatie te komen. 

Het is belangrijk dat de school het zoeken naar een gepaste 
werkplek en het solliciteren door de jongere ondersteunt. 
Meer en meer organiseren scholen en/of sectoren echte 
matching-events: ondernemingen en kandidaat-leerlingen 
worden samengebracht en er kan naar hartelust 
gesolliciteerd worden! 

Het is belangrijk dat er voldoende tijd wordt genomen voor 

het streven naar een zo goed mogelijke match tussen leerling 
en leerwerkplek. Hoe zorgvuldiger de matching gebeurt, hoe 
kleiner de kans op een mislukervaring zowel voor de leerling 
als voor het bedrijf. Het profiel van de leerling en het profiel 
van de leerwerkplek breng je best in beeld. Dit kan je o.a. 
doen via een leerlingenpaspoort en een bedrijfspaspoort. 
We bespreken dit verder in deel 2 van deze brochure.

Opstartgesprek

Volgend op een goede matching, is het “opstartgesprek” 
of intakegesprek op het bedrijf van cruciaal belang om een 
kwalitatief duaal traject op te zetten en verder uit te rollen. 

De winst van een goed opstartgesprek is groot: het legt een basis van vertrouwen tussen de 3 partijen 
en er is van bij de start klaarheid in de verwachtingen voor alle partijen. Onze leerling is vertrokken!
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De winst van een goed opstartgesprek is groot: het legt een basis van vertrouwen tussen de 3 partijen 
en er is van bij de start klaarheid in de verwachtingen voor alle partijen. Onze leerling is vertrokken!
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Deel 2: Begeleiden en evalueren 
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De voorbereidingen zijn getroffen, de duale opleiding kan starten! De jongere is gematcht aan een onderneming, alle partijen 
bereiden zich nu voor op het opstartgesprek op de leerwerkplek. In deel II van onze brochure nemen we begeleiden en 
evalueren samen. De evaluatie is immers geïntegreerd in het leerproces en dit leerproces wordt gemonitord via de regelmatige 
competentiegesprekken op de leerwerkplek en de begeleiding op school. 

Inzetten op de sterktes van elke partij
In wat volgt focussen we ons op de sterktes, ervaring en expertise van elke betrokken partij in het leerproces duaal leren. 
De drie partijen in deze, de leerling, de mentor en de trajectbegeleider, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De mentor als vakexpert op werkvloer (werkplekcomponent) 

De mentor (vaak samen met enkele collega’s) is een expert in het uitvoeren van de activiteiten op de werkvloer (werkplek- 
component). Hij bezit de vakexpertise om vaardigheden aan te leren op de werkvloer. Hij beoordeelt op welke manier een 
leerling een bepaalde activiteit op de werkvloer uitgevoerd heeft. Hij is expert in de activiteiten voortkomende uit de beroeps- 
kwalificatie. Hij doet dit dagdagelijks en we baseren ons op zijn oordeel om het niveau van de leerling in te schatten. Het 
opstartgesprek is het vertrekpunt van het leerproces waarin de nodige aandacht besteed wordt aan het overlopen van 
activiteiten en de kennis uit het volledige leertraject. 

De mentor is echter niet altijd op de hoogte van alle onderliggende vaardigheden en kenniselementen die nodig zijn (en dus 
moeten aangeleerd worden) om deze activiteit uit te voeren. Hiervoor is een intensieve samenwerking tussen mentor en traject-
begeleider in regelmatige competentiegesprekken nodig. 
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De leerling centraal in duaal leren

De leerling staat centraal in het leerproces. Gesprekken op de werkplek worden dus niet gevoerd zonder de aanwezigheid van 
de leerling. Duidelijke afspraken hierover worden opgenomen in het opstartgesprek tussen leerling, werkplek en school. Net 
als de manier waarop een leerling zich kan voorbereiden (door weekverslagen, dagverslagen, inzicht verwerven in het volledige 
leertraject, … ) op deze begeleidingsgesprekken, hierna competentiegesprekken genoemd. 

De trajectbegeleider met een sterke technische kennis als pedagogisch-didactische coach

Eerst en vooral is het belangrijk te benadrukken dat de trajectbegeleiding door de school, in tegenstelling tot de begeleiding van de 
mentor, betrekking heeft op zowel de school- als de werkplekcomponent. Er wordt immers ook beroepsgerichte en technische 
vorming op school aangeboden.

We zien de trajectbegeleider als pedagogisch-didactische expert annex coach van zowel de leerling als de mentor. De traject- 
begeleider heeft een sterke technische kennis maar bezit ook de vaardigheid om een activiteit op de werkvloer te ontleden in 
kleinere onderliggende kenniselementen en deelvaardigheden en deze aan te leren. Hij capteert de feedback van zowel mentor als 
leerling over de voorbije activiteiten. Hij koppelt hieraan de pedagogisch-didactische vaardigheid om deze feedback om te zetten 
naar effectieve feedback op het leerproces in functie van de realisatie van de doelen. De trajectbegeleider is de coach van dit proces. 
Hij ondersteunt zowel leerling als mentor in het formuleren van de volgende stappen in het leerproces en het helder krijgen van 
het eindresultaat. Hij ondersteunt de leerling bij het concreet aan de slag gaan met deze constructieve, gedoseerde en duidelijke 
feedback. Hij gaat op zoek naar de ondersteuningsnoden van zowel leerling als mentor. Een goede communicatie tussen traject- 
begeleider en mentor en de daaruit voortvloeiende vertrouwensrelatie is cruciaal om een goed zicht te houden op het leertraject 
van de leerling en adequate ondersteuning te kunnen bieden. 
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De leerkracht algemene vorming is betrokken!

In een duaal traject binnen het leerplichtonderwijs is er een component beroepsgerichte vorming en een component algemene 
vorming. Tussen deze 2 componenten zoeken we naar zoveel mogelijk afstemming. Concreet zijn dit voorbeelden uit de beroeps- 
praktijk in de projectbundels PAV. De school kan ook gaan voor een verdeling van doelen tussen school en werkplek, maar dit 
is een keuze vande school. Wanneer samen beslist wordt om eindtermen AV op de leerwerkplek te behalen, moeten deze 
ook meegenomen worden in de begeleiding en evaluatie op de werkplek. Dit kan door de praktijk- of PAV-leraar. 
Om de opportuniteiten te bekijken, doen we de volgende oefening: de leerkracht(en) algemene vorming en de leerkracht 
beroepsgerichte vorming overleggen samen. Ze nemen er de beide (of meerdere indien van toepassing) doelenkaders bij: 
pakket onderwijsdoelen PAV en pakket onderwijsdoelen beroepskwalificatie. 

WE STELLEN ONS 2 VRAGEN: 

• Waar kan de beroepsgerichte component ondersteunend zijn voor het behalen van eindtermen AV? Zijn er eindtermen AV die 
te realiseren zijn op de leerwerkplek? Zijn er eindtermen die bijkomend ingeoefend kunnen worden op de werkplek?

VOORBEELD UIT DE KAPPERSOPLEIDING DUAAL:

8. De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht kwantitatieve gegevens selecteren en bewerken.
Dit doel kan ingezet worden op de werkplek bij het maken en toepassen van de kleurformules. 

13. De leerlingen kunnen bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken.
Dit doel kan ingezet worden bij het gebruik van de computer in het salon (beheren van klantenfiches, afspraken plannen, afrekenen). 
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• Waar kan de algemene vorming ondersteunend 
werken voor het behalen van de doelen uit de 
beroepsgerichte component?

VOORBEELD UIT DE KAPPERSOPLEIDING DUAAL: 

De competenties rond “Planning werkzaamheden in het salon”. 
Leerlingen krijgen fictieve behandelingen en moeten die 
zelf in een dagstructuur plannen. 

Adviseert de klant de geschikte producten.
Leerlingen doen een uiteenzetting over een productenlijn 
en krijgen daarna specifieke cases en moeten aan 
de fictieve klant het juiste product aanraden en 
uitleggen waarom.
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Begeleiden & evalueren
Het competentiegesprek

Opleiden, begeleiden en evalueren binnen duaal leren is een 
gedeelde verantwoordelijkheid van de school en de werkplek. 
Het is dus een samen-verhaal. 

Het competentiegesprek is het driehoeksgesprek (trialoog) dat 
op regelmatige tijdstippen in het schooljaar plaatsvindt tussen de 
leerling, de trajectbegeleider van de school en de mentor van het 
bedrijf om de realisatie van de doelen door de leerling op te volgen. 
Het welbevinden van de jongere op de leerwerkplek wordt altijd 
meegenomen. Er wordt vertrokken vanuit de noden van de leerling. 
De leerling wordt getraind in het opnemen van zijn leerproces. 

De leerling wordt dus altijd meermaals bezocht. Bezoek veronder- 
stelt ook dat je de leerling aan het werk ziet. Het aantal keer is 
niet wettelijk bepaald. Het is belangrijk dat het aantal bezoeken 
wordt afgestemd op de begeleidingsnoden van de leerling en op 
de realisatie van de doelen. Dit betekent dat als een leerling meer 
bezoeken nodig heeft, de trajectbegeleider meer op de werkplek 
langsgaat dan het binnen de school afgesproken aantal. Online en 
telefonische contacten kunnen de bezoeken aanvullen.
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• De afstemming van de leerinhoud tussen de school en 
de leerwerkplek bespreken: wie doet wat? Wie biedt 
welke activiteiten aan? (opleidingsplan)

• Indien nodig: afspraken over de activiteiten die zullen 
aangeleerd worden op een externe opleidingsplaats 
(opleidingsplan).

• Afspraken maken i.v.m. de begeleiding van de leerling, 
evaluatie en rapportering.

• De beginsituatie van de leerling in kaart brengen 
(beeldvorming): de sterktes en groeipunten van de 
leerling bespreken ; de ondersteuningsbehoeften 
van de leerling benoemen en bespreken 
(focus op ondersteuning, niet op het waarom of 
de diagnose i.f.v. privacy.  

Bijvoorbeeld nood aan een schouderklopje om door te 
zetten, nood aan structuur, ...)

• De verwachtingen van alle partijen in het duale traject 
helder benoemen; verantwoordelijkheden en samen- 
werking concreet maken. Wie neemt welke rol op? 
Wat is de taak van ieder? Wanneer maken we tijd 
voor elkaar?

• De groeipunten van de leerling koppelen aan 
benodigde ondersteuning van de mentor om hier in te 
begeleiden, en concreet maken hoe de school hierin 
kan ondersteunen.

• De werking van het bedrijf toelichten. 

• De basis leggen van een vertrouwensrelatie!

Het opstartgesprek als eerste competentiegesprek

We staan eerst en vooral stil bij een gestructureerd en kwalitatief opstartgesprek met als focus de afstemming tussen leerling, 
leerwerkplek en school. 

DOEL VAN HET OPSTARTGESPREK
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Het vorm geven van het opleidingsplan en bespreken van verwachtingen en engagementen neemt een centrale plaats in het 
opstartgesprek in. Eerder al hebben we het decretale kader van het opleidingsplan geschetst en gaven we criteria mee waaraan 
een goed opleidingsplan moet voldoen.

GOEDE SCREENING ALS AANKNOPINGSPUNT VOOR HET OPSTARTGESPREK

Onderzoek geeft aan dat de ontwikkeling van een jongere op vlak van arbeidsrijp zijn, maar evengoed op vlak van zijn/
haar technische competenties, een contextueel gegeven is. De screening is geen louter uniek selectiemoment. Het vormt het 
beginpunt van de matching van een leerling met de werkplek. Het biedt tegelijk aanknopingspunten voor het specifieke be-
geleidingstraject dat een leerling nodig heeft. Het is een moment van inventarisatie. Het geeft aan waar de jongere staat met 
het oog op de competenties die nodig zijn om van start te kunnen gaan met duaal leren en wat de ondersteuningsnoden zijn. 
Dit wordt besproken in het opstartgesprek. Opstartgesprekken aan de start van een duaal traject en competentiegesprekken 
doorheen het leertraject zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

VOORBEELD CHECKLIST VOOR HET OPSTARTGESPREK

DE TRAJECTBEGELEIDER

 � Het is duidelijk wie wie is aan de tafel en wat ieders rol is.
 � Het doel van het opstartgesprek is duidelijk voor iedereen.
 � Het opleidingsplan is overlopen en er is aangeduid welke competenties op de leerwerkplek zullen worden aangeleerd,welke 

op de school, welke op beide en voor welke competenties het inschakelen van een externe opleidingsplaats noodzakelijk is. 
 � Het is duidelijk voor de leerling en de mentor hoe de begeleiding zal verlopen.
 � Het is duidelijk voor de leerling en de mentor hoe de evaluatie van de leerling en de rapportering zal verlopen.
 � Het is duidelijk voor de leerling en de mentor hoeveel tijd er nodig is voor een competentiegesprek.
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 � De formulieren / tool die worden gebruikt bij de begeleiding / evaluatie zijn toegelicht.
 � Het is duidelijk wie betrokken is bij de opleiding van de leerling op de werkvloer.
 � Het is duidelijk wie betrokken is bij de opleiding van de leerling op school.
 � De formulieren / tool die worden gebruikt bij de begeleiding / evaluatie zijn toegelicht.
 � Het is duidelijk voor leerling en mentor op welke manier de trajectbegeleider kan ondersteunen wanneer er een probleem 

is en hoe deze te bereiken is. 
 � Het is duidelijk wat te doen bij ziekte van leerling of mentor. 

DE LEERLING

 � De leerling kan verwoorden waarom hij / zij voor een duale leerweg kiest. 
 � Het is duidelijk voor de leerling wat het verschil is tussen een duaal traject en een stage. 
 � Het is duidelijk voor de leerling wat hij zal leren in de opleiding. 
 � Het is duidelijk voor de leerling wat waar geleerd zal worden. 
 � Het is duidelijk voor de leerling hoe hij zal begeleid worden in zijn leertraject. 
 � Het is duidelijk voor de leerling hoe er beoordeeld zal worden en hoe er feedback zal gegeven worden. 
 � De leerling kan zijn sterke punten benoemen in het gesprek. 
 � De leerling kan zijn groeipunten benoemen. 
 � Er wordt stilgestaan bij de vraag wat er ondernomen wordt / wat de ondersteuning is wanneer het minder goed gaat. 
 � Er wordt stilgestaan bij de vraag: Wat heb jij nodig van de school en / of van de leerwerkplek om er een geslaagd traject van 

te maken? Denk in termen van: afspraken nodig die … communicatie nodig die … informatie nodig die … instructies nodig 
die … een mentor die … een trajectbegeleider die … collega’s nodig die … 
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DE MENTOR

 � De mentor vertelt hoe het leren op de leerwerkplek zal verlopen.

 � De mentor omschrijft duidelijk wat er qua attitudes verwacht wordt 
van de leerling en hoe hij of zij hierin zal ondersteunen.

 � De mentor vertelt in welke omstandigheden het werk zal verlopen 
(drukte, collega’s, sfeer, werkuren, pauzes, lunchplaats…)

 � De mentor zegt wie er kan aangesproken worden op de leerwerkplek 
wanneer de mentor er niet is.

 � De mentor vertelt op welke manier de leerling bij hem terecht kan 
bij een probleem op de leerwerkplek. 

 � De mentor kan de eigen ondersteuningsnoden uiten. Om de leerling 
samen met de school op te leiden heb ik nood aan: een jongere die … 
een trajectbegeleider die … een school die … lesmateriaal over … 
nog extra informatie over … extra ondersteuning bij … 

EXTRA TIPS

Laat de jongere zelf zijn werkpunten, sterktes en ondersteuningsbehoeftes benoemen. 
Zo stimuleer je de jongere om verantwoordelijkheid op te nemen in zijn / haar 
leerproces. Je kan hiervoor werken met een paspoort van de leerling. Je kan werken met 
een werkplekpaspoort. Hierin wordt de werkplek in kaart gebracht en geef je aandacht 
aan de ondersteuning die de mentor nodig heeft in zijn / haar begeleiding van de 
jongere op de werkplek.
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Praktijkvoorbeeld: leerlingenpaspoort en bedrijfspaspoort

Op de website van Duaal Topunt Gent vind je een volledig 
uitgewerkte leidraad voor een leerlingenpaspoort:

ELEMENTEN LEERLINGENPASPOORT:

• Ik weet wat ik wil

• Ik weet wat ik kan

• Ik weet waarvoor ik kies

• Ik weet wat ik nodig heb

• Om te leren, heb ik nood aan?

ELEMENTEN BEDRIJFSPASPOORT:

• Arbeidsinhoud

• Arbeidsvoorwaarden

• Arbeidsomstandigheden

• Arbeidsverhoudingen

• Wat heb ik nodig als mentor?
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• De trajectbegeleider is steeds de gespreksleider.

• Investeer als trajectbegeleider voldoende tijd in 
de voorbereiding van dit gesprek! Focus op de 
output van het opstartgesprek (afstemming 
standaardtraject/leerplan; ondersteuning 
leerling en afspraken).

• Betrek de leerling als volwaardige partner in 
het opstartgesprek. Laat ook de leerling dit 
gesprek voorbereiden.

• Het opstartgesprek gaat steeds door op 
de leerwerkplek.

• Neem de tijd om de echte werkplek te bekijken 
(beperk het bezoek niet tot het kantoor)

• Wees er als trajectbegeleider van verzekerd dat de 
mentor (en / of bedrijfsleider, HR, …) voldoende tijd 
uittrekt voor dit gesprek. 

• Vraag een ruimte op het bedrijf waar iedereen aan 
tafel kan zitten en waar er met een laptop of andere 
devices kan gewerkt worden. 

• Organiseer je opstartgesprekken bij voorkeur 
voordat het schooljaar van start gaat. Wanneer de 
matching reeds gebeurd is op het einde van het 
schooljaar voorafgaand aan de start van de duale 
opleiding, kan het opstartgesprek al doorgaan 
in juni. Dit garandeert een rustige start op 
1 september!

Praktische aandachtspunten voor het opstartgesprek
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Het opleidingsplan fungeert als effectieve basis van 
het leertraject van de leerling. Dit leertraject verloopt 
dynamisch. De school en de werkplek dienen voortdurend 
hierover af te stemmen. Het opleidingsplan dient dus 
flexibel aanpasbaar te zijn. School en werkplek zijn samen 
verantwoordelijk voor de realisatie van het opleidingsplan 
en stimuleren hierbij de leerling om zijn leerproces in 
eigen handen te nemen. In elk begeleidingsgesprek wordt 
nagegaan wie aan een bepaalde activiteit gewerkt heeft, 
of dit nog klopt met de beginsituatie, of er veranderingen 
zijn. Elke evaluatieperiode kan er een nieuwe uitprint 
gemaakt worden van het opleidingsplan met daarin een 

licht aangepaste vorm van verdeling van competenties. 
Op deze manier is het opleidingsplan een weergave van 
een realistische up-to-date verdeling van de aan te leren 
competenties tussen school en werkplek. Het geeft ons 
de mogelijkheid om te plannen door periodekolommen 
toe te voegen. Bij een competentiegesprek kunnen de 
trajectbegeleider en de mentor vooruitblikken en plannen 
aan welke selectie van competenties zal gewerkt worden 
in de komende periode. Dit schept duidelijkheid voor alle 
actoren in de veelheid van competenties uit het traject. 
Op deze manier weet de leerling ook op voorhand waarop 
hij zal beoordeeld worden de komende periode.

Het competentiegesprek in functie van de opvolging en begeleiding van de leerling

DOEL VAN HET COMPETENTIEGESPREK

• Peilen naar het welbevinden van de leerling en dit ondersteunen.
• Doelgericht begeleiden van de competenties en evalueren via feedback.
• De afstemming op de doelen bijstellen.
• Plannen en vooruitblikken

HET OPLEIDINGSPLAN ONDERSTEUNT HET LEERPROCES VAN DE LEERLING
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VOORBEELD CHECKLIST COMPETENTIEGESPREK 

WELBEVINDEN OP DE WERKPLEK

 � Vraag de leerling hoe hij / zij de afgelopen periode ervaren heeft. 

 � Vraag de mentor hoe hij / zij de afgelopen periode ervaren heeft. 

 � Zijn er nieuwe noden? 

TERUGBLIK

 � De effectieve feedback bij de realisatie van de activiteiten die gegeven werd tijdens het vorige competentiegesprek wordt 
opgevolgd. Peilen naar wat de leerling en mentor hier mee gedaan hebben.

NIEUWE BEOORDELING

 � Via het opleidingsplan / weekverslagen / feedbackagenda / logboek / … worden de ‘nieuw te beoordelen doelstellingen / 
activiteiten’ erbij gehaald. 

 � Feedbackronde op deze doelen / activiteiten: eerst de leerling, dan de mentor. Wat ging er goed? Wat minder goed? 

 � De trajectbegeleider neemt de lijst met onderliggende kennis en vaardigheden die bij deze doelen horen erbij om te 
bekijken hoe het komt dat iets goed of minder goed ging. Hij / zij peilt of hier ook aan gewerkt is en vraagt hierop feedback. 

 � Er wordt in consensus een beoordeling gegeven aan de competenties / activiteiten.

 � De beoordeling wordt voorzien van een gezamenlijke feedback (trajectbegeleider / mentor). 
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VOORUITBLIK

 � De mentor en de trajectbegeleider bakenen de doelen 
af waaraan de komende periode zal gewerkt worden. Zij 
bepalen ook hoe hier aan gewerkt wordt, welke activiteiten 
uit het opleidingsplan aan bod dienen te komen hiervoor.

 � Voor de leerling wordt het duidelijk waarop hij / zij de 
komende periode zal beoordeeld worden en wanneer een 
beoordeling goed kan zijn.

 � Laat de leerling benoemen wat de te zetten stappen zijn voor 
de komende periode en wat hij nodig heeft om deze te zetten.

 � Spreek de ondersteuning af die de komende periode zal 
gegeven worden door de trajectbegeleider, door de mentor, 
door collega’s in andere vakken op school, ... Leg dit vast en 
maak dit concreet om later op terug te kunnen komen.

 � Spreek af hoe er tijdens de schoolcomponent ondersteunend 
kan gewerkt worden aan het behalen van bepaalde doelen. 
(bv. extra inoefenen tijdens de praktijklessen, extra theorie, 
PAV betrekken, …)

 � Pols welke doelen de leerling graag extra zou bereiken.
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Op de website duaal.topuntgent.be vind je 
meer tips over het oplossingsgericht coachen 
en handelingsgericht werken. 

Randvoorwaarden competentiegesprek

Werk samen met de mentor aan een veilige leer- en werkomgeving. De leerling mag niet bang zijn om fouten te maken en moet 
durven vragen te stellen. 

Spreek op voorhand een tijdstip af waarop de 3 partijen aanwezig zijn en vraag voldoende tijd. De trajectbegeleider leidt dit 
gesprek. Dit is de leerkracht beroepsgerichte vorming. Hij/zij kan zich eventueel laten bijstaan door de coördinator duaal leren of 
door een algemene trajectbegeleider tewerkstelling in het DBSO. 

Coach op een oplossingsgerichte wijze (zie duaal.topuntgent.be). 
Dit betekent dat je tijdens je coachingsgesprek aandacht besteedt aan de volgende vier stappen:

• Stap 1: Wat wil je graag anders? Hoe wil je dat het dan zal zijn?

• Stap 2: Wat loopt al goed?

• Stap 3: Waar zie je mogelijkheid om te groeien?

• Stap 4: Welke kleine stapjes kan je vooruit zetten
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Verhoog eigenaarschap van de leerling door de leerling actief te betrekken in zijn 
begeleiding en zijn evaluatie. We stimuleren de leerlingen om zelf hun doelen te 
stellen, om zelf problemen op te lossen en om zelf te leren beoordelen wat (al) 
lukt en wat niet via een zelfevaluatie. Via coachingsgesprekken gaan leerlingen 
op zoek naar hun eigen ondersteuningsbehoeftes. Het leerlingen paspoort (zie 
boven) is een handige tool om dit goed in kaart te brengen. 

Besteed aandacht aan de ontwikkeling van metacognitie. Onder metacognitieve 
kennis begrijpen we de kennis die de leerling heeft over (het eigen) leren en ook 
het zicht op de eigen sterktes en groeikansen qua leren op school of de werkplek. 
Dankzij metacognitieve vaardigheden kunnen leerlingen een taak plannen, de 
voortgang ervan monitoren en na afloop zelf evalueren. Zo kunnen leerlingen 
bijvoorbeeld gebruik maken van een feedback agenda. Leerlingen worden 
hierbij actief gestimuleerd om hun eigen leerproces te beschrijven, te noteren 
wat goed liep en wat minder goed liep en wat mogelijks beter.

Neem een faciliterende rol op bij problemen rond welbevinden van de leerling of 
de mentor. Een competentiegesprek is, naast de opvolging van het leertraject en 
de voortgang van de te behalen doelen, ook een middel om tussentijds te polsen 
naar het welbevinden van alle betrokkenen. Aan de ene kant de leerling, hoe 
‘zit’ hij in zijn traject, wat loopt goed, wat minder en waar kan aan gewerkt. Aan 
de andere kant de mentor. Hoe ervaart hij dit leertraject, wat loopt goed, waar 
kan hij in ondersteund worden. De trajectbegeleider is hierin de faciliterende 
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gesprekspartner. Hij gaat op zoek naar concrete aanknopingspunten om ondersteuning zichtbaar en bespreekbaar te maken. 
Doorheen zijn werking met mentor en leerling in het opstartgesprek en in de competentiegesprekken kan de traject- 
begeleider, in functie van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, zijn handelen laten sturen door de 7 uitgangspunten 
van handelingsgericht werken. 

Deze 7 uitgangspunten vind je uitgewerkt en toegepast op duaal leren in het inspiratiedocument van POV ‘Opleiden, begeleiden 
en evalueren in duaal leren’. 

Effectieve feedback in het proces van begeleiden en evalueren

Ook bij duaal leren is doordacht evalueren en delibereren cruciaal. De evaluatie is net als het lesgeven/begeleiden en het 
cursusmateriaal gericht op de doelen van het doelenpakket. De trajectbegeleider en mentor stemmen af over de evaluatie van 
het individueel leertraject van de leerling.

De evaluatie is 

• valide: gericht op de doelen uit het standaardtraject/leerplan waarbij de afstemming werkplek/school essentieel is

• transparant: de evaluatiecriteria zijn duidelijk voor zowel trajectbegeleider, mentor als leerling

• ontwikkelingsgericht: de evaluatie is gericht op de gemaakte leervorderingen en wat nog kan bijgestuurd worden

• betrouwbaar: de evaluatie gebeurt zo objectief mogelijk (onafhankelijk van de beoordelaar of de omstandigheden); de 
trajectbegeleider (school) bewaakt ook de ‘lat’, het niveau dat vastgelegd is in het standaardtraject/leerplan; vraag een 
collega om eens een aantal opdrachten samen te beoordelen
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• fair: de evaluatieresultaten zijn fair ten aanzien van de 
leerling en staan dus los van zijn of haar persoonskenmerken

• breed: de evaluatie focust op het in kaart brengen van 
competenties op verschillende manieren; ook het benutten 
van verschillende contexten om de leerling te evalueren

De trajectbegeleider en mentor betrekken de leerling bij de 
evaluatie: bijzondere aandacht voor zelfevaluatie is cruciaal. De 
leerlingen leren hoe zij hun eigen werk kunnen beoordelen en 
bijsturen. Wat is al goed gegaan, wat minder en hoe zou hij/zij 
het een volgende keer anders kunnen aanpakken?

We maken een onderscheid tussen formatief evalueren en 
summatief evalueren. 

Summatief evalueren gaat om een beoordeling op het einde van 
een onderwijsleerproces. Hier worden vaak scores gegeven.
Formatieve evaluatie houdt alle activiteiten in die mentoren 
en leerkrachten uitvoeren om het leerproces van leerlingen in 
kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere 
beslissingen te maken over volgende te nemen stappen. 
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Hattie formuleert het als volgt: Het is cruciaal dat leraren(/mentoren) vaststellen: Ben ik goed bezig met het bereiken van de leerdoelen 
die ik voor de lerenden heb uitgezet? en Kan ik beslissen wat de volgende stap is voor de lerenden? We zien het 
competentiegesprek als een tussentijdse beoordeling die een voorafgaand formatief leerproces zichtbaar maakt. 

Je kan niet formatief evalueren zonder feedback. Feedback is een van de krachtigste interventies om het leren van leerlingen 
te bevorderen. Dankzij feedback kunnen leerlingen hun werk verbeteren. We geven feedback op de leerdoelen uit het 
standaardtraject/leerplan, dus op competenties. Persoonsgerichte feedback ‘Doe zo verder! Goed gewerkt’ of ‘Doe meer 
je best’ is geen effectieve feedback die doet leren. 
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Feedback
Hoe doe ik het op dit moment?

Feedforward
Wat is de volgende stap?

Feed-up
Waar ga ik naartoe?

Deze laatste feedback vertrekt immers niet uit de doelen en is niet gericht op de volgende stappen in het proces van de leerling.
Betrek leerlingen bij het geven van feedback. Laat leerlingen zichzelf feedback geven (zelffeedback) of anderen (peerfeedback). 
Laat leerlingen hun eigen werk inschatten, vergelijken met anderen of verbeteren met behulp van modelvoorbeelden. 

Zelffeedback zorgt bij leerlingen voor meer reflectie op het eigen werk, ze stellen voor zichzelf hogere verwachtingen en nemen 
meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leren (Vanhoof S. & Speltincx, 2021).



58

FEED-UP

Feed-up (waar ga ik naartoe) betekent dat de leerlingen het leerdoel leren kennen en begrijpen. Je laat de leerlingen precies 
weten wat er van hen verwacht wordt, wat de succescriteria zijn voor het behalen van een doel. Leerlingen moeten ook leren om 
dit voor zichzelf te kunnen formuleren.

FEEDBACK

Feedback (waar sta ik nu) zijn de zaken die leerlingen nu goed en minder goed doen in relatie tot het te bereiken leerdoel. 
Deze feedback wordt gegeven op basis van observaties en prestaties van leerlingen. 

FEED-FORWARD

Feed-forward (wat is een volgende stap) betekent dat voor de leerlingen verduidelijkt wordt op welke manier de kloof gedicht 
kan worden tussen waar de leerling nu staat (feedback) en de doelen (feed-up). Welke aanpak, welke oefeningen, welke acties, … 
kunnen hiertoe bijdragen? Het is ook van belang dat er bij de leerling opgevolgd wordt wat hij gedaan heeft met de feedback, hij 
krijgt uitdagende en haalbare tips, gedoseerd. Het te behalen doel wordt opgesplitst in korte termijn doelen die de leerling helpt 
om vooruit te kijken. 

In het geven van feedback leggen we niet enkel de focus op de taak die moet volbracht worden, er wordt ook feedback gegeven 
op de manier waarop een leerling de taak aangepakt heeft (het proces) en de manier waarop hij zichzelf hierin kan sturen 
(zelfregulatie). Feedback wordt effectief wanneer de leerling er iets mee doet en wanneer er een opvolging gebeurt. Het vraagt 
van de trajectbegeleider/mentor/leraren extra inspanning om deze opvolging van feedback te stimuleren. De schooleigen 
begeleidings- en evaluatietool ondersteunt idealiter deze verschillende niveaus van feedback geven. 
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Evaluatie in consensus 

We combineren de sterktes van twee werelden en we gaan er niet vanuit dat de ene 
zich moet ‘aanpassen’ aan de andere… School en werkplek, trajectbegeleider en 
mentor vinden elkaar vinden, elk vanuit de eigen sterktes. Daarbij vertrekken we van 
de praktische ervaring, kennis en know how van de mentor op de werkplek enerzijds 
en de pedagogische en didactische kennis en vakexpertise van de trajectbegeleider 
anderzijds. De leerling met zijn leerproces staat centraal. De mentor beoordeelt de 
kwaliteit van een activiteit die een leerling uitgevoerd heeft op zijn werkvloer. Hij kan/
mag dit doen vanuit de realiteit van zijn dagdagelijkse activiteiten waarin hij, op basis 
van geobserveerd gedrag, een oordeel velt. Hij geeft feedback op de uitgevoerde 
activiteiten. Via de competentiegesprekken krijgt hij ook zicht op wat er in de school 
gebeurt en omgekeerd. Zo ontstaat er een echte integratie van de twee componenten 
school en werkplek.

De trajectbegeleider leidt het competentiegesprek waarin hij mentor en leerling 
begeleidt in een effectief feedbackproces, geholpen door de structuur van een 
evaluatietool. Hij overloopt samen met mentor en leerling de afgelopen activiteiten 
en de feedback die hierop gegeven werd. Hij gaat hier echter dieper op in. De lijst met 
activiteiten en kennis, die onderliggend zijn aan een bepaalde competentie, geven 
body aan het feedbackgesprek. Hij stelt vragen om de feedback gegeven door leerling 
en mentor te verdiepen. Is er rekening gehouden met alles wat in deze lijst staat? Hij 
doorloopt met andere woorden de feedup van deze activiteit - Waar gaan we naartoe? 
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Wanneer is deze activiteit ‘goed genoeg?... Hij vat de beoordeling 
van deze activiteit samen door mentor en leerling te begeleiden in 
feedforward; wat gaan we doen om deze activiteit volgende keer te 
verbeteren? Hij maakt hierin duidelijk afspraken over wie wat kan doen.

Op het einde van het competentiegesprek wordt er in consensus een 
beoordeling gegeven aan de uitvoering van een bepaalde competentie, 
gestoffeerd en doorgesproken. Het is essentieel dat de leerling op 
voorhand weet waarop hij de komende periode wordt beoordeeld. Hij 
moet ook weten wanneer een bepaalde activiteit goed is is uitgevoerd, 
met andere woorden wat de onderliggende criteria zijn. De evaluatie 
moet betrouwbaar zijn en transparant voor alle partijen. 

We willen met deze manier van werken wegstappen van het eindeloze 
aanvinken van lijsten maar toegroeien naar een feedbackcultuur waarin 
alle betrokkenen ervaren dat ze deel uitmaken van een trialoog waarin 
iedereen zijn eigen rol te spelen heeft. 

Ook al is en blijft de school de hoofdverantwoordelijke voor het 
opleidingstraject van de leerling en voor de evaluatie daarvan, de rol van 
de mentor is evenwaardig aan deze van de trajectbegeleider. Dit wordt 
ook zichtbaar gemaakt via de decretale verankering van de mentor als 
lid van de klassenraad. Vergeet hem/ haar niet uit te nodigen! 
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Het klasse-uurtje
 
Het opvolgen van leerlingen gebeurt niet enkel op de leerwerkplek. 
Ook op school zoekt de trajectbegeleider kansen om zijn leerlingen te 
begeleiden. In de derde graad organiseren verschillende scholen een 
klasse-uurtje. Dit is een ingeroosterd lesuur waarin de trajectbegeleider 
de tijd neemt om met zijn duale leerlingen in gesprek te gaan. Dit kan in 
groep, wat het voordeel tot peer-feedback geeft, of individueel. 

HET KLASSE-UURTJE HEEFT IN DE PRAKTIJK DE VOLGENDE INVULLING:

• opvolging van de weekverslagen / feedback agenda van de leerling
• individuele competentie-opvolging
• een zorgzame leerlingenbegeleiding te integreren
• pro-actief werken om conflicten op de leerwerkplek te detecteren 

en te voorkomen
• werken aan meer schoolbinding
• ervaringen op de leerwerkplek te delen met peers
• praktische zaken aan te pakken, bv. de loonfiches bekijken
• ruimte te maken voor afstemming met de algemene vakken
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Tot slot nog dit: goede relaties!

Een school die duale opleidingen aanbiedt, heeft er alle 
belang bij om goede relaties te onderhouden met de 
bedrijven waarmee ze samenwerken. Dit ook om jaarlijks 
meer bedrijven te kunnen aantrekken. Mond-op-mond 
reclame is een krachtig medium!

Organiseer jaarlijks een moment voor je bedrijven
(bedrijfsleiders, mentoren) om hen te bedanken voor 
hun inzet en engagement. Tegelijk kan je dit moment 
ook aangrijpen om hen warm te maken voor een nieuwe 
leerling en dit eventueel al koppelen aan een nieuw 
matchingsmoment. Twee vliegen in één klap!

Deze brochure en de inzichten die we erin meegeven, 
zijn o.a. gebaseerd op het Referentiekader Onderwijs 
Kwaliteit, het OK-kader. Het OK-kader in PDF kan je 
terugvinden onderaan de website: 
onderwijsinspectie.be/nl/het- 
referentiekader-voor- 
onderwijskwaliteit-het-ok.
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We willen tot slot al onze scholen, 
centra, sectoren en ondernemingen 
uitdrukkelijk bedanken voor hun 
inspanningen dag in dag uit, voor 
hun flexibiliteit en engagement.

De foto’s in deze brochure zijn een 
greep uit de dagelijkse praktijk van 
de duale leerlingen in de provinciale 
scholen, waarvoor dank!

Dank aan collega Nele voor de lay-out.

Contactpersoon POV: 
adelheid.van.hauwermeiren@pov.be

Bedankt




