
Slotevent 25 april 2017 



Koen Bollaert 
 

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap 



2015: een nieuw begin voor duaal leren 

Vlaamse Regering: conceptnota  

 

GO!: standpunt pro duaal leren 

 

ESF: oproep rond innovatieve projecten i.v.m. duaal leren 

  …. ontstaan DuleGO! 



DuLeGO!  

Partnerschap  

• Secundaire scholen – DBSO – Centra voor Leerlingenbegeleiding 

• Sectoren: Agoria en FVB - Constructiv 

• AP Hogeschool Antwerpen 

 

DuLeGO! legt de hoofdfocus op screening, intake en matching met 
2 projectdoelstellingen: 

 

Projectdoelstelling 1 – Discover & Describe  
 

Projectdoelstelling 2 – Design & Build 



Anderhalf jaar later: een ESF-gevalideerd 
product rond screening arbeidsrijpheid 

 

www.dulego.be 

 

http://www.dulego.be/


  

  

Jan Reymenants 
Lieve Dillen 
Herman Van de Mosselaer 
Ellen Van den Stock 
Annick Haesaerts 



Dagprogramma 

• 10.10 uur: duaal leren: waar staan we op dit moment?              
 Carl Lamote - Departement Onderwijs & Vorming 
  

• 10.30 uur: industrie 4.0 - Factory of the future - ‘Uitdagingen voor de toekomst!’ 
 Paul Peeters - lead expert van het Agoria expertisecentrum innovatie 
  
• 10.50 uur: Agoria - Visie op duaal leren en het project EMT 
 Mieke Vermeiren - Agoria 
  
• 11.10 uur: leidraad screening en intake voor duaal leren volgens het ICE – model 

 (Intake, Casussen, Exploratie) en met gebruik van Kickstart 
 Jan Reymenants - projectcoördinator DuLeGO! 
                  Lieve Dillen - projectcoördinator DuLeGO! 
                  Herman Van de Mosselaer - AP Hogeschool Antwerpen 
  
• 12.15 uur: broodjeslunch en netwerkmoment 
 
  
• 13.30 – 15.30 uur: werksessie implementatie van het ICE – model, 

 onderwijsloopbaanbegeleiding en Kickstart duaal leren 
 



Carl Lamote 
 

Departement Onderwijs & Vorming 



Duaal 
leren 



Vooraf 

23 januari 2015: eerste conceptnota goedgekeurd 
VR 

Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA Vlaanderen, 
SERV 

Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, … 

Aandachtspunten 

 

3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR 
 



Situering van duaal leren? 

Meer dan een hervorming Leren en Werken!  

Arbeidsmarktgerichte richtingen beroeps- en technisch 
secundair (incl. specialisatiejaren + se-n-se).  

Gefaseerd: op termijn ook andere onderwijsniveaus 

Op termijn dus ook volwassenenonderwijs en hoger 
onderwijs! 

Twee leerwegen blijven mogelijk 

Afstemming modernisering SO 
 

 



Bouwstenen  

Duidelijke verantwoordelijkheden en sterk partnerschap O-W 

Leidt tot een kwalificatie 

Toeleiding, screening, matching, trajectbegeleiding 

Garantie op werkervaring voor arbeidsrijpe leerlingen 

Samenwerking met partners op intermediair en lokaal niveau 

Standaardtrajecten en individuele leertrajecten 

Kwaliteit van duaal leren 

Een eenvoudig statuut/overeenkomst 

Complexe wetgeving vereenvoudigen en toegankelijk maken 

Een stimulerende en resultaatsgerichte financiering 



Vervolgtraject 

Goedkeuring decreet duaal leren: schooljaar 2017-2018 

Implementatie: 01/09/2018 

Verkennende trajecten:  

Sleutelproject 1: Werkplek 21 (september ‘15 – februari 
‘17) 

Sleutelproject 2: Schoolbank op de werkplek 
(september ‘15 – juni ‘17) 

Spoor 3: ESF gefinancierd (november ’15 – april ‘17) 

Spoor 4: zonder financiering (idem spoor 3) 

Lerend netwerk: lessons learned 

Onderzoek ‘inschatten van arbeidsbereidheid en 
arbeidsrijpheid’.  



Schoolbank op de werkplek (1) 

Proefproject duaal leren 
 

Coördinatie: Ministerie van Onderwijs en Vorming, in 
overleg met Beleidsdomein Werk  

 

Opzet: enkele studierichtingen duaal opzetten in selectie 
van scholen  

Via decreet op de proeftuinen; afwijkingen 
onderwijsregelgeving. Besluit Vlaamse Regering 

Inhoudelijk kader: afgerond in BVR + omzendbrief 

Uitbreiding: nieuw BVR 

Looptijd: drie schooljaren 2016-2017 tot 2018-2019 (laatste 
enkel voor tweede jaar tweejarige opleidingen) 



Schoolbank op de werkplek (2) 

Start: 1 september 2016 
6 studierichtingen (EMT duaal een jaar uitstel) 

26 scholen en 4 Syntra lesplaatsen met leerlingen gestart 
(totale contingent van 34 scholen en 5 Syntra lesplaatsen) 

130tal leerlingen in het project 

 

 



Uitbreiding (1)  

16 bijkomende studierichtingen 
3e graad BSO, DBSO, Leertijd 

Afwerking bouw duaal  

Onderhoudsmechanica auto duaal  

Brood- en banketbakkerij duaal  

Slagerij duaal  

Matroos duaal  

Lassen-constructie duaal  

Decoratie- en schilderwerken duaal  

 

3e graad TSO  
Mechanische ontwerp- en vormgevingstechnieken duaal 

 



Uitbreiding (2)  

Specialisatiejaar (BSO, DBSO, Leertijd) 
Kapper-salonverantwoordelijke duaal 

Kinderbegeleider duaal 

Chocolatier duaal  

Hotelreceptionist duaal  

Dakwerker duaal  

Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal 

 

Se-n-Se (TSO) 
Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal 

Fitnessbegeleider duaal 

 



Uitbreiding (3)  

Scholen: 

16 studierichtingen:  
87 plaatsen onderwijsverstrekkers 

20 plaatsen leertijd 

 
Ruwbouw duaal, elektrische installaties duaal, CPT duaal:  

13 plaatsen onderwijsverstrekkers 

4 plaatsen leertijd 

 

Criteria voor selectie:  
Bespreking in scholengemeenschap, advies schoolraad en 
protocol van akkoord in LOC over deelname (CDO’s en 
scholen) 

Leertijd: overleg in ondernemingsraad (Syntra Leertijd) 

 



Stand van zaken schoolbank op de 
werkplek (3) 

Evaluatieonderzoek 
Opdracht gegund sinds eind november 

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) 
verbonden aan UA 

Stuurgroep en expertenpanel  
 

Werkbezoeken  
26 scholen en 3 centra waarvan merendeel reeds afgelegd  

Doel: opvolging en ondersteuning 

Georganiseerd vanuit Dept O&V; telkens betrokken sector 
en koepel/GO! uitgenodigd. Ook vanuit Dept WSE, Syntra 
Vlaanderen, AgODi, AHOVOKS en Onderwijsinspectie werd 
deelgenomen.  

 



Leerlingen proefproject (1) 

Doelgroep: arbeidsrijpe en quasi-arbeidsrijpe jongeren 
(klaar zijn voor duaal leren).  

Wat is arbeidsrijpheid?  

Niet-bindend advies door klassenraad en 
trajectbegeleider 

Vaststelling via screening: uiteenlopende methodieken 
Arbeidsrijp (klaar); kan van start gaan 

Quasi-arbeidsrijp (bijna klaar): extra ondersteuning (IBAL) 

Niet arbeidsrijp: duaal leren is niet aan te raden 
 

Resultaat screening is geen instapvoorwaarde!  



Leerlingen proefproject (2) 

Instapvoorwaarden (voor leerlingen die deeltijds 
leerplichtig zijn) 

3e graad BSO: tweede graad SO geslaagd OF toelating via 
gunstige beslissing klassenraad 

3e graad TSO: tweede graad SO geslaagd in ASO, TSO of 
KSO OF toelating via gunstige beslissing klassenraad.  

Specialisatiejaar: moet diploma of getuigschrift SO hebben 
uit zelfde studiegebied als opleiding 

Se-n-se: geldende voorwaarden 
 

Bijkomend:  
Matroos duaal en dakwerker duaal: leerling moet medisch 
geschikt bevonden worden (risico) 

Brood- en banketbakkerij duaal, chocolatier duaal en slagerij 
duaal: leerling moet medisch geschikt bevonden worden 
(voedselveiligheid) 

 

 



Meer info/vragen: 

carl.lamote@ond.vlaanderen.be 

duaalleren@vlaanderen.be 



Paul Peeters 
 

Lead expert van het Agoria expertisecentrum innovatie 



 
 

key competences  

 
for a strong, technological and  sustainable 

Belgian manufacturing industry 



Building, Contracting & Technical Services industries 

Manufacturing industries 

Aeronautics, Space, Security & Defence industries 

Digital industries 

 

 

Materials industries 
 

Telecom Industries 

Organization of technologically inspired 

Belgian companies 

25 

>1700 
member companies in 

6 different industries   
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Antwerpen 

Gent 

Brussel 

Charleroi 

Liège 200 
professionals at 

the service of its 

members 

throughout the 

country 

Embracing technology 

Embracing ambition 
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Why we need flexible & intelligent production 

systems 
 

Fr-agile Super-agile 



The Made Different action plan turns these challenges into real 

opportunities 



A Factory of the Future excels in all 7 transformations 

 

Production of sensors, 

valves & ABS/ESP systems 

482 employees 

Production satellite 

applications 

49 employees 

Subcontracting metals 

& welding 

55 employees 

Production of sensors, 

valves & ABS/ESP systems 

482 employees 

Production of 

automotive connectors 

626 employees 

Production of 

electronic components 

57 employees 

Component supplier of 

automatic gear boxes 

350 employees 

Production of automotive 

4-wheel drive systems  

180 employees 

Bio industrial bakery 

110 employees 

Producer of disposable 

hygiene solutions 

540 employees 

Production of 

kitchen drawer systems 

200 employees 



A Factory of the Future excels in all 7 transformations 

 



 managing increased complexity 

 enabling fast response 

 supporting operators in their tasks 

 enabling first time right production 

 making the shop floor transparent 

 creating a manufacturing network 

6 manufacturing competences where digitisation will play a 

key role 



 Lean Product Development 

 Advanced engineering tools 

 Product visualization techniques 
 modeling, 

 simulation,  

 augmented reality 

 Digital co-creation tools 
 Web platforms and technologies 

 

Managing increased complexity 

 Simulating adaptive production 

systems 

 fast configuration simulation models 

 Flexible automation  

 



Managing increased complexity 

 Lean Product Development 

 Advanced engineering tools 

 Product visualization techniques 
 modeling, 

 simulation,  

 augmented reality 

 Digital co-creation tools 
 Web platforms and technologies 

 

 Simulating adaptive production 

systems  

 fast configuration simulation models 

 Flexible automation  



Enabling fast response 

 Lead time reduction in front office 

 ‘smart co-operation’ teams 

 Next level online fast customer 

response tools 

 

 Lead time reduction in production 

 Self-organizing methods  

 Fast changeover tools 

 Appification of production  
 best practices,  

 platforms,  

 industrial internet of things) 



Enabling fast response 

 Lead time reduction in front office 

 ‘smart co-operation’ teams 

 Next level online fast customer 

response tools 

 

 Lead time reduction in production 

 Self-organizing methods  

 Fast changeover tools 

 Appification of production  
 best practices,  

 platforms,  

 industrial internet of things) 



 Increase flexibility of operators 

 Cross training of operators 

 Involvement of operators 

 

 Reduce cognitive & physical 

operator load  

 Collaboration human/robots 

 Digital operator support 

 

 

 

Supporting operators in their tasks 



Supporting operators in their tasks 

 Increase flexibility of operators 

 Cross training of operators 

 Involvement of operators 

 

 Reduce cognitive & physical 

operator load  

 Collaboration human/robots 

 Digital operator support 

 

 

 



 In line automated quality 
control 
 Sensors 

 vision, 

 3D measuring 
 

 Adaptive production systems 
 Real-time production monitoring 

 

 Predictive production systems 
 Analyse historical production data 

 Predict and anticipate problems 

 

Enabling first time right production 



Enabling first time right production 

 In line automated quality 
control 
 Sensors 

 vision, 

 3D measuring 
 

 Adaptive production systems 
 Real-time production monitoring 

 

 Predictive production systems 
 Analyse historical production data 

 Predict and anticipate problems 

 



 Create bridges between 

production modules 
 M2M communication 

 communication protocols 

 semantics 

 network communication  

 data security 
 

 Monitor and visualize 

production 
 

 Intelligently use production data 

 Condition monitoring 

 operation optimisation 

 maintenance 

 

 

Making the shop floor transparent 



Making the shop floor transparent 

 Create bridges between 

production modules 
 M2M communication 

 communication protocols 

 semantics 

 network communication  

 data security 
 

 Monitor and visualize 

production 
 

 Intelligently use production data 

 Condition monitoring 

 operation optimisation 

 maintenance 

 

 



 Linking different production 

units within the same 

manufacturing company 
 standards 

 cyber security 

 cloud technology 

 uniform policy on data management and 

sharing between different sites 

 

 Linking companies throughout 

the entire industrial value chain 
 for a better, more personal service 

towards customers 

 partnership driven innovation 

Creating a manufacturing network 

Siemens Amberg visit 2016 

 

 



 managing increased complexity   MASS CUSTOMIZATION & LOT SIZE ONE 

 enabling fast response     LEAD TIME REDUCTION 

 supporting operators in their tasks   LOAD REDUCTION & FLEXIBILITY INCREASE 

 enabling first time right production  AUTOMATED & PREDICTIVE PRODUCTION SYSTEMS 

 making the shop floor transparent   COMMUNICATION, VISUALISATION & DATA 

ANALYSIS 

 creating a manufacturing network   IN-COMPANY & VALUE CHAIN CONNECTIONS 

 

key manufacturing competences 
where digitisation will play a key role 



Thank you 
For your attention 

paul.peeters@agoria.be  



Mieke Vermeiren 
 

Agoria 



 
 

Duaal leren – EMT 

25 april 2017 



Definitie duaal leren  

De Directieraad Vlaanderen keurde op 9 maart 2017 de volgende definitie 
goed. ACV-Metea en ABVV-Metaal verklaarden zich hiermee op 27 maart 
2017 akkoord: 
 

Duaal leren  

 is kwalitatief voltijds onderwijs in het secundair , het volwassenen- en het hoger 
onderwijs 

 met onderwijs en arbeidsmarkt als evenwaardige partners die complementair en 
ieder met een eigen insteek en methodologie  

 kennis, competenties en vaardigheden respectievelijk in de onderwijsinstelling 
en op een (gesimuleerde) werkplek bijbrengen, 

 ongeacht het aantal uren op de (gesimuleerde) werkplek.  

  

Het aantal uren op de (gesimuleerde) werkplek kan hoogstens een referentiepunt 
zijn voor het al dan niet toekennen van een leervergoeding.  

  

Voor Agoria geldt de baseline: duaal leren = leren². 
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 Industrie 4,0 vraagt goed opgeleide technici 

 Sterke technische richting  

 Bedrijven en scholen versterken elkaar 

 Didactische expertise van school 

 Up to date technologieën in bedrijven  

 Soft skills in bedrijven  

 Uitstroom naar job / doorstroom naar hoger onderwijs 

Waarom duaal leren EMT?  

49 



Een duaal leertraject 

50 

Standaardtraject  

o.b.v. beroepskwalificatie(s) en eindtermen/onderwijskwalificatie  

(gesimuleerde) 

WERKPLEK  
SCHOOL 

      geïntegreerde 

aanpak       

Flexibel traject 

Lokale invulling 

Op maat van leerling  

Kwalitatief traject 

Erkenning als leerbedrijf 

Mentoropleiding  

Opvolging en evaluatie leerproces 

Partnerschap Onderwijs / Werk  

Leerprogramma o.b.v. matrix 



 Duaal leren organisatorisch vorm geven 

 Gedeelde visie: kerntaken – waarden – ambities  

 Leidende principes  

 Rollen, taken en verantwoordelijkheden 

 

 Duaal leren pedagogisch-didactisch vorm geven  

 Leergemeenschappen 

 Feedbackportfolio 

 Professionalisering van de mentoren 

 Duaal leren slim organiseren 

51 



 Visie-ontwikkeling 

 Gelijklopende verwachtingen, zelfde taal 

 Over de scholen/bedrijven heen: kick-off 

 Gedragen door duale teams in scholen/bedrijven: sessies in scholen/bedrijven 

 Timing: september 

 Rollen – taken – verantwoordelijkheden 

 School: leerkracht duaal – trajectbegeleider – coördinator duaal leren – directie (+ 

procescoach) 

 Bedrijf: begeleider – mentor – coördinator duaal leren – directie (+ procescoach) 

 RACI-matrix: koppeling aan taken  

Duaal leren organisatorisch 

vormgeven  

52 



 Regionale  leergemeenschappen 

 Begeleiding door procescoach 

 Leren bevorderen 

 Gezamenlijke doelgerichtheid – systematische en structurele resultaatsgerichtheid 

 Dialoog stimuleren, zichzelf in vraag durven stellen 

 Technische experten school en bedrijf/ HR bedrijf 

 Leerfiches voor bedrijven, opdrachten, praktijktest, …  

 Evaluatiecriteria 

Leergemeenschappen  
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 Situering leerdoel 

 Kennis & vaardigheden 

op school 

 Oefencontexten bedrijf 

& gesimuleerd leren  

 Evaluatiecriteria  

Didactische fiches 

54 



Leerprogramma EMT - technische 

vakken 

55 

Jaar 1 
Preventief 
onderhoud 

Jaar 2 
Correctief 

onderhoud 

Algemene 
veiligheid 

 

Elektriciteit  

Mechanica
  

Pneumatica 

Hydraulica 

Elektronica 

Automatisatie 

Ervarings-
periode  

2 weken 4 weken 



Leertraject per module 

56 

SCHOOL 

Kennis & 
vaardigheden 

GESIMULEERDE 
WERKPLEK 

BEDRIJF 

Praktijktoets 

Observatie 

Idem 
volgende 
modules 

BEDRIJF 

Ervarings-
periode 

4 weken 



 

 Doel lange termijn = digitaal portfolio 

 Aandacht voor 360° feedback 

 Zicht krijgen op proces  

 Starten met “papieren portfolio” op basis van de fiches  

Feedbackportfolio 

57 



 Inhoud opleiding management & HR: 1 dag (april/mei) 

 Rol van de mentor: begeleider (sociale integratie) & opleider 

(effectiviteit) 

 Keuze mentor: wie is geschikt voor de rol van mentor?  

!! Min. 2 mentoren !! 

 Hoe selecteer je een mentor (kapstok, geen uitgewerkte procedure) 

 Welke rollen in het team 

 Evaluatietool 

 In opleiding 2018-2019: delen van Best Practices 

 

Mentoropleiding 
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 Opleiding mentoren: 2 dagen (september) + 2 x ½ dag (nov-dec) 

 Dag 1: het leerproces optimaal ondersteunen 

 Introductie in duaal leren EMT  

 Het leerproces en omgaan met verschillende leerstijlen 

 Heldere instructies geven en opvolgen 

 Motiveren en aanmoedigen 

 Dag 2: Evalueren en feedback geven 

 Evalueren: basisprincipes 

 Evalueren: leerdoelen in duaal leren EMT  

 Evalueren: duaalcompetent.be 

 Feedback geven en ontvangen 

 Omgaan met weerstand en conflicthantering 

 

Mentoropleiding 

59 



Opleiding mentoren: 2 dagen (september) + 2 x ½ dag (nov-

dec)  

 Terugkomdagen 
 Intervisie: succeservaringen delen, valkuilen, tips & tricks, …  

 Bedrijfsoverstijgend  

 Op de werkplek 

 Bijkomende kennis en vaardigheden rond 
 Actief luisteren  

 Non-verbale communicatie 

 … 

 

Mentoropleiding 
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 www.agoria.be/duaalleren 

http://www.agoria.be/duaalleren


Jan Reymenants 
 

Projectcoördinator DuLeGO! 



Screeningsmethodiek Duaal Leren 

Screening arbeidsrijpheid en – bereidheid bestaat uit 3 onderdelen: 

 

• Communicatie Duaal Leren (fase 0) 
 

• Intakeprocedure (+ Kickstart) (fase 1) 
 

• Casussen + STARR – methodiek (fase 2) 
 

• Exploratieperiode in reële arbeidssituatie (fase 3) 

 

Kortweg ICE – model genoemd 

 



Screeningsmethodiek Duaal Leren 

Intakeprocedure (+ Kickstart) (fase 1) 

 

• Verzamelen diagnostisch materiaal 

• Intakegesprek 

• Intakeprocedure 
 

• Afname Kickstart – onderzoek naar generieke werkkwaliteiten 
 

• Reflectief en zelf coachend begeleidingsinstrument 



Screeningsmethodiek Duaal Leren 

Casussen + STARR – methodiek (fase 2) 

 

• Ingeschat gedrag in concrete situaties 
 

• Vergelijken met leidraad 

 



Screeningsmethodiek Duaal Leren 



Screeningsmethodiek Duaal Leren 



Screeningsmethodiek Duaal Leren 

Exploratieperiode in reële arbeidssituatie (fase 3) 

 

• VEER – methodestructuur 
• Voorbereiden (ev. + Kickstart) 

• Exploreren  

• Evalueren 

• Reflecteren 
 

• WE – en ME – tool (als observatietool arbeidsrijpheid tijdens de exploratieperiode) 

 

Kopie van WE - tool_voor opmaak.xlsx
Kopie van ME - tool_voor opmaak.xlsx


Screeningsmethodiek Duaal Leren 

Vindt de activiteit plaats in een operationele 
bedrijfsomgeving? 

Neen 

Werkplekleren 

  

Geen werkplekleren 

  

Ja 

Ja Neen 

Stage Observatieactiviteit = extra muros 

Verricht de leerling arbeid als deelname aan het 
arbeidsproces? 

Ofwel praktijkles in de schoolomgeving (= PV26 

Ofwel praktijkles in een andere opleidingsinstelling 
(= andere school, VDAB, lasschool, bedrijf enz. 



Lieve Dillen 
 

Projectcoördinator DuLeGO! 



Onderwijsloopbaanbegeleiding 



 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
leerlingen een bewuste en positieve keuze 

maken voor duaal leren? 
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Onderwijsloopbaanbegeleiding 



Onderwijsloopbaanbegeleiding 

 

• Oriëntatie op de keuze 

• Exploratie van zichzelf 

• Exploratie van de omgeving 

• Kennis zelf en omgeving 

• Beslissingsstatus 

• Binding aan de keuze 

 



Onderwijsloopbaanbegeleiding 

Niveau School/Leerkrachten – CLB 

- Zelfevaluatie-instrument: LOB-scan = Loopbaanoriëntatie en  

-begeleiding 
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0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1 Visie en doel(en) van
LOB

2 Leiderschap en
draagvlak

3 Beleid

4 Inhoud van LOB

5 LOB mogelijkheden in
het curriculum

6 Krachtige
(loopbaangerichte)

leeromgeving

7 De persoonlijke
voorkeur/mogelijkheden

van de jongere en…

8 Rollen en taken in de
school

9 Professionalisering

10 Ouder(s)

11 Externe partijen



Onderwijsloopbaanbegeleiding 

Niveau leerling 

- Leidraad Loopbaanleren 2e graad SO  

- In dialoog gaan met de leerling(en) over 

- Kwaliteiten 

- Motieven 

- Werk en opleiding 

- Netwerk 

- Zelfsturing 
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Onderwijsloopbaanbegeleiding 

76 



Onderwijsloopbaanbegeleiding 
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Leidraad loopbaanleren 

Materialenlijst 1ste en 2de graad SO 

Andere materialen: 

 www.dulego.be + publicatie ICE-model hfst.3.  

 

 

http://www.dulego.be/


Herman Van de Mosselaer 
 

AP Hogeschool Antwerpen 



De werkkwaliteiten van vele 
jongeren die de arbeidsmarkt 
intreden zijn niet adequaat 

Vele jongeren lopen 
teleurstellingen op bij 
hun eerste werkervaring 

Werkgevers zijn teleurgesteld 
over sociale vaardigheden en 
arbeidsattitudes van 
jongeren.  

Kickstart je toekomst! 
ESF-project, 2012-2015 



Werkorganisatie werk zien, prioriteiten stellen, plannen, geen tijd 
verliezen 

Beroepsethiek voorkomen (o.m. gepaste kledij), aanwezigheid en 
stiptheid, taakgerichtheid, respect voor diversiteit 

Groeipotentieel geïnteresseerd, gericht op bijleren, niet bij de 
pakken blijven zitten, inzicht in problemen en 
oplossingen ervan 

Samenwerken 
 

beleefd gedrag, helpen, aanmoedigen, samen 
oplossingen zoeken… 

Communicatie 
 

luister- en spreekvaardigheden, 
inlevingsvermogen, assertiviteit 

Belangrijke bron: 
Vlaams 
competentiewoordenboek 

Criteria: 

• generiek; 

• belangrijk/ in alle sectoren; 

• coachable; 

• werkbaar aantal. 







Onkunde 
Met 

ondersteuning 
Zelfstandig 

Onvoldoende Basisgroep Gevorderden 







 
 

 
 

  9 spelfiches per werkkwaliteit (WK) 





http://kickstart.goleweb.be 

 Kickstart-INSTRUMENT 

 Kickstart-TOOLBOX 

 Kickstart-HANDLEIDINGEN 

 Kickstart-DIDACTISCH MATERIAAL 

 Kickstart-GOOD PRACTICES 



 Kickstart-instrument 
 I-kick 

 Class-kick / Work-kick 
 

 
 

 Toolbox met  
...o.m. spelfiches 

 Handleidingen 

leer- en 
ontwikkelingsproces 

van 
leerlingen / jongeren 

katalysator 

coaching 



 

Hoe 
belangrijk 
voor mij/ 
volgens mij? 

Uitwisseling 
in groepjes 
 
 waarom? 

Hoe 
belangrijk 
voor ... 
werkplaats/
bedrijf 

 Waarom 
denk je 
dat? 

 Hoe ervaar 
je dat? 

Planning & 
prioriteiten 

Samenwerking 

Voorkomen 

Betrouwbaarheid & 
stiptheid 

Probleemoplossend 
vermogen 

Diversiteit 

Luistervaardigheden 

Inlevingsvermogen 

Assertiviteit 



werkveld 

• werkkwaliteiten lo
o
p
b
a
a
n
c
o
m

p
e
te

n
ti

e
s
 

arbeidsidentiteit 

Kickstart 

duaal leren 

• arbeidsrijp 
• motivatie • arbeidsbereid 

• leerbereid 

-duaal 





 Schaal met 6 items 
 

• De combinatie van leren op school en leren 
op de werkplek spreekt me aan. 

• Ik denk dat het goed is voor mij dat ik zowel 
in de klas als op de werkplek kan leren. 

• Ik vind een opleiding die leren en werken 
combineert, interessant 

• ... 

 



Wie ben jij? 

Op dit moment lijkt een opleiding duaal leren voor 
jou niet de goede keuze.  

Op dit moment is het voor jou nog niet 
duidelijk of duaal leren iets voor jou is.  

Je bent gemotiveerd voor een opleiding duaal leren. Aan 
jou de beslissing of  je er ook voor zal kiezen. 







 Vele coachingsmogelijkheden, 
ook via ‘gewone’ Kickstart 
 

• Class-kick = groepsoverzicht 
• Toolbox met spelmethodieken  

 
• Reflectieformulier 
• Observatieformulier 
• Self-coachingformulier 

 
• Handleidingen 
• Navorming 

 
 Ook op 

http://kickstart.goleweb.be  
 
 
 

Kickstart-duaal bij ICE 

• Intake 

• Voorbereiding van de 
exploratie 

• Startpunt voor 
reflectiegesprek 

http://kickstart.goleweb.be/


 Jongere centraal 

 Jongere taal geven 

 zelfreflectie 

 exploratie 

 





Broodjeslunch en 
netwerkmoment 



Werksessie 
 

Implementatie ICE – model, onderwijsloopbaanbegeleiding en 
Kickstart duaal leren 



Case 1 
 

Screen een jongere die momenteel in 4 BSO zit en de 
mogelijkheid heeft om in te stappen in een duaal standaardtraject 

vanaf 01-09-2017. 



Case 2 
 

Screen een jongere die op 01-09-2017 instapt in je school vanuit 
het vierde jaar Latijn en expliciet aangeeft dat hij/zij een duaal 

standaardtraject wenst te volgen. 



Case 3 
 

Schrijf, met behulp van de publicatie, een ruwe doch gefaseerde 
leerlijn uit voor de tweede graad BSO of TSO bij jou op school 

richting een mogelijk duaal standaardtraject in de derde graad. 


