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1. Situering  

Dankzij dit ESF-project werd een begeleidingsconcept voorzien voor drie scholen (twee scholen voltijds 

onderwijs en een CLW) en drie Syntra die in 2017-2018 brood- en banketbakkerij duaal en chocolatier 

duaal opstarten1. Het is het eerste jaar dat brood- en banketbakkerij duaal en chocolatier duaal worden 

ingericht en het tweede jaar dat het proefproject duaal leren van start is gegaan. 

Dit ESF-traject verliep deels individueel, deels collectief. 

Individueel: 

- Scholen en centra kregen de kans om een kwaliteitsvolle opvolging van de leerling op de 

werkvloer uit te werken, methodieken uit te testen/te verfijnen/te implementeren (o.a. een 

opvolgingstool voor mentoren om leerresultaten op te volgen2) en de kennis hierover en 

ervaringen te delen binnen een lerend netwerk. 

- Een externe coach/begeleider (vanuit Alimento) is beschikbaar om de individuele school te 

ondersteunen in de opvolging van de leerling op de werkvloer en hiervoor methodieken te 

implementeren. De mentorcoach3 (aanvullend vanuit Alimento) begeleidt - samen met de 

trajectbegeleider van de onderwijsinstelling- de mentor op een praktische toegankelijke 

manier. 

Collectief: 

- Via een lerend netwerk op niveau van het project4  deelden de deelnemende 

onderwijsinstellingen hun ervaringen. 

- Dit document bundelt bij het einde van het ESF-traject kennis, ervaringen en informatie om in 

de toekomst de opstart van duaal leren in andere onderwijsinstellingen te faciliteren. 

 

2. Doelstelling 

Dit traject beoogde de opstart van deze opleidingen te faciliteren, voornamelijk door de lesgevers en 

trajectbegeleiders te begeleiden bij vragen en onduidelijkheden omtrent het nieuwe van het systeem, 

maar vooral ook door hen te ondersteunen en verder te laten professionaliseren in hun contacten met 

de arbeidsmarkt en de opvolging van het leren op de werkvloer.  

 

 

 

                                                           
1 Lijst deelnemende onderwijsinstellingen bijlage 1  
2 Opvolgingstool mentoren screenshots bijlage 2 
3 Infofiche mentorcoach bijlage 3 
4 Overzicht data lerend netwerk bijlage 4 
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3. Projectuitvoering  

 

3.1 Samenvatting van de bevindingen van het lerend netwerk 

 3.1.1 Pluspunt: aanwezigheid van vertegenwoordiging van werkgevers 

Bij het lerend netwerk op projectniveau werden niet enkel de onderwijsinstellingen betrokken maar 

waren ook vertegenwoordigers van Bakkers Vlaanderen 5 aanwezig om de input vanuit de werkgevers 

te brengen. Dit bracht de evenwichtsoefening in kaart die scholen en werkgevers op het terrein 

ervaren. De meeste “bedrijven” waar de onderwijsinstellingen mee te maken kregen, zijn zelfstandige 

bakkers/chocolatiers. Zij hebben vaak geen uitgebreide administratieve faciliteiten, hebben weinig tijd 

om zich vrij te maken voor opvolging en begeleiding omdat ze zelf bijna allround bezig zijn met hun 

zaak. 

 → Bijgevolg bracht dit levendige discussies teweeg vooral over de inhoud van de 

opvolgingstool en daarmee samenhangend over de tijd die het vraagt van de mentor om deze in te 

vullen. De onderwijsinstellingen bezorgden zich vooral over hun eindverantwoordelijkheid en over de 

goed- of afkeuring van hun werking door de inspectie.  

 → Een modus vivendi werd gevonden aan het einde van het schooljaar. De opvolgtool zal alle 

elementen uit het standaardtraject overnemen maar gedetailleerde info kan worden uitgevouwen 

naar keuze. Werkgevers kunnen, indien ze weinig tijd hebben, de globale evaluatie van de jongere 

doornemen en bij het bezoek van de onderwijsinstelling kan de opvolging meer gedetailleerd worden 

besproken. Wel blijft het instrument een opvolgingstool en kan het geen gehele evaluatie van de 

jongere omvatten. M.a.w. de onderwijsinstelling zal nog steeds een vertaalslag moeten maken naar 

de eigen context. 

 

                                                           
5 Website Bakkers Vlaanderen https://bakkersvlaanderen.be/nieuws/hoe-en-waarom-vraag-ik-als-bakker-
banketbakker-een-erkenning-aan 



 
 

 
 

5 

 3.1.2 Kenmerkend: verschillende aanpak naargelang onderwijsvorm 

Tijdens het lerend netwerk werd snel duidelijk dat de aanpak anders bleek voor enerzijds voltijdse 

scholen en anderzijds CLW en Syntra. De voltijdse scholen, wel gewend aan het werken met stages 

maar geen ervaring met trajectbegeleiding, hebben een groot inhaalmanoeuvre te maken t.o.v. CLW 

en de Syntra’s die ervaring hebben met werkplekleren. De behoefte aan informatie en uitwisseling 

werd groter ervaren voor de voltijdse scholen dan bij CLW en Syntra. Bij deze laatsten bleek de 

uitdaging het duaal leren anders te maken dan het deeltijdse werkplekleren waar ze ruime ervaring 

mee hebben.  

Verder in dit document worden de verschillende methodieken en instrumenten uiteengezet die de 

onderwijsinstellingen dit schooljaar gaande weg hebben ontwikkeld. 

 3.1.3 Vraagstelling: hoe kan men arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid bepalen? 

Er gingen heel wat gesprekken tijdens het lerend netwerk over hoe onderwijsinstellingen de 

arbeidsrijpheid en –bereidheid bepalen. Er kan getest worden maar hoe de jongere in kwestie reageert 

op de werkvloer is moeilijk te detecteren. Het meest kans op succes ervaren de onderwijsinstellingen 

indien ze de leerling al kennen. Bijvoorbeeld in voltijdse scholen nemen de trajectbegeleiders contact 

op met de leerkrachten van het jaar voordien om geschikte leerlingen te traceren. Het is moeilijker 

werken voor CLW en Syntra die meestal jongeren over de vloer krijgen uit andere scholen en dus geen 

gekende geschiedenis meebrengen die een meerwaarde betekent in het oriënteren naar Duaal Leren.  

Er werd door de overheid de mogelijkheid gecreëerd van snuffelstages. Jongeren die al eens willen 

proeven van het duaal leren kunnen vanaf 1 september 2018 ook een snuffelstage doen in een 

onderneming. Op die manier komen ze al in aanraking met het bedrijf of de organisatie en krijgen ze 

een beter beeld van wat duaal leren inhoudt. Door deze verkennende stage kunnen jongeren hun 

studiekeuze versterken en zo ervaren ze ook effectief wat ‘leren op de werkvloer’ is. Leerlingen kunnen 

zich een beeld vormen van het soort bedrijf of organisatie waar ze hun opleiding willen verderzetten 

en van het beroep of de studierichting zelf.  

De onderwijsinstellingen vinden dit een goed idee indien ze reeds contacten met bedrijven hebben 

maar het vergroot de praktische organisatie. 

 

In dit document onder 3.2 kan je lezen hoe Syntra AB en CLW Kogeka arbeidsrijpheid onderzoeken. 

 3.1.4 Uitdaging: de nadelen van een proefproject: de drie V’s  

Tijdens het schooljaar was het zoeken naar de “juiste” lees “op dat ogenblik van toepassing” wetgeving 

rond de drie V’s (vakantiejobs en/of studentenarbeid, vakantie en verzekering)  

Rond vakantiejobs en studentenarbeid werd de wetgeving en cours de route gewijzigd. Voor 

werkgevers kwam dit heel verwarrend over dus heel wat werkgevers in het hele (proef)systeem van 

Duaal Leren werden hier mee geconfronteerd. Een heuse dobber voor onderwijsinstellingen om deze 

wetgeving correct over te brengen… 
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Dat de wetgeving over vakantie in het duale leersysteem afhangt van de vorm van onderwijsinstelling 

is ook niet echt bevorderlijk voor duidelijke communicatie. “Slimme” werkgevers gaan voor CLW’s en 

Syntra omdat deze jongeren doorwerken in de vakantie. De leerlingen uit CLW/Syntra hebben per 

kalenderjaar 20 dagen onbetaalde vakantie die ze (in overleg met onderneming) mogen opnemen in 

de schoolvakanties. Het is een recht maar wanneer ze deze dagen precies opnemen in de vakanties 

wordt afgesproken met de onderneming. Tijdens de periode onbetaalde vakantie tijdens de maanden 

juli en augustus kunnen de leerlingen vakantiewerk doen bij dezelfde onderneming die ook hun 

werkplek is binnen de OAO. Dat kan voor de leerlingen CLW/Syntra tijdens dagen onbetaalde vakantie, 

daarvoor hoeft de OAO niet beëindigd te worden. 

De leerlingen uit een voltijdse school hebben recht op eenzelfde volume aan vakantiedagen als de 

andere leerlingen in de school. Tijdens de schoolvakanties mogen ze naar de werkplek gaan, maar dan 

moeten ze deze dagen recuperen op dagen dat ze buiten de schoolvakantie op de werkplek worden 

opgeleid. Voor de grote vakantie is dat misschien iets moeilijker organiseerbaar. Gelukkig wordt vanaf 

1/9/2019 de regeling generiek en daarbij hoort een éénvormige vakantieregeling.  

Werkgevers vinden het niet steeds logisch dat de jongere wanneer hij zijn tijd doorbrengt in de school 

ook verzekerd wordt via de werkgever. De onderwijsinstelling heeft het moeilijk met hiervoor een 

argumentatie te bedenken. 

 3.1.5 Suggestie: telefonische helpdesk voor sociaaljuridische vragen  

Tijdens het Lerend netwerk kwamen verschillende vragen naar boven van sociaaljuridische aard. In de 

mailbox belanden diverse vragen van de onderwijsinstellingen naar een correct antwoord op 

specifieke vragen van de arbeidswetgeving. Eerst gaf het ABC –document van Syntra Vlaanderen een 

uitkomst. Daarna bieden de infofiches bij de downloads op www.werkplekduaal.be de correcte 

toelichtingen omtrent leervergoedingen, vakantieregelingen, arbeidsongeschiktheid, sociale 

verplichtingen …Maar dit volstaat niet om specifieke vragen te beantwoorden. 

Het volstaat ook niet om de sociaal secretariaten te informeren. Een school, leerlingen en ouders 

kunnen zich niet wenden tot deze instanties.  

De overheid legt een aantal deadlines op (14 dagen voor erkenningsaanvragen, 20 dagen zoeken naar 

werkplek ed…).  Dat maakt dat - om een correcte begeleiding van de werkplek te kunnen garanderen- 

antwoorden op sociaal juridische vragen snel moeten kunnen bezorgd worden en dit liefst telefonisch. 

Mailing vraagt van werkgever en onderwijsinstelling een omstandige, uitgebreide neergeschreven 

uitleg indien je een correct antwoord wenst en er is geen mogelijkheid tot heen en weer 

vragen/antwoorden naar verduidelijking.  

 3.1.6 Zwakke schakel?  

Een proefproject wil een experimentele ruimte zijn maar eist ook zijn tol. Kennismaking met en 

inwerken in het project vraagt veel tijd. De onzekerheid naar de toekomst maakt dat 

onderwijsinstellingen er meestal niet ten volle op inzetten. Gelukkig zijn er dan ESF-middelen (voor 

één jaar).  

http://www.werkplekduaal.be/
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Maar dat maakt dat ofwel supergemotiveerde coördinatoren, leerkrachten en trajectbegeleiders veel 

meer tijd spenderen aan dit project dan hun opdracht inhoudt; of aan de andere kant dat gedurende 

het traject er wissels gebeuren van personeel en/of tijdelijk personeel wordt ingezet; of dat ook soms 

iets te sterk wordt aangeleund bij het gekende systeem van werken. 

Het Duaal Leren vraagt een grondige voorbereiding, een zorgvuldig inplannen en genoeg financiële 

draagkracht zodat deze leervorm echt de kans krijgt die het verdient. 

 3.1.7 Afsluiter: leren van elkaar is een toegevoegde waarde  

Gaandeweg werd het lerend netwerk een hechte groep die bereid is en was tijd te investeren voor 

elkaar en voor de nieuwe lichting proeftuinscholen. Dit komt niet vanzelf. Vergaderen is steeds voor 

de coördinatoren, trajectbegeleiders en leerkrachten tijd maken die ze niet voor iets anders kunnen 

gebruiken. Dat wordt weloverwogen …  

Toch is het nodig om betrokkenen af en toe samen te brengen zodat nieuwe ideeën ook ingang vinden 

en dat er een netwerk ontstaat waar hulp kan geboden worden. De sectororganisatie vervult hier deze 

rol en tracht ondersteunend te werken. 

 

3.2 Resultaten van een jaar proefdraaien; tijd voor disseminatie 

In dit deel krijg je als lezer een inkijk in de verschillende methodieken en instrumenten die de 

onderwijsinstellingen dit schooljaar gaande weg hebben ontwikkeld. 

3.2.1 Informatieverstrekking over Duaal Leren 

 

Elke proeftuinschool heeft gecommuniceerd naar leerlingen en ouders, werkgevers/mentoren en 

intern personeel (trajectbegeleiders, praktijkleerkrachten) om hen te informeren over het Duaal Leren. 

Daar komen zowel gemeenschappelijke als specifieke elementen naar boven. Hierna volgt een 

samenvatting van hun voorbereiding t.a.v. duaal leren (brood-en banketbakkerij duaal en chocolatier 

duaal) naar verschillende doelgroepen.



 
 

 
 

8 

 

 

Hoe bereiden we kandidaat-leerlingen en ouders voor op duaal leren? 

Kandidaat-leerlingen en ouders 
Schooljaar 2017-2018 

Wat doen we anders, beter  
in schooljaar 2018- 2019? 

Communicatie algemeen 
               *Info wordt per e-mail, telefoon en  
                 via folders, brochures (OAO, leertijd,…) gegeven   
               *Infomomenten (o.a. open dag) – onthaal 

  Kandidaat-leerlingen en ouders worden uitgenodigd voor informatie  
               *Presentatie 

 *Infosessie over duaal leren binnen de lessen PAV 
 
Naar leerlingen toe 
       * Intakegesprek (en ouders -18jaar) –  
                   -addendum overlopen 
                   -intrinsieke motivatie polsen 
       * Screening van de LL + bespreking (lln + ouders) 

      - kickstart ( attitude) www.kickstart.goleweb.eu 
      - Brief na screening: “arbeidsrijp” en informatie over duaal leren 

        * De leerling kan een snuffelstage en/of een screeningsovereenkomst van 4    
werkdagen aangaan 
       * Leerlingen (en ouders van minderjarigen)  
              werden persoonlijk (= op maat) ingelicht.  
              - toelichting opleidingsplan 
              - inhoud OAO 

- rechten & plichten 
 

*Infodagen, infostand, open klasdagen, clusteravond organiseren waar we 
info geven aan ouders, leerlingen én werkgevers, en waarbij nadien tijd is om 
te netwerken, info via aparte website Dualimento, CLB informeren (ruim op 
voorhand) 
*Correcte screening / presentatie( Aftoetsen van de arbeidsrijpheid van 
jongeren en ruim op voorhand inplannen), beknopte vragenlijst en feedback 
gesprek collega’s praktijk (vakattitude) en collega’s PAV (algemene attitude) 
*Duidelijke procedureafspraken omtrent de klassenraden van het einde van 
het schooljaar m.b.t. oriëntering en kijkwijzers 
arbeidsbereidheid/arbeidsrijpheid. 

  

http://www.kickstart.goleweb.eu/
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Hoe bereiden we kandidaat-bedrijven voor op duaal leren? 

Kandidaat bedrijven 
Schooljaar 2017-2018 

Wat doen we anders, beter  
in schooljaar 2018- 2019? 

Communicatie: 
- Info geven over duaal leren (hetzij per telefoon hetzij per e-

mail, via folder) 
- Erkenning laten aanvragen  
- Het standaardtraject wordt toegelicht  
- Praktische afspraken worden toegelicht (wat met ziekte, op tijd 

komen,…) 
- Sociale wetgeving 
- Bedrijven worden persoonlijk (= op maat) ingelicht.  
- Sollicitatiegesprek met kandidaat leerling bijwonen 
- Map met belangrijke informatie op de werkplek bezorgen 

 
 

 
 
 
 

*Werkplekken kunnen advies inwinnen in school bij betrokkenen duaal leren 
*Goede screening bedrijven niet enkel via cao maar ook volgens competenties die 
aangeboden kunnen worden 
*Liever geen “semi” industriële setting. 
*Opleiding laten volgen om coaching van en omgaan met jongeren en hun specifieke 
“problematiek" te begeleiden. 
*Leerling samen/persoonlijk gaan voorstellen. 
*Bij opstart documenten persoonlijk laten tekenen door alle partijen. 
*Meer werkplekbezoeken aan de werkplekken 
*Info geven via aparte website 
*Info voor mentoren kwam eigenlijk te laat dus we willen vooraf duidelijker 
communiceren, bijvoorbeeld; 

o Clusteravond organiseren 
o Voor een eventuele opstart op werkbezoek / ter plaatse gaan 
o Eventueel de praktijkleerkracht vooraf een halve dag laten 

meedraaien op de werkvloer 
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Hoe bereiden we personen met een specifieke functie (mentor/ trajectbegeleider/praktijkleerkracht) voor op duaal leren? 

Mentor  
Schooljaar 2017-2018 

Wat doen we anders, beter  
in schooljaar 2018- 2019? 

Doornemen van addendum duaal leren ter plaatse 
      -       School heeft taken, afspraken opgelijst en     die worden met de 
mentor overlopen(gelijkenissen met stagebegeleider ) 

- De verantwoordelijkheden van de mentor worden toegelicht 
- Het standaardtraject wordt overlopen 
- De opvolgtool wordt uitgelegd 
- Het systeem en de visie en strategie worden toegelicht 

 
Uitleg over coaching mentor op de werkplek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*De mentoren voldoende informeren over het evaluatiebeleid en meer nauwgezette 
opvolging evaluatietool 
*Bezoek aan kandidaat mentor vóór start van de OAO zodat de verantwoordelijkheden 
nog concreter geformuleerd en op papier gezet kunnen worden  
*Terugkomdagen organiseren met verschillende mentoren (in hetzelfde traject) 
*Mentoropleiding promoten 
 
*Samenwerking met Voka en Unizo 

o Zij hebben contact opgenomen met ons omdat ze een actievere rol 
willen spelen en bedrijven willen informeren over Duaal Leren 
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Trajectbegeleider 
Schooljaar 2017-2018 

Wat doen we anders, beter  
in schooljaar 2018- 2019? 

Trajectbegeleider werkt zich in in diverse aspecten van duaal leren = 
spilfiguur; 
- Takenpakket, functieomschrijving 
- Doornemen decreet 
- Doornemen van addendum duaal leren 

- Info over de standaardtrajecten  
- Handleiding digitale tool en opmaken van OAO’s  
- Info sociale wetgeving OAO’s  
- Spilfiguur tussen Werkplek en Leerling 

 
- Het verschil tussen regulier onderwijs en 
              duaal leren leren kennen  
- Deelnemen aan partneroverleg, via onderwijskoepel, 
sectorvergaderingen,… 

*Opleidingen rond gedragsproblematieken leerlingen  
*Investeren in netwerking, platform informatie duale werkplekken 
*Betere verticale informatiestroom. 
*Betere informatie m.b.t. visie, aanpak …. 
*Opsplitsing functie: 

- Opleidingsbegeleider 
- Trajectbegeleider 

  

Praktijkleerkracht 
Schooljaar 2017-2018 

Wat doen we anders, beter  
in schooljaar 2018- 2019? 

- Infovergadering bij de start van de opleiding 
o Functieomschrijving gegeven 
o Takenpakket beschreven 

- Opleidingsplan bezorgen en overlopen  
- Info over de opvolging werkplekleren 
- Dit cursusjaar was voor de docent erg zoeken, vermits je alternerend 
moet lesgeven; was haalbaar omwille van klein aantal leerlingen; algemeen 
kader in het standaardtraject is zeer ruim te interpreteren; praktijk gaat 
veeleer gepaard met theorie  

*Meer afstemming tussen docent BK en AV. 
*Meer afstemming tussen les en werkvloer. 
*Betere verticale informatiestroom. 
*Betere informatie m.b.t. visie, aanpak *Overlegmomenten met leerkrachten inplannen 
van alle deelnemende scholen zodat er info kan uitgewisseld worden  
* Dit moment hebben we geen overleg met alle betrokken leerkrachten van de 
proeftuinen (bakkerij en slagerij). Dit is soms een gemis, maar is nu moeilijk in te 
plannen wegens organisatorische redenen. Voor volgend jaar willen we hier graag werk 
van maken door gestructureerde vergaderingen in te plannen. 
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 3.2.2 Planning schooljaar duaal 

De hotelschool in Hasselt maakte een planning op om de verschillende fases in het schooljaar doelmatig aan te pakken. Het takenpakket van de verschillende 

actoren (Beleidsmakers /Coördinatoren, Trajectbegeleider, Mentor, Leerling en Andere) komt aan bod. Dit  overzicht biedt een inkijk in de to-do’s . Op die 

manier kunnen de acties schematisch gepland worden.
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Beleidsmakers / 

Coördinatoren 
Trajectbegeleider Mentor Leerling 

 

Andere 

Voorafgaand van het schooljaar 

Afhankelijk per studierichting: behoeften sectoren in kaart 

brengen 
   

Schoolstructuur 

opstellen 

Opleidingen trajectbegeleiders 

(HVV: mentoren opleiding) 
   

Addendum schoolreglement opstellen/aanpassen    

Opleidingsplan uitschrijven o.b.v. 

standaardtraject/competentieverslag 
   

Marketing/communicatie bepalen: 

- digitale communicatie 

- flyer/brochure opstellen 

- infomomenten organiseren 

Werkplekken kunnen 

advies inwinnen in 

school 

Leerlingen informeren zich  

Werkplekken contacteren (geografische bepalen)/kan ook in overleg met lln 

kennismakingsgesprek 

Persoonlijke uiteenzetting (addendum & brochure) 

Intakegesprek met leerling 

(en ouders -18 jaar) a.d.h.v. 

addendum 

Intrinsieke motivatie polsen 

 

Erkenning aanvragen (5 jaar geldig) – aanvragen op www.werkplekduaal.be   

 

Screening afnemen bij 

leerlingen. 

- kickstart ( attitude) 

www.kickstart.goleweb.eu 

 

Screening via: 

- beknopte vragenlijst 

- feedback gesprek collega’s 

praktijk (vakattitude) en 

 

http://www.werkplekduaal.be/
http://www.kickstart.goleweb.eu/
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- casussen oplossen collega’s PAV (algemene 

attitude) 

- kickstart ( attitude) 

www.kickstart.goleweb.eu 

- casussen oplossen 

 

Resultaten screening 

bespreken met leerling (en 

ouders -18 jarige) 

 

Resultaten screening 

bespreken met leerling (en 

ouders -18 jarige) 

 

Adviserende klassenraad organiseren (niet bindend) liefst 

30/06 

- beginsituatie bepalen (competenties) 

   

 

Nieuw schooljaar – september 

 

 

Matching zoeken 

werkplek/leerling 

(bedrijfsbezoeken 

organiseren) 

 PAV lkr en lln stellen CV & motivatiebrief op 

 

Trajectbegeleider/PAV lkr 

bereiden sollicitatiegesprek 

voor met leerling 

 
Trajectbegeleider/PAV lkr bereiden 

sollicitatiegesprek voor met leerling 

 

Sollicitatie-/ 

kennismakingsgesprek 

begeleiden. 

Sollicitatie-/ 

kennismakingsgesprek 

met leerling 

Sollicitatie-/ 

kennismakingsgesprek met 

mentor. 

 

Overeenkomst opstellen via www.werkplekduaal.be in 3-voud 

Wordt door 3-partijen ondertekend alsook, schoolreglement en addendum. 
 

http://www.kickstart.goleweb.eu/
http://www.werkplekduaal.be/
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Opnieuw inscannen & uploaden www.werkplekduaal.be  

 

Aanloopfase tot en met 30/09 

Bij nieuwe inschrijvingen i.f.v. 

duaal leertraject : praktische 

proef organiseren 2de of 3de 

week sept. (toetsen motivatie 

/ vakbekwaamheid als 

aanvulling op theoretische 

screening) 

 
Aanloopfase tot en met 30/09 

 

VDAB partners account aanmaken: volgende stappen  

www.partners.vdab.be 

- ingevulde organisatiefiche “mijn loopbaan voor partners” 

contract, ondertekenen door directie + opsturen VDAB 

- persoonlijk ondertekende gebruikersverklaring, door 

directie + opsturen VDAB 

- doorloop de digitale opleiding van VDAB via de site (1 uur) 

- Attest opleiding VDAB site doorsturen naar departement 

onderwijs & vorming. 

- VDAB verklaring leerlingen bezorgen aan kantoor VDAB 

Hasselt (min. 3 werkdagen voor toegang). 

-Bedrijfsidentificatienummers aanvragen via VDAB website 

(ondernemingsnummer), min. 3 dagen wachten op 

antwoord. 

- Volg een MLP-opleidingsessie van departement onderwijs & 

vorming 

Indien niet tijdig in orde = problemen kinderbijslag 

 

 In september inschrijving 

VDAB website – Project 

Leren en Werken 

 

VDAB verklaring invullen 

voor het verlenen van 

toegang aan 

trajectbegeleiding. 

 

Indien niet tijdig in orde = 

problemen kinderbijslag 

 

http://www.werkplekduaal.be/
http://www.partners.vdab.be/
https://partners.vdab.be/cvs/cvs_systoegang.shtml#lerenenwerken
https://partners.vdab.be/cvs/cvs_systoegang.shtml#lerenenwerken
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- Na definitieve beëindiging overeenkomst werkplek : dossier 

vervolledigen en overdragen aan VDAB door 

trajectbegeleider. 

   

Voedingssector: medisch 

attest dokter zelf voorzien 

(geen ARISTA) 

 

 
Opleidingsplan bespreken met leerling en mentoren. 

De beginsituatie bepalen via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) 
 

Nieuw schooljaar – 1 oktober 

Ondersteund 

begeleider & 

mentor 

Is het aanspreekpunt van de 

school voor leerling, ouders en 

mentoren. 

Is aanspreekpunt van de 

stageplaats voor de 

leerling en 

trajectbegeleider. 

Leerlingen geven wekelijks 

feedback aan 

trajectbegeleider.  

 

Tijdens de eerste stageweek 

telefonisch contact op nemen 

met de mentor. Vanuit dit 

telefoongesprek kan de 

trajectbegeleider al een eerste 

indruk opdoen naar het 

verloop van de .  

Trajectbegeleider is 

telefonisch, per mail of  via 

smartschool bereikbaar. 

 

De leerling laat na 1 

werkdag weten aan zijn 

trajectbegeleider weten 

hoe zijn eerste werkdag 

verlopen is. 

 

 

Opvolgen van het invullen van 

uurrooster (Quickstage), 
 

Vult dagelijks zijn online 

uurrooster in  Quickstage. 
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feedbackdocument (verslag), 

,… 

Vult wekelijks zijn 

feedbackdocument in en 

geeft dit af aan 

trajectbegeleider 

vult de zelfevaluaties in 

(begin-, tussentijdse- en 

eindevaluatie)  

 

Maakt voldoende tijd 

vrij om leerling te 

leren/coachen/begeleid

en en hem feedback te 

geven. 

Theoretische kennis 

bijbrengen tijdens de 

praktische uitvoering is 

een grote meerwaarde. 

Doorheen de werkdag van 

de leerling kunnen zij 

terecht bij de mentor voor 

alle vragen terecht. 

 

Leidt de tussentijdse en/of 

eindevaluatiegesprekken met 

de mentor en de leerling. Om 

een goed beeld te krijgen van 

de prestaties van de leerling is 

het voeren van een 3-

hoeksgesprek noodzakelijk. 

Een afzonderlijk gesprek met 

de mentor en met de leerling. 

Met de ingewonnen 

informatie zal het gesprek met 

Neemt deel aan de 

tussentijdse en/of 

eindevaluatiegesprekke

n. 

Neemt deel aan de 

tussentijdse en/of eind 

evaluatiegesprekken. 
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de 3 partijen plaats vinden. De 

trajectbegeleider neemt de 

taak van moderator op zich. 

Is tijdens het ganse proces 

verantwoordelijk voor de 

evaluatie van de leerling 

Adviseert de 

trajectbegeleider met 

betrekking tot de 

evaluatie van de 

leerling. 

Vult de zelfevaluatie in 

(regelmatige basis).  

Krijgt bijkomende taken 

rond zijn POP verder aan te 

vullen/passen, uploaden 

portfolio smartschool. 

 

Is verantwoordelijk voor de 

rapportering aan de leerling en 

zijn ouders (oudercontact). 

Is stemgerechtigd 

tijdens klassenraden en 

deliberaties. Bij 

afwezigheid vervalt de 

stem van de mentor 

(advies 

trajectbegeleider) 

  

 

Administratie 

 

Ondersteund 

begeleider & 

mentor 

VDAB partners portaal 

regelmatig aanvullen met 

informatie. 

   

Leerlingvolgsysteem/logboek 

aanvullen 
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Sommige sectoren bieden zelf 

mentoren opleiding aan, 

mentoren informeren. 

Mentoropleiding volgen 

( 800,- euro RSZ korting 

per kwartaal) 

  

Voor elk einde van de maand 

de afwezigheden bezorgen aan 

de personeelsdienst.  

Loonadministratie in 

orde maken. 
  

Provinciaal overleg    

Overleg GO! Brussel    

Kennisdeling met andere 

scholen i.f.v. 

feedback/ervaringen 

   

Op vraag van lln en ouders, 

loonfiche 

opvolgen/kinderbijslag vragen 

beantwoorden. 

   

   

In het jaar dat de leerling 19 

jaar wordt,  

- kan hij een eigen 

ziekteverzekering afsluiten 

(recht op ziekte uitkering na 

14 dagen ziekte) 

- opbouw pensioenrechten 

- de beroepsinschakelings 

tijd verminderd worden 

met het aantal 

kalenderdagen, zondagen 
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uitgezonderd, die gelegen 

zijn in de periode gedekt 

door de OAO. 

 

Optioneel/allerlei 

 

IBAL project (Intensieve begeleiding alternerend leren) 

Eramus duaal (buitenlandse stage) 

Optioneel -  ESF middelen van de sectoren:  

- maandelijkse uurregistratie bijhouden en 3 x bezorgen aan 

dossierbeheerder 

- 4 x per jaar vergadering sectoren Vlaams niveau 

   

  

De werknemer kan de 

leerling niet meer 

aannemen als 

jobstudente na het 

afronden van de 

opleiding.  
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 3.2.3 Screening van de jongere op arbeidsrijpheid 

 

 Onderzoek door Kogeka Geel naar arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid 

Kogeka Geel CLW ontwierp een kijkwijzer die ze ontwikkelden voor de leerkrachten van de tweede 

graad van het voltijds onderwijs. Bij de ontwikkeling van deze kijkwijzer baseerden ze zich op een 

onderzoek van de Universiteit Antwerpen. A.d.h.v. deze kijkwijzer kunnen leerkrachten een inschatting 

maken van de arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van de leerling, om zo een gefundeerde beslissing 

te maken op de eindklassenraad over het al dan niet instappen in Duaal Leren. 
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En Kogeka gaat verder dan dit. Ze hebben sinds september 2018 verschillende opleidingen duaal. Ze 

hanteren evenwel een uniform systeem. Binnen alle proeftuinen duaal leren van KOGEKA wordt 

gewerkt met een gedragsgericht interview, wat een onderdeel vormt van de huidige screening van het 

CDO. Aangezien de volledige screeningstool van het CDO focust op het screenen van arbeidsrijpheid, 

engageert Kogeka zich in de loop van schooljaar 2018-2019 voor de uitbreiding van deze screeningstool 

naar.het.screenen.van.arbeidsbereidheid.  

Bij de screening hanteren ze.de STAR- en de WAKKER-methode, waarbij objectief waarneembaar 

gedrag wordt geobserveerd en vertaald naar aanwezige competenties. Via verschillende opdrachten 

op verschillende momenten scoren meerdere observatoren de aanwezige competenties van iedere 

jongere. Vanuit de screening wordt een competentie-CV opgesteld, waarin de vastgestelde 

competenties.verwoord.worden.aan.de.hand.van.waargenomen.indicatoren.  

 

 
 Arbeidsmarktrijpheid bekeken vanuit Syntra-AB 

Vanuit de jarenlange ervaring in de leertijd heeft Syntra-AB vzw reeds expertise opgebouwd in het 

bepalen van de arbeidsmarktrijpheid van de leerling.  

Het bepalen van de arbeidsrijp- en bereidheid is essentieel voor een goede verloop van het traject van 

de jongere. Daarnaast geeft dat een beeld weer van de sterktes en zwaktes van de jongere, de 

ontwikkelde competenties en de te ontwikkelen competenties.  
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In de leertijd en in het duaal leren hanteert Syntra-AB een standaardprocedure rond intake- en 

screening.  

In eerste instantie wordt de kandidaat-leerling (en wettelijke vertegenwoordiger) uitgenodigd voor 

een infosessie waarbij we algemene informatie geven over de rechten en plichten van de werknemer. 

Zoals elke andere vorm van onderwijs is ook de leertijd / duaal leren gebaseerd op enkele algemene 

uitgangspunten en waarden. Samen vormen die ons opvoedkundig of pedagogisch project. Zo weet de 

kandidaat-leerling waar de leertijd en het duaal leren voor staat.  

De uitgangspunten en de waarden worden tijdens de infosessie in een zevental punten samengevat: 

1) Basisrechten Onaantastbare basisrechten  

2) Openheid en verscheidenheid Openstaan voor elke jongere ongeacht 
persoonlijke overtuiging, geaardheid, afkomst,…  

3) Wederzijds respect Respect voor ieders eigenheid maar wel 
dezelfde rechten, plichten, maatregelen en 
vergoedingen 

4) Gestimuleerde zelfontplooiing Streven naar het ontwikkelen van talenten van 
iedere jongere 

5) Gelijke kansen Aangepast en persoonlijk traject rekening 
houdend met de capaciteiten ambitie en 
mogelijkheden 

6) Praktijkgericht leren Aldoende leren om maximale kansen op 
tewerkstelling te waarborgen na de leertijd / 
duaal leren  

7) Honderd procent inzet Lesgevers en ondernemers zetten zich honderd 
procent in. Dit verwachten we eveneens van de 
leerjongeren  

 

Na de infosessie, wordt de leerling uitgenodigd voor een individueel gesprek bij de trajectbegeleider.  

In een intakegesprek gecombineerd met screeningsdagen op een werkplek schatten wij de 

arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties in.  
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De screening kan niet worden geweigerd tenzij de leerling reeds eerder werd gescreend. De middelen 

of methodieken voor de screening zijn goedgekeurd door de VDAB. Zo gebruiken wij het VDAB 

screeningsinstrument (zie print hieronder). 

 

 

Van de screeningsdagen op de werkplek kan een kandidaat-leerling vrijgesteld worden mits hij 

voldoende praktijkervaring kan aantonen.  

De screeningsovereenkomst houdt in dat de leerling, op de zelfgekozen werkplek, 4 dagen gescreend 

wordt; enerzijds om het beroep te leren kennen en anderzijds om een match te realiseren.  

Na de screening op de werkvloer wordt de leerling geacht om zichzelf te evalueren en het gebeuren 

van de 4 dagen op de werkplek. Ook aan het ondernemingshoofd wordt gevraagd om een 

evaluatieformulier in te vullen. (zie prints hieronder) 
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Print 1: zelfevaluatie jongere  

 

Print 2 evaluatieformulier ondernemingshoofd:  
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Naast deze VDAB tool en de evaluatieformulieren worden de leerlingen bevraagd omtrent de sociale 

achtergrond, leerproblemen evt. gedragsproblemen in het verleden,…  

De screening houdt eveneens in dat de jongere zelf op zoek moet gaan naar een werkgever. Het is 

immers de verantwoordelijkheid van de leerling om een motivatiebrief en een CV op te stellen. De 

leerjongere laat zien in hoeverre hij/zij zelfredzaam is en initiatief neemt.  

Het resultaat van deze evaluatieformulieren, het intakegesprek en de bijhorende bevraging bepaalt of 

de leerling zich kan inschrijven in het duaal leren en in een Syntra lesplaats.  

Enkel leerlingen die op basis van de screening als arbeidsrijp worden beschouwd kunnen een 

overeenkomst van alternerende opleiding afsluiten. Leerlingen die na de screening niet arbeidsrijp 

bevonden worden, worden door doorverwezen naar een andere onderwijsvorm.  

Zoals hierboven beschreven staat, hebben wij reeds verschillende jaren ervaring met de leertijd. 

Daarnaast hebben wij reeds 2 jaar ervaring in de proeftuinen.  

Als we deze ervaring optellen, kunnen we stellen dat we geen beginners meer zijn. Echter merken we 

dat ook wij nog steeds aan het zoeken zijn naar goede methodieken, tools, … hoe we de arbeidsrijpheid 

en arbeidsbereidheid kunnen nagaan. Hierdoor hebben wij sinds kort een werkgroep intake & 

screening opgericht. Het doel van deze werkgroep is onze intake & screening kritisch bekijken: doen 

we het goed? Bereiken we wat we vooropgesteld hadden? …  

Deze werkgroep is Syntra AB overstijgend. We vinden disseminatie van kennis essentieel en willen 

hierin een actieve rol opnemen. Hierdoor heeft elke Syntra vzw een trajectbegeleider afgevaardigd die 

deel uitmaakt van deze werkgroep. Op dit moment nemen de trajectbegeleiders de ‘lead’ om deze 

intake & screening te herbekijken. Deze beslissing werd genomen omdat de trajectbegeleiders op dit 

moment diegene zijn die de intake & screening voor hun rekening nemen. Zij zijn onze bron van kennis. 

Uiteraard zal er naar de toekomst ook andere mensen betrokken worden, of dit is toch de bedoeling. 

We denken hierbij aan docenten, leertijdverantwoordelijken, werkgevers, … We vinden het belangrijk 

dat de visie rond intake & screening ingebed zit in de volledige organisatie.  

Ondertussen zijn we tot de vaststelling gekomen in deze werkgroep dat onze huidige procedure een 

opfrisbeurt kan gebruiken. We merken dat de huidige tool die we gebruiken, namelijk de VDAB tool, 

af en toe leidt tot sociaal wenselijke antwoorden van jongere. Dit is uiteraard een vertekend beeld. We 

proberen dit op te lossen door vragen te stellen, in te zoomen op bepaalde stukken. Echter blijven we 

hier op onze honger zitten.  

Bovendien merken we dat we een zeer divers publiek van jongeren aantrekken die bij ons willen les 

volgen. Eén omvattende tool lijkt voor ons niet de oplossing. Wij zouden willen streven naar een 

‘toolbox’ met tools, methodieken die we kunnen inzetten bij de intake & screening. Een bepaalde tool 

kan perfect zijn voor een jongere, maar dit wil uiteraard niet zeggen dat dit ook geldt bij een andere 

jongere.  
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Daarnaast lijkt het ons cruciaal om ook de docenten en werkgevers te betrekken bij de screening van 

de jongere. Ook zij kunnen veel input geven over de arbeidsrijpheid en bereidheid.  

We hebben tot nu toe reeds veel geleerd, maar zullen naar de toekomst moeten blijven leren. 

Onderwijs is voortdurend durven innoveren. En dit is wat wij willen doen bij Syntra AB.  

Tips: 

Onze tips rond het bepalen van de arbeidsrijpheid aan voltijdse scholen die instappen in het duaal 

leren zijn: 

 Voldoende instrumenten voorzien om een zicht te krijgen op de arbeidsrijpheid 

 Voldoende vragen stellen omdat je soms sociaal wenselijke antwoorden krijgt en op de 

antwoorden die je krijgt nog eens doorvragen  

 De leerling niet bij de hand vasthouden maar loslaten en zelf het initiatief laten nemen 

 Minderjarige leerlingen zoveel mogelijk stimuleren om zelf te communiceren naar 

werkgevers/school i.p.v. de wettelijke vertegenwoordiger  

 Het traject van de leerling op de werkvloer, tijdens de screening, goed opvolgen 

 

 3.2.4 Werkplekbezoeken aangepast aan bakkers 

Syntra Midden-Vlaanderen organiseert reeds jaren de leertijd. Voor Duaal Leren brood-en 

banketbakkerij komt er voor een werkplekbezoek toch heel wat bij kijken. Een werkplekbezoek in de 

bakkerssector moet steeds goed georganiseerd worden. Het gaat om de samenwerking tussen de 

verschillende actoren nl. de cursist, de werkgever, de docent en de trajectbegeleider. 

Wanneer er een werkplekbezoek moet gepland worden, is het al een hele opdracht om de 

verschillende actoren samen te krijgen voor een bespreking.  Om te vermijden dat de werkgever zo 

weinig mogelijk tijd verliest, is het raadzaam om de meeste bezoeken zoveel mogelijk samen te 

plannen. Daardoor vermijden we dat de werkgever per week 2 bezoeken zou krijgen. 

Bij Dualimento komt er dan nog bij kijken dat er een mentorcoach is aangesteld die de werkgever 

loodst door het correct gebruik van de app van Alimento. Deze geeft dan de extra ondersteuning bij 

het gebruik en evaluatie van de app. 

Bij de bakkers is het zo dat we rekening moeten houden met de werkmomenten van het 

ondernemingshoofd of de mentor. Zij hebben een speciaal werkritme. Het werken gebeurt in de 

vroege uurtjes en zij gaan dan slapen ’s morgens om 10 à 11u in de voormiddag. 

Om dan een bezoek te plannen, zijn de mogelijkheden nog beperkter. 

Onze ervaring leert dat er enkel een afspraak kon gemaakt worden tussen 9 en 11u in de voormiddag.  

Voor een docent is dit niet altijd even praktisch. Hij heeft ook zijn lesopdrachten waar hij niet vanuit 

kan. De cursist is meestal wel nog aanwezig op dit moment. Bij een van onze bakkers beëindigde de 

cursist zijn eindtaak om 10u. 
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Een voordeel bij dit gegeven is dat de docent en de trajectbegeleider al op voorhand kon afspreken en 

kijken waar in de voormiddag het voor beide paste.  Er moet ook rekening gehouden worden met de 

collectieve sluitingsperiode op de werkplek. 

Het telefonisch contact verliep soms moeizaam. Ook daar is het noodzakelijk rekening te houden met 

de bereikbaarheid van de werkgever. Dit is doorgaans maar 1u per dag in de voormiddag. 

Praktische werkwijze : 

Voor het bezoek wordt eerst een afspraak vastgelegd. We komen nooit onverwacht. Dit heeft als 

nadeel dat je de leerling niet echt op het moment kunt observeren.  Het voordeel is dat de werkgever 

er rekening mee houdt en dat er tijd vrij gemaakt wordt om een uitgebreid overleg te hebben. 

We overlopen vooral de activiteiten die de leerling moet doorlopen, de competenties die de leerling 

moet verwerven en hoever de leerling in zijn traject staat. 

Door de trajectbegeleider wordt vooral gevraagd naar de attitudes en medewerking van de leerling.  

Er wordt gepolst naar de softskills. Zoals : werkbereidheid, samenwerking, communicatie, 

professionaliteit, zelfkennis en werkorganisatie. 

Er wordt met de docent dan ook overlopen welke competenties in de school worden aangeleerd en 

wat effectief in de bakkerij. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het volledige proces en de 

vooruitgang van de leerling. 

Van het werkplekbezoek wordt een verslag opgemaakt via een standaard sjabloon. 

Verslag voor bezoeken aan leerbedrijven 

Voorbereiding bezoek 

Naam competentiecoach 
(verslaggever) 

 

Naam cursist  

Naam praktijkopleider 
(leerbedrijf) 

  

Telefoonnummer 
praktijkopleider 

 

Afspraak 

Aanleiding  

Datum  

Uur  

Locatie  

Bevindingen campusleren 
(docent) 
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Bevindingen 
werkplekleren (online 
instrument) 

 

Meenemen materiaal  

Verslag bezoek 

Leerpotentieel 
werkplek 

Begeleiding  

Tijdsbesteding  

Aanbod 
leeractiviteiten 

 

Algemene sfeer  

Vaktechnisch 
Kennis  

Vaardigheden  

Soft skills 

Samenwerking  

Communicatie  

Professionele 
houding 

 

Werkorganisatie  

Zelfkennis  

Omgaan met 
feedback 

 

Varia -  

Op te volgen na bezoek  

 
 
 
 

 

Nadien wordt het verslag doorgenomen door de docent en de trajectbegeleider om zo een goed 

overzicht te bewaren tussen alle partijen. Het verslag wordt opgenomen in het dossier van de leerling. 

Voor een volgend bezoek wordt er steeds het vorige verslag doorgenomen om verder te werken op 

vorige gesprekken.  Zo vermijden we dat er naast elkaar wordt gewerkt. 
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Als de docent de werkplek alleen gaat bezoeken, geeft hij/zij achteraf een kort verslag aan de LTB.Zo 

blijft de communicatie tussen alle actoren rond gaan. 

 3.2.5 Omkadering en evaluatie 

Ook Syntra West met jarenlange ervaring in leertijd geeft een inkijk in hun werking en meer specifiek 

over hoe zij evaluatie aanpakken. 

OMKADERING & EVALUATIE 

Omkadering binnen SYNTRA West: 

De omkadering van een duaal opleidingstraject wordt gekenmerkt door een samenspel en afstemming 

tussen verschillende actoren.  

In eerste instantie is er de mentor uit het leerbedrijf die als volwaardige opleider betrokken wordt bij 

het duale opleidingstraject.  Deze mentor dient de leerling op regelmatige basis te evalueren.  De 

evaluaties worden binnen SYNTRA West verrekend bij de totale evaluatie.  De evaluatie van de mentor 

wordt verrekend voor 20% van de te behalen punten. Naast de app van Dualimento, wordt gequoteerd 

op een formulier ontwikkeld op basis van het standaardtraject ‘duaal’.   

Daarnaast zijn er de duale docenten die instaan voor de beroepsgerichte vorming op de campus. Het 

is hun relevante beroepservaring die van hen duale docenten maakt. De docent staat in voor 80% van 

de te behalen punten.  Deze punten worden toegekend op basis van permanente evaluatie en een 

jaarlijkse praktijkproef. 

Tussen de mentor uit het leerbedrijf en de duale docent op de campus komt een derde actor aan bod, 

namelijk de opleidingsbegeleider. De opleidingsbegeleider zorgt voor de opvolging van het 

opleidingsplan van de leerling en staat in voor een optimale afstemming van het leertraject op de 

werkplek en op de campus.  Binnen de leertijd werd vroeger de link tussen campus en leerbedrijf 

gelegd door een leertrajectbegeleider.  Deze persoon had een eerder administratieve ondersteunende 

functie.  Hij /zij had echter geen specifieke affiniteit met een bepaalde beroepssector.  Binnen SYNTRA 

West zijn we ervan overtuigd, dat deze functie (competentiecoach, opleidingsbegeleider ….) best dient 

ingevuld te worden door een ‘beroep bekwaam persoon’.   

EVALUATIE binnen SYNTRA West: 

Modulaire praktijkproeven waarbij de mentor en jongere mee inspraak hebben op welke 

praktijkproeven wanneer worden afgelegd tijdens het cursusjaar.  
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Keuzemogelijkheden modulaire proeven Brood & banketbakker Duaal, 1e jaar (= 1e jaar derde 

graad). 

 

Modulaire praktijkproef Vul in welke maand (december of juni) 

A. Maken van broden op basis van tarwebloem en 

taart met banketbakkersroom en deksel. 

 

B. Maken van 3 bruine broden op basis van tarwe 

en rogge in 3 verschillende vormen en maken van 

gerezen bladerdeeg chocolade-broodjes 

 

C. Bereiden en verwerken van een soezenbeslag 

en een vulling dat afgewerkt wordt met een 

fondant. 

 

D. Bereiden en verwerken van een biscuitbeslag 

dat gevuld wordt met een zelfbereide vulling en 

afgewerkt wordt met een fondantmotief 

 

 

Keuzemogelijkheden modulaire proeven Brood & banketbakker Duaal, 2e jaar (= 2e jaar derde 

graad). 

 

Modulaire praktijkproef Vul in welke maand (december of juni) 

A. Bakken van meergranenbrood op basis van 

tarwe en meergranenmeel & assortiment van 

zachte luxe op basis en tarwebloem (2 vormen) 

 

B. Bakken van roggebrood en assortiment 

meergranen harde luxe 

 

C. Bereiden van Saint Honoré taart  

D. Bereiden van crème au beurre taart en 

assortiment van boterkoeken 
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Keuzemogelijkheden modulaire proeven Chocolatier Duaal (= 3e jaar derde graad, 

specialisatiejaar). 

Modulaire praktijkproef Vul in welke maand (december of juni) 

A. Bereiden van assortiment 

studentenhaverchocolade 

 

B. Mouleren van pralines en maken van 

marsepeinfiguur 

 

C. Bereiden van dessertkoekjes met afwerking van 

chocolade 

 

D. Mouleren en dompelen van pralinevormen  

De leerling dient, in overleg met de mentor, 2 proeven te kiezen voor december, de overige 2 proeven 

komen aan bod in juni (zie bovenstaande tabellen). Deze keuze dient eind oktober vast te liggen.  Op 

die manier kunnen de betrokken actoren focussen op de aan te leren competenties, en kan waar 

nodig/mogelijk, binnen de campus gedifferentieerd gewerkt worden.  

Let wel, wie niet slaagt voor de praktijkproef in december, kan nog herkansen voor deze module(s) in 

juni. Er dient wel rekening gehouden te worden met het feit dat die module(s) in combinatie met de 

andere twee geselecteerde modules in juni dienen afgelegd te worden.  

De beoordeling van de verschillende onderdelen van de praktijkproef gebeurt volgens volgende 

beheersingsniveaus van 0 tot 10:  

0 De vaardigheid toepassen is ruim onvoldoende en moet nog volledig aangeleerd worden. 

Basiskennis ontbreekt. Besef van belang van vaardigheid ontbreekt. 

2 De vaardigheid is onvoldoende en moet nog grotendeels aangeleerd worden. Beperkte 

basiskennis. Leerling kan belang vaardigheid beperkt toelichten. 

4 De vaardigheid toepassen is onvoldoende. Leerling beschikt over basiskennis en kan 

belang van vaardigheid toelichten. 

6 De vaardigheid toepassen is voldoende. Leerling beheerst de vaardigheid maar maakt nog 

fouten. Leerling beschikt over basiskennis en kan belang van vaardigheid toelichten. 

8 De vaardigheid toepassen is ruim voldoende. Leerling beheerst de vaardigheid bijna 

volledig en foutloos. Leerling beschikt over basiskennis en kan belang van vaardigheid 

toelichten. 

10 Leerling kan vaardigheid volledig en foutloos toepassen. Leerling beschikt over 

basiskennis en kan belang van vaardigheid toelichten. 
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Voor elke modulaire praktijkproef worden 2 u voorzien. Bij iedere modulaire proef worden volgende 
‘algemene’ competenties/vaardigheden beoordeeld 

 
 Beroepskledij, voorkomen en persoonlijke hygiëne 

o de beroepskledij is net en schoon 
o de leerling heeft sieraden enz. verwijderd 
o de leerling past de regels van goede handenhygiëne toe 

 
  Veilig en hygiënisch werken 

o Veilig gebruik van materiaal en toestellen 
o Onderhoudsvoorschriften toepassen 
o Sorteren en beperken van afval 

 
 Werkvoorbereiding 

o Werkplanning opmaken 
o Klaarzetten van grondstoffen 
o Grondstoffen beoordelen en afwegen 
o Warenkennis aantonen 

 
Daarnaast worden per modulaire proef, ‘specifieke’ competenties/vaardigheden beoordeeld.   
Bijvoorbeeld:  modulaire proef ‘Bereiden van Saint Honoré taart’ (Brood- en banketbakker, 2e jaar van 
de derde graad): 

 
MODULE C:  Bereiden van Saint Honoré taart 

 
Bereiden van Saint Honoré taart: 

1. Maak een bladerdeeg op basis van 0,5 kg bloem met de hand gekneed en met de uitrolmachine 
getoerd (deze mag in de praktijkles voorafgaande op het examen gemaakt worden).  

2. Mini Saint Honoré (10 stuks) 
3. Bestaande uit soezenbolletjes, banketbakkersroom, chocoladefondant en slagroom 
 

Beoordeling 
 
 Beroepskledij, voorkomen en persoonlijke hygiëne 
 Veilig en hygiënisch werken 
 Werkvoorbereiding 
 Bladerdeeg bereiden en verwerken  

o Het bladerdeeg samenstellen aan de hand van een recept 
o Het bladerdeeg kneden en toeren 
o Versnijden 

 Soezenbeslag bereiden en verwerken 
o Samenstellen aan de hand van een recept 
o Roeren tot de juiste vastheid 
o Spuittechniek 
o Bewaartechnieken 

 Banketbakkersroom bereiden en verwerken 
o Samenstellen a.d.h.v. een recept  
o Mengen 
o Verwerken in soezen en taart 
o Bewaren 
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 Bladerdeeg en soezendeeg afbakken  
o Oven instellen 
o Afbakken 
o Bakproces controleren 

 Saint Honoré taart afwerken 
o Chocoladefondant bereiden 
o Taart afwerken met chocoladefondant 
o Slagroom bereiden 
o Afwerken met slagroom 

 Bewaren en verpakken 
o Bewaren van slagroom 
o Verpakken en bewaren van taart 

 
Puntenverdeling module Bereiden van Saint Honoré taart 
 

 
De modulaire proeven worden beoordeeld door de docent.  De eindproef (= proeven op het einde van 

het tweejarige traject) wordt naast de docent, tevens beoordeeld door een extern jurylid (geen 

lesgever van de betrokken leerling, geen familieband met de betrokken leerling, jurylid dient ervaring 

te hebben in de sector).  De punten van docent en jurylid worden afzonderlijk gegeven, achteraf wordt 

het gemiddelde genomen.  

Via deze modulaire praktijkproeven, wil SYNTRA West zicht blijven houden op de competenties die 

bereikt werden op de werkplek (en werden aangevuld in de campus).  Waar nodig, kan op basis van 

vaststellingen, bijgestuurd worden. 

o Permanente evaluatie; per trimester evalueert de mentor de jongere via online 
evaluatieformulier. Deze evaluaties worden meegenomen voor 20% van het totale aantal 
punten van het cursusjaar 

o Trajectbegeleiding: Opvolging door de opleidingsbegeleider op de werkplek met minimaal 
trimestriële plaatsbezoeken.  Tijdens deze plaatsbezoeken kunnen vastgestelde problemen 
(vastgesteld tijdens de permanente evaluatie of modulaire praktijkproeven) 
besproken/toegelicht worden. 
 

Onderdeel Aandeel van de punten 

Beroepskledij, voorkomen en hygiëne  8% 

Veilig en hygiënisch werken 8% 

Werkvoorbereiding 12% 

Bladerdeeg bereiden en verwerken  15% 

Soezenbeslag bereiden en verwerken  12%  

Banketbakkersroom bereiden en verwerken 12% 

Bladerdeeg en soezendeeg afbakken  12% 

Saint Honoré taart afwerken, verpakken en bewaren 16% 

Creativiteit en verfijning in de afwerking 5 % 

TOTAAL 100% 
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Om te slagen dient de leerling globaal minimum 50% te behalen op het totaal van alle modulaire 

praktijkproeven én 50% in het algemeen totaal (permanente evaluatie door praktijkdocenten = 40% 

van totaal, evaluatie patroon = 20% van totaal en praktijkproeven = 40% van totaal). 

PEDAGOGISCH CONCEPT 

Een duale opleiding bij SYNTRA West heeft een sterke arbeidsmarktgerichtheid.  

De afstemming van de verschillende werkplekken waar de leerlingen aan de slag zijn met het 

campusleren zal ertoe leiden dat er zeer gedifferentieerd les wordt gegeven op de campus. Bepaalde 

competenties komen in de ene werkplek meer aan bod dan in een andere, de hiaten worden ingevuld 

in het campusleren. De opvolging van de opleidingsbegeleider en de briefing tussen deze en de duale 

docent staan hiervoor garant.  

SYNTRA West wil de belangrijke rol van beroepskwalificaties naast de onderwijskwalificaties blijven 

benadrukken. Naast duale trajecten die leiden tot onderwijskwalificaties en beroepskwalificaties, 

willen we de mogelijkheid behouden voor duale trajecten die leiden tot enkel beroepskwalificaties. 

 3.2.6 Specifieke mentorcoaching voor bakkers en chocolatiers 

Een mentorcoaching is ter beschikking om de mentoren nog extra te begeleiden. Hier wordt rekening 

gehouden met de specificiteit van de werkgever (bakker, chocolatier). Vragen en begeleiding worden 

ter plaatse bij de werkgever gemonitord. 

Opleiding mentorcoaching (cf. bijlage 3) 

Een werkgever die erkend is om leerlingen te begeleiden binnen het duaal leertraject, kan rekenen op 

een gratis opleiding mentorcoaching van Alimento. Hiermee beoogt de sector in eerste instantie 

mentoren klaar te stomen voor hun taak die - gezien de duurtijd en verwachtingen - toch wel 

intensiever is dan begeleiding van een ‘gewone’ stage. De opleiding duurt een halve dag en komt in 

aanmerking voor de RSZ-korting voor mentoren die voldoen aan de vereiste criteria. Daarnaast biedt 

Alimento bijkomende coaching aan voor mentoren die nog specifieke begeleiding zouden wensen. 

Om de drempel laag te houden, kunnen mentoren zich aanmelden om de opleiding mentorcoaching 

individueel en op maat op de werkvloer te volgen. De trainer/coach gaat dus langs voor persoonlijke 

opleiding en begeleiding. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met onderwijs. Zo nam hotelschool 

Hasselt reeds het initiatief om een dag te organiseren waarop de mentoren van verschillende 

leerwerkplekken aanwezig waren om samen de opleiding te volgen. Interactiviteit en uitwisseling van 

ervaring maakt het uiteraard alleen maar boeiender! 

Ondanks de vele inspanningen, blijft het moeilijk om mentoren te motiveren wanneer zij niet kunnen 

genieten van de RSZ-korting. Het betreft hier vaak kleine zaken, waar de zaakvoerder mentor is en 

buiten de regel valt. Grotere organisaties hebben naast het voordeel van de korting net iets meer 

ruimte om tijd vrij te maken voor opleiding. Het is opvallend dat zij gemakkelijker bereid gevonden zijn 

om de opleiding te volgen. Aangezien het volgen van een opleiding niet verplicht wordt binnen de 

erkenning van de leerwerkplek, kan Alimento dit niet afdwingen. 
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Van de bijkomende coaching werd nog weinig of geen gebruik gemaakt. Dit heeft mogelijk te maken 

met het wennen aan dit nieuw systeem waarbij mentoren vooral formelere vragen hadden en zich 

daartoe konden richten tot de professionele opvolging van de trajectbegeleiders uit onderwijs.     

Opvolgingstool bakkers/chocolatiers /Website Dualimento (cf bijlage 2) 

In de marge van dit ESF-dossier ontwikkelde Alimento een online opvolgingstool en een website, en 

dit in samenwerking met een aantal partners. Beide instrumenten hebben tot doel om het duaal leren 

vlot te laten verlopen en te verankeren op langere termijn.  

De gebruiksvriendelijke opvolgingstool (app) bestaat uit een aantal functionaliteiten. Scholen 

registreren de leerlingen die een duaal traject volgen en koppelen ze aan de opleiding waarbinnen dit 

gebeurt. Iedere werkplek kan zich aanmelden en een account aanmaken. Via een unieke code wordt 

de leerling gekoppeld aan zijn/haar leerwerkplek. De app staat de mentor van de leerling toe om 

regelmatig scores te geven op de te verwerven competenties binnen het duaal traject. Dit gebeurt aan 

de hand van een 4-punten systeem, waarbij de mentor eveneens aandachtspunten, feedback of een 

foto kan toevoegen. De opvolgingstool laat ook toe om rapporten te genereren zodat zowel de mentor 

van de leerwerkplek als de trajectbegeleider van de school een goed zicht hebben op de evolutie van 

de leerling. Deze kan zichzelf overigens ook inschalen indien gewenst. 

De website www.dualimento.be bevat concrete informatie voor werkgevers, jongeren en 

onderwijsverstrekkers die vragen hebben over duaal leren binnen de voedingssector. In eerste 

instantie wil de website een leidraad bieden voor dit toch wel nieuwe onderwijssysteem. Daarnaast 

zijn er op de website ook heel wat praktische tips te vinden die de communicatie en samenwerking 

tussen de drie betrokken partijen kan versterken. Alimento tracht via deze transparante leidraad extra 

ondersteuning te geven voor iedere mentor, trajectbegeleider en leerling die vragen heeft over het 

duaal leren. 

 

4. Aandachtspunt rond opstart Duaal Leren in scholen omgeving Brussel  

Scholen die het duaal traject in de Brusselse rand aanbieden, krijgen te maken met een setting die 

niet vergelijkbaar is met de rest van Vlaanderen en dat vraagt speciale aandacht en zorg. 

De scholen in de rand rond Brussel hebben een veel hoger percentage Frans- en anderstalige 

leerlingen, leerlingen van ‘allochtone’ origine, leerlingen met diverse godsdiensten, leerlingen met 

specifieke behoeftes, leerlingen met (taal)achterstand, leerlingen waarvan de leeftijd hoger is dan 

het leerjaar waar men les in volgt, leerlingen uit gemengde gezinnen, leerlingen uit (kans)armoede, 

leerlingen die (veelvuldig) spijbelen, leerlingen met een strafblad, leerlingen die schoolmoe zijn, 

leerlingen die gevlucht zijn voor oorlog/terrorisme,  e.a. dan in de andere opleidingscentra 

verspreid over Vlaanderen. 

Deze problematiek is significant aanwezig  en zorgt ervoor dat de scholen die het duaal leertraject 

in de Brusselse rand aanbieden, zich steeds minstens dubbel moeten inzetten en bewijzen met 

dezelfde middelen dan elders in Vlaanderen! 

http://www.dualimento.be/
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De trajectbegeleider(s) dient/dienen zowel op de hoogte te zijn van het administratieve luik voor 

jongeren met woonplaats in BHG (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) als jongeren met woonplaats 

in Vlaanderen. 

Ondersteuning, opleiding, coaching, … door de verschillende instanties betrokken bij duaal leren 

zijn en blijven broodnodig gedurende de volledige duur van het project! 

De scholen die gelegen zijn in de rand rond Brussel hebben bij elk deel van de administratie rond 

duaal leren een dubbele opdracht. 

4.1 Inschrijving 

→Scholen met jongeren met woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)  

De inschrijving moet bij Actiris gebeuren, via het IBIS-systeem. Deze inschrijving wordt via 

automatische gegevensuitwisseling doorgegeven aan VDAB. 

Inschrijving van de jongeren bij Actiris: 

De 3 CDO’s en de Leertijd van Syntra Brussel hebben een partnershipovereenkomst in het kader 

van rechtstreekse inschrijvingen van de leerlingen als werkzoekende. Dit houdt in dat de Brusselse 

scholen zelf hun leerlingen kunnen inschrijven in het IBIS-systeem. 

Voor technische vragen m.b.t. de inschrijving kan er contact opgenomen worden met 

Netwerkondersteuning (rpe@actiris.be). Voor andere vragen kan u terecht bij Dienst 

Partnershipprojecten (htermote@actiris.be). 

Inschrijving van de jongeren bij VDAB: 

Vanaf het moment dat de inschrijving bij Actiris in orde is, wordt er via de automatische 

gegevensuitwisseling een projectlijn ‘leren en werken’ (PRJLEW) verzonden vanuit IBIS naar VDAB 

waardoor er een dossier in ‘Mijn Loopbaan’ (= VDAB-dossier) van de leerling gecreëerd wordt. 

De dag na de validatie van de inschrijving bij Actiris heeft de school inzage in het VDAB-dossier en 

is de projectlijn ‘leren en werken’ ook zichtbaar. 

Samen met de PRJLEW-lijn wordt er ook een ‘begeleidingstraject’ doorgezonden dat op naam van 

de school komt te staan. Deze is zichtbaar in het IBIS-dossier in de vorm van een actie “Opleiding”. 

 Aan de projectlijn Leren en werken wordt automatisch een financieringsnummer gekoppeld. In 

het begeleidingstraject moet de school dit financieringsnummer manueel invullen. 

Meerderjarige leerlingen met een bis-nummer (Personen die niet ingeschreven zijn in het 

rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, 

krijgen een bis-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.) 

moeten volgens dezelfde procedure ingeschreven worden. 

Zie ook punt; Verkrijgen van inzagerecht’ 

mailto:htermote@actiris.be
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Uitzondering 

Leerlingen zonder rijksregisternummer kunnen bij Actiris enkel ingeschreven worden als ze 

minderjarig zijn. Zonder rijksregisternummer kan er geen automatische gegevensuitwisseling 

plaatsvinden tussen de VDAB en Actiris. 

Voor leerlingen zonder rijksregisternummer neemt de trajectbegeleider van het CLW contact op 

met de VDAB-medewerker via mail: Eva Perron, eva.perron@vdab.be (met in cc: Stefanie 

Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be). Indien de leerling mag ingeschreven worden, zal de 

VDAB-medeweker een beperkt dossier opmaken in Mijn Loopbaan en inzagerechten verlenen aan 

de school. 

Een leerling is bij de VDAB inschrijfbaar indien: 

Leerplicht primeert boven verblijfsstatuut (dwz leerplichtige niet EER onderdaan kan ingeschreven 

worden ikv deeltijds onderwijs indien geen geldig verblijf) 

• Opleidingscyclus + tewerkstelling gestart voor 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden, geen 

arbeidskaart nodig zolang de leerling nog een opleiding volgt 

• Opleiding gestart na 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden maar arbeidskaart C nodig 

→Scholen met jongeren met woonplaats in het Vlaams gewest 

De inschrijving moet bij VDAB gebeuren. Indien de jongere wordt begeleid door een partner van 

Actiris in kader van de maatregel “alternering”, moet deze ook bij Actiris ingeschreven worden. 

Inschrijving van de jongeren bij de VDAB:  

De inschrijving voor leerlingen uit Vlaanderen kan via de VDAB-website of de servicelijn op het nr. 

0800 30 700. 

Zie ook punt inzagerecht ‘3. Verkrijgen van inzagerecht’ 

Opmerking: Leerlingen zonder rijksregisternummer gaan langs in de werkwinkel van hun 

woonplaats. 

Inschrijving van de jongeren bij Actiris: 

De 3 CDO’s en Syntra hebben een partnershipovereenkomst in het kader van rechtstreekse 

inschrijvingen van leerlingen als werkzoekende. Dit houdt in dat de Brusselse scholen zelf hun 

leerlingen kunnen inschrijven in het IBIS-systeem.  Enkel leerlingen die begeleid worden door een 

partner die een overeenkomst “Tewerkstellingsbegeleiding van werkzoekenden ingeschreven in 

een Brussels Nederlandstalig Centrum voor Deeltijds Onderwijs/ Centrum voor Vorming van 

Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen” met Actiris heeft (Groep Intro en JES zijn 

de twee partners die dergelijke overeenkomst hebben met Actiris), moeten ingeschreven worden. 
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Voor technische vragen m.b.t. de inschrijving kan er contact opgenomen worden met 

Netwerkondersteuning (rpe@actiris.be). Voor andere vragen kan u terecht bij Dienst 

Partnershipprojecten (htermote@actiris.be). 

 →De inschrijving van jongeren met woonplaats in het BHG en deelnemen aan het project 

Leren en Werken bij Centra Leren en Werken in het Vlaamse gewest. 

De inschrijving moet bij Actiris gebeuren. De leerlingen moeten zich via een Actiris-agentschap 

inschrijven. 

Inschrijving van de jongeren bij Actiris: 

De Brusselse leerlingen dienen zich in te schrijven in het Actiris-agentschap in één van de Brusselse 

gemeenten met volgende documenten: 

• Vragenlijst ter voorbereiding van de inschrijving van een leerling bij een CLW. 

• Geldige identiteitskaart 

• Geldige arbeidskaart (indien van toepassing) 

• Ev. andere documenten waaruit blijkt dat zij van een arbeidskaart zijn vrijgesteld 

• Gegevens inzake de gevolgde studies vóór de inschrijving op school 

• Gegevens betreffende periodes van tewerkstelling (indien van toepassing) 

Inschrijving van de jongeren bij VDAB: 

Op basis van de inschrijving bij Actiris, wordt er – zoals hiervoor vermeld – via automatische 

gegevensuitwisseling ook een dossier gecreëerd bij de VDAB en krijgen de scholen toegang tot het 

dossier van de jongere in Mijn Loopbaan. 

Uitzondering 

Leerlingen zonder rijksregisternummer kunnen bij Actiris enkel ingeschreven worden als ze 

minderjarig zijn. Zonder rijksregisternummer kan er geen automatische gegevensuitwisseling 

plaatsvinden tussen de VDAB en Actiris. 

Voor leerlingen zonder rijksregisternummer neemt de trajectbegeleider van het CLW contact op 

met de VDAB-medewerker via mail: Eva Perron, eva.perron@vdab.be (met in cc: Stefanie, 

stefanie.ronsmans@vdab.be). Indien de leerling mag ingeschreven worden, zal de VDAB-

medeweker een beperkt dossier opmaken in Mijn Loopbaan en inzagerechten verlenen aan de 

school. 

Een leerling is bij de VDAB inschrijfbaar indien: 

Leerplicht primeert boven verblijfsstatuut (dwz leerplichtige niet EER onderdaan kan ingeschreven 

worden ikv deeltijds onderwijs indien geen geldig verblijf 

mailto:htermote@actiris.be
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o Opleidingscyclus + tewerkstelling gestart voor 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden, geen 

arbeidskaart nodig zolang de leerling nog een opleiding volgt 

o Opleiding gestart na 18 jaar: leerling kan ingeschreven worden maar arbeidskaart C nodig 

Meerderjarige leerlingen met een bis-nummer (Personen die niet ingeschreven zijn in het 

rijksregister maar waarvoor toch informatie moet bijgehouden worden voor de sociale zekerheid, 

krijgen een bis-nummer. Het is op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer.) 

moeten volgens dezelfde procedure ingeschreven worden. 

 4.2 Verkrijgen van inzagerecht voor de promotoren 

 →Voor deelname van Brusselse jongeren aan het project Leren en Werken dienen de 

promotoren een specifiek formulier voor inzagerecht in te vullen en te laten ondertekenen, nl.: 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln BuSO (ABO) 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln proefproject Duaal Leren SOWP 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln CDO 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln Syntra leertijd 

Deze documenten dienen bezorgd te worden aan VDAB Brussel, Sterrenkundelaan 14, 1210 

Brussel ter attentie van Stefanie Ronsmans.  Er wordt eveneens een elektronische versie van het 

document doorgemaild naar Eva Perron, eva.perron@vdab.be, met in cc Stefanie Ronsmans, 

stefanie.ronsmans@vdab.be. 

Inzage in het dossier van de jongere kan omwille van de privacywetgeving enkel indien het 

ingevulde en ondertekende document inzagerechten voor leerlingen CLW aan de VDAB bezorgd 

wordt. 

De promotoren van de voortrajecten, brugprojecten, POT en IBAL krijgen enkel toegang tot het 

dossier zodra deze effectief betrokken worden in het traject van de leerling. 

LET OP :   

Zodra duidelijk is bij welke promotor(en) de leerling een actie zal starten, vraagt de 

trajectbegeleider  leren en werken inzagerecht aan de VDAB voor de betrokken promotor(en) via 

mail. Indien de promotor reeds vermeld werd op het “Aanvraagformulier inzagerecht voor 

Brusselse leerlingen …”, volstaat een mail naar Eva Perron,  eva.perron@vdab.be (in cc Stefanie 

Ronsmans, stefanie.ronsmans@vdab.be). 
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 →Voor deelname van jongeren uit het Vlaams Gewest aan het project Leren en Werken 

dienen de promotoren eveneens een specifiek formulier voor inzagerecht in te vullen en te laten 

ondertekenen, nl.: 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln BuSO (ABO) 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln proefproject Duaal Leren SOWP 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln CDO 

• Aanvraagformulier inzagerecht lln Syntra leertijd 

Deze documenten worden bezorgd aan het VDAB-kantoor waar de inzagerechten aangevraagd en 

verleend worden. Voor concrete afspraken verwijzen we naar de betrokken medewerkers van de 

VDAB in de regio. 

 4.3 De leerling beëindigt de opleiding 

 →Jongeren met woonplaats in BHG 

Actiris 

De leerling die zijn opleiding beëindigt of onderbreekt, kan zich enkel in een Actiris agentschap 

(her)inschrijven op voorwaarde dat hij een geldige verblijfsvergunning (of indien nodig bijhorende 

arbeidsvergunning) heeft. De leerling gaat naar een Actiris-agentschap en brengt op dit moment 

het volledig ingevulde document “Attest einde studies bij CLW” mee. 

VDAB 

Wanneer de jongere stopt met deeltijds onderwijs zet de trajectbegeleider Leren en Werken de 

projectlijn op beëindigd. 

Aangezien de Brusselse jongere wordt begeleid door Actiris, zet de trajectbegeleider Leren en 

Werken het begeleidingstraject bij VDAB op ‘volledig stopgezet’. 

 →Jongeren met woonplaats in het Vlaams gewest 

VDAB 

Wanneer de jongere stopt met deeltijds onderwijs zet de trajectbegeleider Leren en Werken de 

projectlijn op beëindigd. 

Indien de jongere werkt, zet de trajectbegeleider Leren en Werken het begeleidingstraject op 

‘volledig stopgezet’. 

Is de jongere nog werkzoekend, dan zet de trajectbegeleider Leren en Werken het 

begeleidingstraject opnieuw op ‘aangevraagd’ met als uitvoerder de VDAB, op naam van 

Véronique De Vuyst. Indien het CLW contacten heeft met VDAB-Werkwinkel van de woonplaats 
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van de jongere, kan hier eveneens dadelijk de naam van de overeenkomstige VDAB-bemiddelaar 

worden aangegeven. 

Het begeleidingstraject wordt dan toegewezen aan een VDAB-bemiddelaar in de woonplaats van 

de jongere. Deze zet de bemiddeling van de jongere verder. 

 

5. Conclusies  

Bij de samenvatting van de gesprekken Lerend netwerk cf. 3.1 werden reeds een aantal bevindingen 

en aandachtspunten opgesomd. De belangrijkste conclusies worden hierna belicht. 

 5.1 Belang van trajectbegeleider als spilfiguur 

De taakinvulling van een trajectbegeleider is zo essentieel dat we gerust mogen stellen dat het project 

Duaal Leren staat of valt met de persoon van de trajectbegeleider. Deze persoon moet de tijd krijgen 

zich in te werken in zijn/haar taak of heeft liefst ervaring met werkplekleren. Beide voorwaarden zijn 

niet altijd vervuld…De onderwijsinstelling heeft niet altijd de keuze om de best geplaatste persoon 

voor deze functie aan te trekken.  

We hebben wel kunnen vaststellen dat de personen die in de proeftuinscholen hiervoor aangesteld 

werden, supergemotiveerde krachten zijn die vaak ook veel van hun vrije tijd voor het traject Duaal 

Leren inzetten. Dankzij die inzet is Duaal Leren schooljaar 2017-2018 voor Brood-en banketbakkerij en 

Chocolatier voor de betrokken jongeren een meerwaarde gebleken. 

 5.2 Communicatie optimalisatie tussen onderwijsinstelling en werkplek en interne 

communicatie van onderwijsinstelling 

De communicatie tussen onderwijsinstelling en werkplek kan nog geoptimaliseerd worden alsook de 

interne communicatie binnen de onderwijsinstellingen. Hier kan zeker aan gesleuteld worden in de 

toekomst; dus een duidelijk werkpunt… 

 5.3 Antwoord op sociaaljuridische vragen bij Duaal Leren 

Voor CLW’s en Syntra’s vertrouwd met werkplekleren, zijn de noodzakelijke aanpassingen voor Duaal 

Leren in het kader van arbeidswetgeving niet zulk een grote dobber; maar wel voor de voltijdse 

scholen. Voltijdse scholen kennen enkel de stagereglementering maar zijn niet vertrouwd met de 

sociaal juridische aspecten van een Overeenkomst Alternerende Opleiding. Toch signaleert Syntra 

Vlaanderen dat de trajectbegeleiders, nieuw in de job, van de CLW’s en Syntra zich toch ook met vele 

vragen zich naar hen richten. Het is nodig dat er een minimaal kader wordt aangeboden waar de 

trajectbegeleiders op de hoogte van moeten zijn. Daarnaast is het dus zeker ook nodig een telefonische 

helpdesk te creëren om op de vele specifieke sociaal juridische vragen een antwoord te bieden.  

Het zou ook onderwijsinstellingen over de streep trekken om met Duaal Leren te starten indien zij 

ervan overtuigd worden dat zij effectief voor hulp terecht kunnen bij een telefonische helpdesk die 
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snel antwoord biedt. Scholen zien de connectie met het toepassen van de arbeidswetgeving als een 

extra (zware en verantwoordelijke) taakinvulling die ze niet graag aanvatten. 

 5.4 Tijd, extra begeleiding (en dus geld) voorzien voor voorbereiding Duaal Leren om 

gefundeerde aanpassingen door te kunnen voeren in onderwijsinstellingen  

Onderwijsinstellingen hebben dankzij het proeftraject en ESF-gelden de mogelijkheid gekregen zich in 

te werken. Duaal leren vergt voorbereiding en aanpassing. Dit gaat niet zonder tijd, extra begeleiding 

en dus geld om die mogelijkheid te voorzien. Het vergt een ommezwaai naar organisatie voor scholen 

die niet te onderschatten is. Voltijdse scholen durven zich (nog) niet engageren voor Duaal Leren 

omwille van deze redenen.  
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Bijlage 1: Lijst deelnemende onderwijsinstellingen 

 

GO! Wemmel Biedt 2de en 3de graad BSO bakkerij aan en het specialisatiejaar 
BSO chocoladebewerking en start in 2017-2018 duaal leren op. 
Rol in project: organisatie traject, uitwerken/verfijnen opvolging 
leerlingen op de werkvloer, implementatie methodieken/tools, 
kennisdeling 

Hotelschool Hasselt Biedt 2de en 3de graad TSO en BSO bakkerij aan en start in 2017-
2018 duaal leren op. 
Rol in project: organisatie traject, uitwerken/verfijnen opvolging 
leerlingen op de werkvloer, implementatie methodieken/tools, 
kennisdeling  

Kogeka (CLW) Biedt brood- en banketbakker BBSO aan  en start in 2017-2018 
duaal leren op. 
Rol in project: organisatie traject, uitwerken/verfijnen opvolging 
leerlingen op de werkvloer, implementatie methodieken/tools, 
kennisdeling + vanuit de aanwezige expertise de betrokkenen bij 
het duale leertraject in het centrum coachen 

Syntra West Biedt brood- en banketbakker en chocoladebewerker aan en 
start in 2017-2018 duaal leren op. 
Rol in project: organisatie traject, uitwerken/verfijnen opvolging 
leerlingen op de werkvloer, implementatie methodieken/tools, 
kennisdeling 

Syntra AB Biedt brood- en banketbakker en chocoladebewerker aan en 
start in 2017-2018 duaal leren op. 
Rol in project: organisatie traject, uitwerken/verfijnen opvolging 
leerlingen op de werkvloer, implementatie methodieken/tools, 
kennisdeling 

Syntra Midden-Vlaanderen Biedt brood- en banketbakker en chocoladebewerker aan en 
start in 2017-2018 duaal leren op. 
Rol in project: organisatie traject, uitwerken/verfijnen opvolging 
leerlingen op de werkvloer, implementatie methodieken/tools, 
kennisdeling 
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Bijlage 2: opvolgtool mentoren screenshots  
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Bijlage 3: Infofiche mentorcoach (website Alimento)  

Praktische mentorcoaching voor (kleine) KMO’s 
Overheid en bedrijfsleven willen zoveel mogelijk jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt en daarom trekt het 
onderwijs sinds enkele jaren voluit de kaart van het duaal leren. Dat betekent dat de jongere het grootste deel van de 
vereiste comptenties op de werkvloer verwerft. Mentorcoaching helpt jou op weg. 

Duaal leren in jouw bedrijf 
Maar hoe pak je dat in de praktijk aan? Hoe zorg je ervoor dat dit volwaardige leertraject zowel de jongere als de 
onderneming ten goede komt?  

Een succesvolle aanpak 
Deze praktische mentorcoaching leert je alles wat je moet weten om een jongere succesvol te begeleiden. Leidinggevenden 
of werknemers krijgen een opleiding op maat en begeleiding in hun rol als mentor. Hun rol en verantwoordelijkheden 
worden toegelicht en daarnaast worden er ook enkele concrete situaties op de werkvloer verduidelijkt en ingeoefend. 
Verder hebben we ook aandacht voor een correcte manier van communiceren en het belang van een gestructureerde 
opvolging. 

Thema’s 
- Hoe zorg je voor een goed onthaal?  
- Hoe maak je goede afspraken?  
- Hoe geef je duidelijke instructies?  
- Hoe volg je taken en gemaakte afspraken op?  
- Hoe maak je een opleidingsplan concreet en hoe volg je het op?  
- Hoe bevorder je een vlotte integratie in het team?  
- Hoe geef je feedback?  
- Hoe stuur je gedrag en attitudes bij?  
- Hoe evalueer je?  
- Hoe gebruik je het digitale evaluatieplatform voor duaal leren? 

Voor wie? 
Zaakvoerders, leidinggevenden of werknemers van (kleine) KMO’s die de rol van mentor opnemen.  

Duur  
Gedurende minstens een halve dag worden mentoren op de werkvloer individueel gecoacht in hun rol als peter/meter.  

Resultaat  
Dankzij deze praktische mentorcoaching krijgen mentoren inzicht in hun eigen coachingstijl en zijn ze in staat om hun taak 
als peter/meter vlot en professioneel op te nemen. 

Met het (laten) volgen van deze mentorcoaching komt het bedrijf in aanmerking voor mentorkorting. Meer info 
hierover vind je hier. 

Meer informatie over duaal leren vind je op www.werkplekduaal.be. 

Contacteer  
Els Mertens  
0476/88 73 56  
www.yourhr.be  
els@yourhr.be  

 

  

https://www.alimento.be/nl/onderwijs/secundair-onderwijs/duaal-leren-oao/praktische-mentorcoaching-voor-kleine-kmo-s
http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors
http://www.werkplekduaal.be/
http://www.yourhr.be/
mailto:els@yourhr.be?subject=Mentorcoaching
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Bijlage 4: Lerend Netwerk op niveau van het project 

 

Datum  collectief Externe coach 
(Alimento)  

Mentorendag 
(initiatief voltijdse scholen) 

04.05.1017 X   

21.09.2017 X    

09.10.2017  X Syntra West  

19.10.2017  X GO! Wemmel  

26.10.2017 X (locatie syntra AB) X Syntra AB  

30.11.2017  X hotelschool Hasselt  

13.12.2017 X  (locatie syntra MVl) X Syntra MVL  

09.01.2018 X trajectbegeleiders   

30.01.2018  X Kogeka Geel  

07.02.2018 X    

05.03.18  
 

  GO! Wemmel 

12.03.18   hotelschool Hasselt 

25.04.18 X (locatie CLW Kogeka)   

17.05.18 X trajectbegeleiders   

22.08.18 X (locatie syntra West)   

 

14.06.18 Disseminatie nieuwe 
proeftuinscholen 2018-
2019 

  

07.11.18 X (locatie syntra AB)+ 
nieuwe 
proeftuinscholen 

  

25.04.19 X (locatie Leuven)+ 
nieuwe 
proeftuinscholen 

  

 

 

 

 

 

 


