
25 respondenten

Vraag 1 Past het huidige tijdstip (12:30-13:30) op de laatste maandag van de maand in de agenda?

Ja, bijna altijd 7 28,00%

Doorgaans wel 8 32,00%

Doorgaans niet 6 24,00%

Zelden of nooit 4 16,00%

TOTAAL 25

Conclusie: Past voor 60% van de respondenten. 

Niet goed voor 40% (actie ondernemen)

Vraag 2 Waarom past dit tijdstip wel of niet? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Het past, omdat het net voor de klankbordgroep valt 11 47,83%

Het past, omdat het tijdens de lunch valt 3 13,04%

Het past niet goed, omdat het tijdens de lunch valt 0 0,00%

Het past niet goed, omdat ik dan andere verplichtingen heb 6 26,09%

Overige (geef nadere toelichting) 4 17,39%

heel onregelmatige agenda

Maandag is een drukke dag voor onze sector.

een typische dag voor interne meetings

strakke vergaderagenda van de sociale partners.

TOTAAL 24

Conclusie: Maandag is geen goede dag. Tijdens lunch is geen probleem.

Vraag 3 Vindt u het nodig dat we broodjes en hapjes voorzien?

Ja, ik vind dat wel fijn 16 64,00%

Geen mening/Neutraal 7 28,00%

Nee, dat hoeft voor mij niet 2 8,00%

TOTAAL 25

Conclusie: Broodjes zijn een goed idee tijdens lunch

Vraag 4 Is de inhoud van de Dualogen relevant voor u?

Ja, altijd 0 0,00%

Ja, doorgaans wel 15 62,50%

Neutraal (niet ja, niet nee) 7 29,17%

Nee, doorgaans niet 2 8,33%

Nee, nooit 0 0,00%

TOTAAL 24

Conclusie: Meerderheid vindt de inhoud relevant, maar ongeveer 30% is daar niet 

van overtuigd. 

Waarom? (Zie vraag 5)

Vraag 5 Welke Dualogen vond u wel of niet relevant in de afgelopen periode? Waarom?

Daarom neutraal op vraag 4?

ik heb er nog geen meegedaan;
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nog niet kunnen gaan ..

Thema's

graag wel toegespitst op Duaal leren. Niet te brede scope

Hervormingen Kindergeld, werkplekduaal

Heatcase

sessie betreffende definitie afbakenen en onderzoek is zeer interessant en nodig

Voorbereidend onderzoek om beleidsnota's te maken is altijd interessant omdat we dan vooraf weten welke richting beslissingen kunnen uitgaan. Het voorstellen van een ander project is niet altijd interessant

doelgroepen voor duaal 

Eerder vorm dan inhoud:

Soms te eenzijdige dialoog.

Het is eerder de vorm dan de inhoud. Ik zoek op beknopte tijd info en ben oets minder geïnteresseerd in creatieve werkvormen.

Te academisch

Vraag 6 Welke onderwerpen wil u graag behandeld zien?

Vergelijkend:

evoluties, internationale benchmarks maar ook benchmarks tussen sectoren 

Praktische cases en voorbeelden - good practices 

externe inzichten in duaal leren vanuit onderzoek of ervaringen elders/in het buitenland e.d. 

Hoe andere sectoren het hele proces concreet aanpakken. 

Concrete thema's:

evaluatietools / opleidingsplan 

schoolverlatersenquête 

Opleiding/coaching mentoren implementatie in het hoger onderwijs 

Financiering 

Actuele zaken/onmiddellijk toepasbaar:

zaken die onmiddellijk toepasbaar zijn in de huidige opvolging van duaal in Vlaanderen. 

zaken die actueel zijn en invloed hebben of toepasbaar zijn voor onze werkzaamheden in kader van duaal leren. 

Meer concrete discussie over zaken die (zouden) moeten gebeuren (concreter dan op KBG mogelijk is) 

Relevant to the point. 

Naar beleid toe:

Alle inhoudelijke onderzoeken die gedaan worden als voorbereiding op advies naar beleid 

?:

De plaats van duaal leren in het onderwijslandschap. Niet duidelijk voor scholen en bedrijven. Profilering. Belangrijk dat iedereen op dezelfde lijn zit. 

Conclusie: Verschillende respondenten zien dualoog als een extensie van de KBG 

sectoren. Vraag naar meer concrete en toepasbare zaken: iets voor in KBG? 

Vraag 7 Vindt u externe sprekers een meerwaarde?

Ja, dat vind ik interessant 16 66,67%

Geen mening/Neutraal antwoord 8 33,33%

nee, dat hoeft voor mij niet 0 0,00%

TOTAAL 24

Conclusie: Externe sprekers uitnodigen mag herhaald worden.

Vraag 8 In welk vorm wil u de Dualogen graag meevolgen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Een presentatie met mogelijkheid tot vraag en antwoord op het einde 13 52,00%

Interactieve workshops 6 24,00%

Discussiegroepen op basis van cases en stellingen 13 52,00%

De mogelijkheid om de Dualogen van op afstand te kunnen volgen, vb. skype 10 40,00%

Overige (geef nadere toelichting) 3 12,00%

Het zou ook interessant zijn om aansluitend de klankbordgroep via skype  te kunnen volgen. 

Onderzoeken en voorbereidingen voor beleidsbeslissingen via mail krijgen 

is afhankelijk van het thema 

TOTAAL 25
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Conclusie: 

1. Voor velen is de traditionele presentatie OK, maar evenveel mensen vragen om 

meer discussies te kunnen houden: Voorstel is om meer af te wisselen, zodat we 

beide groepen kunnen dienen.

2. 40% van de respondenten wil de dualoog (en KBG eventueel) kunnen volgen via 

skype. We gaan hier werk van maken, rekening houdend met privacy.

3. Onderzoeken en voorbereidingen per mail gaan we opvangen via ODIN en 

nieuwsbrieven.

Vraag 9 In welke vorm wil u de Dualogen achteraf ontvangen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

De powerpointpresentatie van de Dualoog 21 84,00%

Een geschreven samenvatting 12 48,00%

Een samenvattend filmpje 5 20,00%

Een podcast 2 8,00%

Een online forum om stellingen en cases te bespreken 4 16,00%

Overige (geef nadere toelichting) 2 8,00%

alles kan! 

de powerpointpresentatie aanvullen met opmerkingen van de deelnemers. 

TOTAAL 25

Conclusie: 

1. Voor velen is de traditionele presentatie OK, maar eventueel aanvullen met 

opmerkingen

2. Indien de Dualoog ook tekst wordt op ODIN, kunnen we aan de geschreven 

teksten voor een stuk voldoen. 

3. Filmpjes kunnen we eventueel doen als we skype call opnemen. Of webinars 

maken en posten.

4. Forum is slechts voor 16% interessant.

Vraag 10 Hebt u nog vragen of suggesties?

doe zo voort :)

Neen

Duidelijk meegeven per opleiding welke organisatie/sector de opleidingen mee vorm geven/ondersteunen + contactpersoon. 
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Vraag 9: Vormen achteraf 


