
Evalueren bij duaal leren

ESF BEESTIG DUAAL/POV/De Wijnpers



Kennismaking

Wie zijn wij?

• Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

• DE Wijnpers

• Beestig duaal

Wie zijn jullie? (Mentimeter EXPERTISE)

LEEK-STARTENDE-GEVORDERDE-
EXPERT?

https://www.facebook.com/watch/?v=1136262270144744


VISIE OP DUAAL 
LEREN

DE WIJNPERS, VOOR WIE VAN AANPAKKEN WEET!
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• Met duaal leren willen we ook inzetten op een verbreding 
van het studieaanbod, opdat elk kind de juiste keuze kan 
maken en zo kan uitgroeien tot een goed 
gekwalificeerde vakman of –vrouw.

• We vinden het belangrijk dat leerlingen zich verder 
professionaliseren in een traject dat best aansluit bij de 
eigen onderwijsbehoeften én dat hen gericht voorbereidt 
op deelname aan de arbeidsmarkt.

• We kiezen bewust voor het parallel 
aanbieden van het reguliere en duale traject. Op deze 
manier kunnen leerlingen op elk mogelijk moment de 
overstap naar duaal maken.



Groei duaal @De Wijnpers
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Aantal 
leerlingen 3de

graad duaal

Aantal 
leerlingen 3de

graad BSO

2017-2018 7 74

2018-2019 23
57

2019-2020 32 58

2020-2021 54 70

2021-2022 70 54
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Visie op 
evalueren 
binnen duaal 
leren

• Kader uitwerking binnen ESF BEESTIG DUAAL

• Partners
• EDUPLUS

• BOERENBOND

• POV

• De WIJNPERS

• TRAJECTX

• (TOPUNT)



DOEL 
BEESTIG 
DUAAL

• SD 1: Meer leerlingen kiezen bewust voor 
een duale opleiding land- en tuinbouw.

• SD 2: Meer (gezins)bedrijven worden 
leerbedrijf en worden hierin ondersteund.

• SD 3: Het optimaliseren van duale 
opleiding(en) land- en tuinbouw.

• SD 4: Het ontwikkelen van digitale tool in 
functie van een kwaliteitsvolle opvolging en 
evaluatie van het leerproces



SD 4: 
Het ontwikkelen va
n digitale tool 
in functie van een k
waliteitsvolle opvol
ging en evaluatie v
an het leerproces

OD 4.1: Vereenvoudigen en meer toegankelijk maken 
van administratie via uniforme, transparante en 
geautomatiseerde templates.

OD 4.2: Doelgericht begeleiden en evalueren van de 
leerlingen via een ontwikkelde en geïntegreerde 
digitale tool en rubrics.

OD 4.3: Digitaal platform inzetten om kennisdeling, 
het ontwikkelen van materiaal en het uitwisselen van 
materiaal en het leren van elkaar te faciliteren.

OD 4.4: Het inzetten van in Beestig Duaal ontwikkelde 
tools, kennis, inzichten en ervaringen naar andere 
duale opleidingen dan land- en tuinbouw.



Doelen rond 
evaluatie

• Duale richtingen kwalitatief vorm 
geven

• Werken in partnerschap

• Evaluatiesysteem

• Ontwikkelingsmogelijkheden van 
de leerlingen staan centraal



Welk zijn de 
kernelementen 
in onze visie?

• Minimaliseren van de planlast

• Trouw blijven aan de sterktes van elke
actor

• Basisvoorwaarde
competentiegesprekken

• Activtiteitenlijst en
beroepskwalificaties

• Opbouw competentiegesprek



Minimaliseren van 
de planlast

• Opleidingsplan is een dynamisch document

• Standaartraject als basis van het opstartgesprek (0-
meting) en de evaluatie

• In kaart brengen wie aan welke competentie werkt
en wie evalueert

• Zinvolle en sobre rubricering

• --> Kern van onze visie: Als je ervan uitgaat dat alle 
onderliggende kennis en vaardigheden geclusterd
werden om een bepaalde activiteit uit te kunnen
voeren zoals verwacht op bepaald niveau, dan 
kunnen we onderliggende kennis en vaardigheden
zien als de rubrics die een competentieversterkend
leergesprek, en zinvolle feedback mogelijk maken in 
functie van de uit te voeren activiteit.



Kern van zinvolle rubricering

• Kennis en vaardigheden 
clusteren

• Uitvoeren van een bepaalde 
activiteit

• Onderliggende kennis en 
vaardigheden rubrics in 
competentieversterkend 
leergesprek

Click to add text



Kern zinvolle 
rubricering

• Duidelijke rolverdeling

• Evaluatie door de mentor

• Evaluatie door de trajectbegeleider

• Evaluatie door de leerling

--> Aanbieden kader voor een kwalitatief 
competentiegesprek ipv een kwantitatief 
afvinkgesprek.



In de 
praktijk

• Zo doen wij het...

https://youtu.be/gULWKS3F-4s


Trouw 
blijven aan 
de sterktes 
van elke 
actor

• De leerling

• Aanwezig bij elk gesprek

• Feedback weekverslagen, 
activiteiten

• Leerproces van metacognitieve 
vaardigehden

• Zelfevaluatie

• Gesprekskaders



Trouw blijven aan de ster
ktes van elke actor

• Mentor als (technish) vakexpert

• Evaluatie op niveau van de activiteit

• Inschatten van de kennis en vaardigheden uit eigen 
praktijk

• Feedback op basis van observeerbaar gedrag van 
de leerling

• Ondersteuning door activiteitenlijst/curriculumdossier



Trouw blijven aan de sterktes van elke act
or

• De trajectbegeleider

• Pedagogisch expert en coach én vakexpert

• Effectieve feedback op het leerproces: doelen realiseren

• Ondersteunen van de leerling en de mentor bepalen van doelen

• Op zoek gaan naar ondersteuningsnoden voor de lerende

• welbevinden van de leerling/mentor

---> feedback (wat heb je gedaan, hoe heb je het aangepakt), feed-up (waar ga
je heen, wat is je doel) en feed-forward( wat is de volgende stap)



Feedback is 
pas effectief 
als...

• Concreet aan de slag gaan

• Met hulp van trajectbegeleider
• Formuleert de volgende stappen in 

het proces

• Handelingsgericht werken

• Ondersteuningsnoden

• Welbevinden van leerling

• Extra ondersteuning



Feedback is 
pas effectief al

s



Voeren van een 
competentiegesprek

• Alles start bij een goede screening

• Intakegesprek is de start van de 
evaluatie 

• Waar staat de leerling?

• Wat is er nodig om de leerling 
verder te laten ontwikkelen?

• Hoe pakken we dat samen aan?



Basisvoorwaarde 
competentiegesprekken

• Competentiegesprek is niet louter evaluerend

• Middel om te polsen naar welbevinden en stvz 
leerproces

• Leerling

• Wat loopt goed?

• Hoe zit de leerling in het traject?

• Wat loopt minder?

• Waar moet aangewerkt worden?

• Waar is ondersteuning nodig?



Basisvoorwaarde competentiegesprekken

• Trajectbegeleider is facilitator van het evaluatiegesprek

• Trajectbegeleider polst naar welbevinden van leerling en mentor

• Trajectbegeleider gaat op zoek naar ondersteuning

• Vertrekken vanuit handelingsgericht werken



Basisvoorwaarde
competentiegesprekken

1. Systematisch en transparant

2. Afstemmen

3. Focus op positieve

4. Doelgericht werken

5. Onderwijsbehoeftes van de leerling

6. De leerkracht/mentor doet ertoe!

7. Constructieve samenwerking



Evaluatie verantwoordelijkheden

• Activiteitenlijst en 
beroepskwallificatie



Evaluatie verantwoordelijkheden

Het standaardtraject en het 
curriculumdossier



Evaluatie verantwoordelijkheden

• 2 werelden die elkaar moeten 
vinden

• Praktische kennis en vakexpertise 
Mentor

• Pedagogische en vakexpertise TB





De beoordeling door de mentor
De mentor of trajectbegeleider beoordelen de activiteit 
a.d.h.v. een beoordelingsschaal en selecteren de aangeboden 
competenties in het tabblad ‘Evaluatie’.

Beoordeling van het niveau van zelfstandigheid bij het 
uitvoeren van de activiteit:
•Werkt onder begeleiding
•Werkt onder beperkte begeleiding
•Werkt op zelfstandige basis maar vraagt nog regelmatig
hulp

•Werkt op zelfstandige basis
Beoordeling van het niveau van de uitgevoerde activiteit:
•Beneden de verwachtingen
•Benadert de verwachtingen
•Volgens de verwachtingen
•Overstijgt de verwachtingen



•Bij de beoordeling van een competentie wordt er ook 
bijgehouden hoeveel keer een competentie reeds aan 
bod kwam

•Hier kan dan ook de feedback-feedup-feedforward 
weergegeven worden.



Verantwoordelijkheden 
leerling

• Weekverslag

• Aangeven welke activiteiten 
werden gedaan

• Weergeven van feedback



Verantwoordelijkheden leerling

• Weekverslag

• Mentor evalueert verslag

• Leerling maakt en post eindverslag op einde van de week

• Trajectbegeleider bespreekt verslag klassikaal

• Trajectbegeleider voegt tips, ontwikkelingsmogelijkheden,… toe

• De leerkracht PAV geeft feedback op reflectie leerproces

• Trajectbegeleider gebruikt verslagen als basis voor volgend werkbezoek



Clusters Activiteiten Competenties







Ondersteuning

Coördinator
Leerlingbegeleiding 

duaal
Trajectbegeleider 

duaal



https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren

