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Wie zijn wij?
Wie zit er in de zaal?



Doel van de workshop



Op het einde van de sessie: 

● kan je het opleidingsplan situeren binnen de regelgeving
● ben je geïnspireerd door de criteria waaraan een 

effectief opleidingsplan moet voldoen wil het een basis 
vormen voor het leertraject van de jongere

● kan je je via de ervaringen van andere scholen/centra 
een beeld vormen van de mogelijkheden van ontwerp 
van een opleidingsplan 

● kan je het belang inschatten van een goed voorbereid 
opstartgesprek en de plaats van het opleidingsplan 
daarin

● ken je de criteria waaraan een opstartgesprek moet 
voldoen wil het een stevige start zijn van het leertraject
van de jongere en van de komende 
competentiegesprekken tussen mentor, 
trajectbegeleider en jongere



Situering van de term



• Visie

• Standaardtraject

• Opleidingsplan
• Screenen en oriënteren

• Matching en opstartgesprek

• Begeleiding en feedback

• Evalueren

Belangrijke stappen/zaken bij duaal leren:



Even inschatten …   
Hoeveel weten jullie al over het opleidingsplan? 

• Noteer je naam, organisatie en functie op de blauwe post-it

• Noteer op de post-it een cijfer van 1 tot 5

• 1 = ik weet nog niets over het opleidingsplan
• 2 = ik heb de term al eens gehoord, maar verder nog niets mee gedaan
• 3 = ik heb al een aanzet, ik ben gestart met het opleidingsplan
• 4 = ik weet goed wat een opleidingsplan is en hoe het te gebruiken
• 5 = ik zou de workshop zelf kunnen geven, al jaren ervaring

• Plak de post-its boven hetzelfde nummer, telkens boven elkaar



Stillewanddiscussie

OPLEIDINGSPLAN =



Uitgangspunt opleidingsplan

Een louter administratieve verplichting?  

OF

Een effectieve basis voor het leertraject van 
de leerling?



Wat zegt de omzendbrief?
Voor elke leerling wordt – op basis van het standaardtraject, de specifieke noden van de

leerling en de context van de werkplek – een individueel opleidingsplan uitgewerkt door

de trajectbegeleider, in overleg met de leerling en de onderneming.

In het opleidingsplan is het individuele leertraject van de leerling opgenomen, inclusief de

afstemming van het leerprogramma tussen de aanbieder en de werkplek van de leerling.

Ook als een leerling extra ondersteuning nodig heeft (zie deel 7.4 Extra ondersteuning),

moet dit geduid worden in het opleidingsplan. Het opleidingsplan wordt ook als bijlage

toegevoegd aan de overeenkomst.

Voor leerlingen uit het BuSO wordt het opleidingsplan opgenomen in het handelingsplan.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286#7-4


Criteria van belang bij het opstellen 

Het opleidingsplan

❏ is een soort vertaling van het standaardtraject in functionele kennis en doelen / doelgerichte activiteiten.  Dit 
standaardtraject vormt de basis van het opleidingsplan. 

❏ geeft het vereiste beheersingsniveau weer.
❏ is afgestemd op de beginsituatie van elke leerling
❏ is afgestemd op de noden en de mogelijkheden van de leerling
❏ is opgesteld in samenwerking met de mentor in de onderneming en de leerling
❏ omvat zowel de les- als de werkcomponent
❏ houdt rekening met de specifieke ondernemingscontext
❏ geeft de verdeling weer van de competenties die aangeboden zullen worden op de werkplek en die die 

aangeboden zullen worden op school (= taakverdeling).
❏ maakt de afstemming tussen de school en de werkplek zichtbaar
❏ fungeert als planningsinstrument
❏ fungeert als dynamisch werkinstrument bij de afstemming tussen de mentor, de trajectbegeleider en de 

leerling.  Competenties kunnen geclusterd worden om de werkbaarheid te vergroten.
❏ is dus een individueel opgesteld plan en geeft het individuele leertraject weer
❏ wordt toegevoegd aan de overeenkomst in werkplek duaal.



Individuele reflectie

● Je werkt reeds met een opleidingsplan: 

- Bekijk de criteria 
- Neem jouw opleidingsplan erbij
- Aan welke criteria voldoet jouw opleidingsplan?
- Wat ontbreekt er?

● Indien nog geen ervaring met duaal leren:

- Bekijk de criteria
- Duid de criteria aan die je belangrijk vindt met 

een optimaal leren van de leerling voor ogen



Leren van elkaar 

- We verdelen jullie in groepjes van 4.

- Bespreek jullie individuele 
bevindingen met elkaar.

- Licht één punt toe dat voor iedereen 
van de groep van groot belang is in 
functie van het leren van de 
jongere.



Waarom zou je hierop 
inzetten? 







Uit de proefdoorlichtingen duaal  

• Lkr. hebben nood aan concrete vertaling van competenties naar activiteiten (ook de werkplek)

• Opleidingsplan niet op maat uitgewerkt van de lerende en de context van de werkplek

• Het opleidingplan wordt te veel gezien als formaliteit

• Te weinig afstemming van het aanbod tussen school en werkplek (wie doet wat?, extra 

ondersteuning) => verschillende competenties komen niet/te weinig aan bod, kennis wordt niet in 

functie van BC’s aangeboden



Praktijkvoorbeeld
Richtpunt Campus Oudenaarde



Op de werkplek



Hoe begin je er aan?

• Overloop samen met de mentor alle competenties uit het 

standaardtraject.

• Bespreek samen welke competenties zullen aangeleerd worden op 

de werkplek en welke bij de opleidingsverstrekker.

• Indien er competenties zijn die niet kunnen aangeleerd worden op 

de werkplek, noch bij de opleidingsverstrekker, dan wordt er 

gekozen voor een externe opleiding. 



Voorbeeld opleidingsplan van de sector

• https://www.febelhair.org/sites/default/files/opleidingsplan-

haarverzorging-a3-2018-lr.pdf

• https://www.febelhair.org/sites/default/files/opleidingsplan-

kapperstylist-a3-2018-lr_0.pdf

https://www.febelhair.org/sites/default/files/opleidingsplan-haarverzorging-a3-2018-lr.pdf
https://www.febelhair.org/sites/default/files/opleidingsplan-kapperstylist-a3-2018-lr_0.pdf


Wat gebeurt er daarna?

• Er worden 2 opleidingsplannen 

opgemaakt:

- opleidingsplan met alle competenties 

voor de werkplek

- opleidingsplan met alle competenties 

voor de opleidingsverstrekker + externe 

opleidingen

• Let op: na een evaluatie kan het 

opleidingsplan wijzigen



Hoe gebeurt de evaluatie?

• Digitale evaluatie via Google Forms, waarbij de 

mentor scores geeft bij iedere competentie in 

samenspraak met de leerling:

- A= de leerling kan deze competentie, er is 

geen verbetering meer mogelijk

- B= de leerling kan deze competentie (deels), 

maar er is nog verbetering mogelijk

- C= de leerling kan deze competentie 

onvoldoende

- D= deze competentie is deze periode niet aan 

bod gekomen



Hoe gebeurt de evaluatie?

• De scores die gegeven worden door de mentor, worden ingegeven 

in het evaluatiesysteem bij de opleidingsverstrekker en resulteert 

in punten op het rapport. 

• Per rapport is er een klassenraad waarop ook de mentor en de 

leerling zelf uitgenodigd wordt. Hier is ook ruimte om het 

opleidingsplan te bespreken. 



De opleidingsverstrekker



Concretiseren van het opleidingsplan

• Nauwe samenwerking tussen de praktijkvakken en PAV.

• PAV-leerkracht vertaalde de competenties naar concrete 

doelstellingen die ook haalbaar zijn binnen de PAV-lessen en 

stemde daar lessen op af.







Individueel leertraject

• Elke leerling krijgt een overzicht van de competenties die zullen worden 

aangeleerd bij de opleidingsverstrekker.

• Zij bepalen zelf wanneer ze aan welke competenties zullen werken.

• Na het inoefenen van de competenties worden ze geëvalueerd en krijgen 

ze feedback. 

• De leerling doet ook iedere keer een zelfevaluatie. 

• Op deze manier heeft de leerling zelf het leerproces in handen en zijn ze 

zich bewust van de sterke punten en verbeterpunten. 



Opvolging

• De trajectbegeleiders zitten wekelijks samen en volgen het 

opleidingsplan op.

• Er wordt kort op de bal gespeeld en snel bijgestuurd.

• Duidelijk beeld over behaalde en niet-behaalde competenties.

• Na iedere evaluatie krijgt de leerling in een Excel-bestand met een 

overzicht van de behaalde en niet-behaalde competenties, dit 

zowel voor de werkplek als bij de opleidingsverstrekker. 



Reflectie

❏Wat zijn de sterke punten van deze manier 

van werken?  

❏Wat werkt inspirerend voor jou?  

❏Welke vragen heb je hier nog bij?  





Leervragen

Ga met je buurman of –vrouw in gesprek over de volgende leervragen.

❏Wat neem je mee van wat je tot nu toe hoorde?

❏Wat is voor jou het ideale opleidingsplan?

❏ Zie jij mogelijkheden om het opleidingsplan, evaluatie, 

feedback(agenda) te koppelen en te integreren?



Het opstartgesprek



Van opleidingsplan naar opstartgesprek

Bespreek in groepjes 

- Wat kunnen de voordelen zijn van een goed opstartgesprek (voor 
het bedrijf, de  trajectbegeleider en leerling)?  

- Wat moet er zeker aan bod komen in een goed opstartgesprek?

- Wat kunnen belemmeringen zijn voor een opstartgesprek en hoe 
kan je deze oplossen?  



Doel van het opstartgesprek 

• Een officiële start voor de leerling en een mooi welkom op het bedrijf!

• De verwachtingen van elke partij goed op elkaar afstemmen (school-bedrijf-leerling).

• Opleidingsplan afstemmen met de 3 partijen.

• Werking bedrijf  en werking competentiegesprekken en begeleiding toelichten.

• Basis leggen van een vertrouwensrelatie.

De trajectbegeleider fungeert als gespreksleider en bereidt dit gesprek goed voor.

Dit opstartgesprek gaat door op het bedrijf.



Van opleidingsplan naar opstartgesprek, 
onze visie
Een goed opgemaakt opleidingsplan, gekoppeld aan een goed uitgekiende evaluatietool, creëren een
kader om mentor, leerling en trajectbegeleider te ondersteunen in het voeren van een zinvol en
kwaliteitsvol competentiegesprek.

We willen hiermee resoluut inzetten op het voeren van een kwalitatief competentiegesprek met
geïntegreerde feedback, feed-up en feed-forward over een aantal activiteiten uitgevoerd in een
bepaalde periode. Eerder dan een kwantitatief gesprek waarin een afvinklijst ontstaat van alle
aangeboden competenties en onderliggende kennis een vaardigheden.

Een competentiegesprek is een trialoog tussen mentor, leerling en trajectbegeleider.

Dit gesprek is onlosmakelijk verbonden met een professioneel gevoerd opstartgesprek bij
de aanvang van het duaal leertraject. (zie handelingsgerichtheid in een competentiegesprek )

https://docs.google.com/document/d/1mJm-QGqnD98JzGV_oTLSaI9tjuq5XUeoWLiM4TKxqsQ/edit#heading=h.8lxjrx5r04fq


Mentor

TrajectbegeleiderLeerling

Onze visie : 
trialoog 
van bij de 
opstart!



Trialoog van bij de opstart, onze visie

● De mentor : technisch expert in het uitvoeren van de activiteiten op de werkvloer.  

● De trajectbegeleider: pedagogisch expert/coach van zowel de leerling als de mentor. 
De trajectbegeleider heeft een sterke technische kennis maar bezit ook de 
pedagogische vaardigheid om een activiteit op de werkvloer te ontleden in kleinere 
onderliggende kenniselementen en deelvaardigheden.

● De leerling : derde partij bij elk gesprek. In geen geval kan het de bedoeling zijn dat 
competentiegesprekken gevoerd worden zonder de aanwezigheid van de leerling. Het 
belang hiervan dient ook duidelijk opgenomen te worden in het opstartgesprek tussen 
leerling, werkplek en school

Streven naar een optimale vertrouwensrelatie!  Dit vertrouwen wordt opgebouwd van bij 
het opstartgesprek waarin de nodige aandacht gegeven werd aan het overlopen van 
activiteiten, kennis en vaardigheden uit het volledige leertraject. 



Waarom zouden we 
hierop inzetten?  





Info uit screening

• Neem info uit de screening ook mee in het opstartgesprek

=> sterke punten van de leerling

=> werkpunten van de leerling

=> verwachtingen

=> specifieke noden

=> leerstoornissen vragen soms om een andere aanpak



Waar staan jullie na deze sessie? 

• Noteer je naam, organisatie en functie op de blauwe post-it

• Noteer op de post-it een cijfer van 1 tot 5

• 1 = ik weet nog niets over het opleidingsplan
• 2 = ik heb de term al eens gehoord, maar verder nog niets mee gedaan
• 3 = ik heb al een aanzet, ik ben gestart met het opleidingsplan
• 4 = ik weet goed wat een opleidingsplan is en hoe het te gebruiken
• 5 = ik zou de workshop zelf kunnen geven, al jaren ervaring

• Plak de post-its boven hetzelfde nummer, telkens boven elkaar





Contactgegevens

• Adelheid Van Hauwermeiren

• Pedagogisch adviseur POV

• 0478/20.36.64

• adelheid.van.hauwermeiren@
pov.be

• Lindsy Van de Perre

• Coördinator duaal leren 
/trajectbegeleider/leerkracht 
Richtpunt campus Oudenaarde

• 055/31.32.87

• lindsy.van.de.perre@richtpunt
oudenaarde.be

mailto:adelheid.van.hauwermeiren@pov.be
mailto:lindsy.van.de.perre@richtpuntoudenaarde.be


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

