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scholen/onderwijs toe 
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Inspiratie-event Duaal Leren 5 mei 2022



Inhoud sessie

Verwelkoming
Even kaderen: sectorale ondersteuning?
Praktijkvoorbeelden vanuit:

De houtsector (Bart De Waele- Woodwize)
De sector Transport, logistiek en afhandeling op de  
luchthavens (̂Katrien Timmermans- SFTL)
De sector Social Profit (Veerle Noerens-VIVO)

Voorstelling
Vragenronde

Samenvatting ondersteuningsaanbod - uitwisseling
Waar is wat te vinden?



Wie is wie?

Ochtendsessie:

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 2406 1847

Namiddagsessie:

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 8203 4076

http://www.menti.com
http://www.menti.com


Even kaderen

Sectorale ondersteuning naar scholen/onderwijs toe?

Scholen? 
Scholen met duale opleidingen (voltijds, DBSO, Syntra)
Secundair onderwijs (quid: volwassenenonderwijs?)

Sectoraal?
Werking rond duaal leren = 19 sectorale partnerschappen 
(+Vlaams Partnerschap)
Werking rond “onderwijs” = 38 sectoren met 
sectorconvenants – luik onderwijs-arbeidsmarkt



Bevoegdheden sectorale 
partnerschappen (SP)

DWSE



19 sectorale partnerschappen? 
(vormingsfondsen)

Daarnaast: ondernemingen onder 
bevoegdheid Vlaams Partnerschap!!



Bevoegdheden Sectoraal 
Partnerschap

• de erkenning en opheffing van erkenning van een onderneming;
• de uitsluiting van een onderneming;
• de controle op de uitvoering van de overeenkomst 
• het nemen van acties om de ondernemingen te informeren over het duaal 

leren in Vlaanderen;
• het ondersteunen en mobiliseren van ondernemingen met het oog op een 

versterking zowel kwantitatief als kwalitatief van het aanbod aan 
werkplekken. 

• het opmaken van een jaarlijks monitoringsrapport over de stand van 
zaken van het duaal leren in de sector in Vlaanderen.

• het verlenen van advies over alle materies die de werkplekcomponent van 
het duaal leren in de sector in Vlaanderen aanbelangen.

• het nemen van de nodige initiatieven voor de professionalisering van de 
mentor, wanneer een onderneming geen initiatief neemt

• het bepalen van het maximumaantal jongeren dat per mentor kan worden 
opgeleid in de sector;

Ondersteuning scholen?



Werking naar scholen/onderwijs 
toe?

Afhankelijk van?
grootte van de sector zelf (bijv. aantal ondernemingen – gevolg 
voor middelen/sectorconsulenten)
Complexiteit van de sector (bijv. Social profit - deelsectoren)
Startdatum SP (bijv. Handel oktober 2021)
Aantal opleidingen (onder de bevoegdheid van het SP: chemie 
– lokale besturen)
Eigenheid van de sector (bijv. Textiel – regionale focus)

Gevolgen voor: 
Acties opgenomen in duaal addendum: (mentor, 
activiteitenlijsten, communicatie,..)
Acties opgenomen in sectorconvenant
…



Hoe ondersteunen 
sectoren de scholen 
volgens jou?

Ochtendsessie:

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 8203 4076

Namiddagsessie:

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 2406 1847

http://www.menti.com
http://www.menti.com


Welke ondersteuning 
bestaat er?



Algemene visie en missie Woodwize

Onze visie:  Woodwize wil voorloper zijn voor het duurzaam werken in de 
ondernemingen van de houtsectoren. Woodwize streeft daarbij naar een 
voldoende instroom, een goede doorstroom en het voorkomen van vroegtijdige 
uitstroom van personeel

Onze missie: Woodwize helpt ondernemingen uit de houtsectoren om 
duurzamer te werken. Woodwize ondersteunt, adviseert en begeleidt bedrijven 
en (toekomstige) werknemers uit de houtsectoren via opleidingen en 
dienstverlening. Woodwize heeft oplossingen om talenten te versterken met als 
doel tevreden werkgevers en (toekomstige) werknemers. 



Missie onderwijs: Beroepen uit de sector kenbaar maken bij de 
leerlingen en leerkrachten alsook een optimale doorstroming verkrijgen 
vanuit het onderwijs naar de bedrijven uit de houtsector.

Slagzin: Woodwize nooit op eigen houtje

Aantal cijfers:
80% bedrijven minder dan 5 werknemers
200000 uren (interne) opleiding per jaar
2000 vacatures per jaar

PC:
Paritair comité 125: bosexploitatie, houtzagerijen en houthandel

Paritair comité 126: houtbewerking en stoffering



DUAAL LEREN
LEREN EN VAKMANSCHAP COMBINEREN

ONDERSTEUNING ONDERWIJS

5 MEI 2022



1971: hoera het is een jongen 

13 jaar: ik volg mijn hart, opleiding 
hout

16 jaar: start interieurbouwer duaal 
1994 
interieurbouwer
binnenschrijnwerke
r

1989 plaatser houten 
vloerbedekking

2005 Woodwize

2000 start 
opleiding
leerkracht

2003 
leerkracht 
houtbewerking

2001 ploegbaas

1997 CNC 

Story of my life





PC125
Bosontginning, Zagerijen

Houthandel

3614 werknemers
569 bedrijven

rsz prefix: 029 - 010

ONDERSTEUND DOOR WOODWIZE 

PC126
Stoffering &

houtbewerking

19500 werknemers
1997 bedrijven

rsz prefix: 055Constructiv



TEWERKSTELLING IN VLAANDEREN



Waarom Duaal leren

DUAAL LEREN is een krachtige leervorm
DUAAL LEREN is er voor grote en kleine ondernemingen

DUAAL LEREN is WIN- WIN-WIN-WIN

86% van de leerkrachten geven aan dat duale leerlingen verder staan 
dan de leerlingen die een voltijds leertraject op school volgen.
Bevraging onderwijs 2019



AANBOD DUALE OPLEIDINGEN

BuSO OV3
• machinaal houtbewerker
• medewerker hout
• productiemedewerker industrie (1/9/2022)
• paletten- en krattenmaker (1/9/2022)
2de graad / OK2
• machinaal houtbewerker
• medewerker hout
• productiemedewerker industrie
• industrieel verpakker
3de graad / OK
• binnen- en buitenschrijnwerk (1/9/2022)
• binnenschrijnwerk en interieur (1/9/2022)



AANBOD DUALE OPLEIDINGEN

Sense / specialisatiejaar (7de)
• interieurbouwer
• operator CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines 
• schrijnwerker houtbouw
• decor- en standenbouwer
• meubelstoffeerder
• daktimmerman
• trappenmaker 
• plaatser houten vloerbedekking
• meubelmaker (1/9/2022)
• buitenschrijnwerker hout of aluminium of kunststof 

(1/9/2022)
• restauratievakman schrijnwerk (1/9/2022)



AANBOD DUALE OPLEIDINGEN

Andere
• logistiek (OK 3)
• logistiek assistent magazijn (sense) 
• commercieel assistent (sense)
• elektrische installaties 
• elektromechanische technieken  (OK4)
• elektrotechnicus (sense)
• productiemedewerker industrie (OK2, BuSO)
• productieoperator industrie (OK3)
• …



WOODWIZE is gemachtigd door het SECTORAAL
PARTNERSCHAP om volgende taken uit te voeren: 

• Erkenning van de onderneming
• Professionaliseren van mentoren
• Opheffing en uitsluiting
• Aanleveren informatie beroepen (activiteitenlijst)
• Administratieve controle op  de overeenkomsten
• Ondernemingen informeren over duaal leren
• Kwantitatief en kwalitatief aanbod werkplekken 

versterken



Sectorale ondersteuning onderwijs 

• Sectorconsulent als aanspreekpunt (ankerpersoon)
• Bedrijven sensibiliseren en informeren en administratief 

ondersteunen
• (Samen) uitbouwen netwerk van leerwerkplekken 
• Erkennen bedrijven PC 125 en PC 126
• Ondersteuning bij infosessies
• Mentoropleiding (kosteloos, binnen de 6 maand na 

erkenning)
• Extra opleidingen voor leerlingen om competenties te 

verwerven, versterken of vervolledigen
• Sectorale stage- en leerwerkplekdatabank
• Ondersteuning organisatie, communicatie en promo
• …



AANPAK HOUTSECTOR
WERKPLEKLEREN ALS MOTOR LEVENSLANG LEREN

uitwerken
sensibiliseren
informeren
faciliteren

screening ter 
plaatse

mentoropleiding

ondersteuning mentor



ERKENNING LEERWERKBEDRIJVEN

Op eigen initiatief, via sector of school
Stap 1 -> Indienen erkenningsaanvraag
Stap 2 -> Bedrijfsbezoek door consulent

-> Volgt de flow van het bedrijf
-> Controle veiligheid en welzijn (veiligheidsscan)

-> Online registreren activiteiten
Stap 3 -> Beslissing goed- of afkeuren van de 
erkenningsaanvraag

-> Unaniem goedgekeurd sectorale sociale 
partners op basis van de 
erkenningsaanvraag na bedrijfsbezoek

-> Minimaal 75% van de activiteiten

Woodwize_preventiebeleid_quickscan.pdf
https://www.woodwize.be/upload/docs/Woodwize_preventiebeleid_quickscan.pdf


www.woodwize.be/duaalleren

https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageid=270


JONG-26  (FOD WASO)
PRAKTIJKOPLEIDING COMBINEREN MET WERKERVARING 

• Jongeren aantrekken voor de duale opleidingen en 
finaal (directe) duurzame tewerkstellingen realiseren 
binnen de houtsectoren

• Opleiding naar tewerkstelling in de houtsectoren 
voorzien via Individuele Beroepsopleiding of 
Werkervaringsstages

• De instroom in de houtsectoren kwalitatief en 
kwantitatief verhogen



INZETTEN OP DUAAL LEREN EN (DIRECTE) DUURZAME 
TEWERKSTELLING REALISEREN

Doelgroep: finaliteitsleerlingen duaal leren
• School: min. 1  duale leerling in de sector-> eenmalige 

begeleidingspremie tbv 900€
• Leerling: min. 4 maanden actief met OAO in zelfde 

leerbedrijf -> forfaitaire vergoeding tbv 300€
• Bedrijf: min. 4 maanden actief -> ondersteuningspremie 

600€ 
• Meer leerwerkplekken -> praktijkervaring. 
• Indien geen tewerkstelling na OAO -> begeleiding naar 

andere bedrijven



Communicatie: startmetzagen.be

httphttps://woodwize.be/startmetzagen/jongere_nl_duaal.asps:/woodwize.be/startmetzagen/jongere_nl_duaal.asp
http://www.startmetzagen.be/


SCHOOL

Samenwerkingsovereenkomst
• jongeren aanmoedigen voor duaal leren 

• toeleiden naar de houtsector

• bedrijven ondersteunen bij erkenningsaanvragen 

• opvolging jongere:  minimaal 1 keer per maand

• consulent Woodwize ontvangen voor opvolging 

• wijzigingen met betrekking tot OAO melden aan de 
consulent



DOCUMENTATIE
• Brochure bedrijven ‘Informail Duaal Leren’
• Dossiers arbeidsmarkt gericht duaal leertraject
• Draaiboek Duaal Leren
• Brochure veiligheid
• …

TOOLS
• www.woodwize.be/nl/leerkracht (persoonlijke 

leerkrachtenpagina)
• www.woodwize.be/nl/school (persoonlijke schoolpagina)
• www.woodwize.be/nl/opleidingsplan
• www.woodwize.be/nl/stage (leerwerkplekdatabank)

www.woodwize.be/duaalleren

http://www.woodwize.be/nl/leerkracht
http://www.woodwize.be/nl/school
http://www.woodwize.be/nl/opleidingsplan
http://www.woodwize.be/nl/stage


Gill De Schauwer
gill@woodwize.be

Bart de Waele
bart@woodwize.be

Hof ter Vleest dreef 3, 1070 Brussel
T. 02 558 15 51  
duaalleren@woodwize.be
www.woodwize.be

mailto:gill@woodwize.be
mailto:bart@woodwize.be
mailto:duaalleren@woodwize.be


Voorstelling ondersteuning 
SFTL 

• De missie
✓ Het Sociaal Fonds Transport & Logistiek is een Fonds voor 

Bestaanszekerheid dat initiatieven ontwikkelt die de belangen van de 
sector dienen.
Er is een intensieve samenwerking met onderwijs om een goede 
instroom van vakbekwame medewerkers in de sector te realiseren.

• Paar cijfers
✓ Ruim 5.000 werkgevers en 70.000 arbeiders
✓ uitgesproken KMO-sector: slechts 232 bedrijven met meer dan 50 

werknemers
✓ Van de arbeiders behoort 60% tot het rijdend personeel (chauffeurs), 

40% tot het niet-rijdend personeel (dominant logistieke arbeiders)

• De doelgroep van de sector (PC’s)
✓ Paritair comité 140.03: Wegvervoer en Logistiek voor rekening van 

derden -arbeiders die tewerkgesteld zijn onder RSZ categorie 083



SECTORALE ONDERSTEUNING 
VOOR SCHOLEN
INSPIRATIE EVENT DUAAL LEREN
5 MEI 2022



SFTL = dé logistieke sector? 

➢ SFTL heeft zowel transport- als logistieke bedrijven
- 70.000 arbeiders en 5.000 bedrijven
- Onze sector bestaat voornamelijk uit transportbedrijven (ongeveer 80 %)
- Van de arbeiders behoort 60% tot het rijdend personeel (chauffeurs), 

40% tot het niet-rijdend personeel (dominant logistieke arbeiders)

• Bijna elk bedrijf heeft logistieke activiteiten, maar deze activiteiten behoren niet altijd tot onze sector
Enkel de bedrijven die logistiek verrichten voor rekening van derden,
De logistieke bedrijven uit onze sector = gespecialiseerde logistieke bedrijven 
(die in opdracht van anderen werken), logistiek en transport zijn hun hoofdactiviteit.

• Logistieke (duale) opleidingen zijn ook mogelijk in andere sectoren > andere Sectorale Partnerschappen 
MAAR wel dezelfde standaardtrajecten.



Logistiek duaal
3de graad BSO en BUSO OV4

Magazijnmedewerker duaal
2de graad BSO en BUSO OV3
Bestuurder Interne 
Transportmiddelen

2de graad BSO en BUSO OV3
heftruck, reachtruck, stapelaar, orderverzameltruck, combitruck 

of pallettruck

Aanbod duale opleidingen



• Innovatieve leerweg
• Het leertraject bestaat uit een school- en een bedrijfscomponent

die goed op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent en sluitend geheel vormen.
• Bedrijven en scholen werken samen als (gelijkwaardige) partners.

Doel is het behalen van een onderwijskwalificatie 
en als dat niet lukt een beroepskwalificatie, deelkwalificatie of attest van verworven bekwaamheden.

Geregeld en grondig overleg tussen school en bedrijf is  absoluut noodzakelijk. 
Opstarten zonder overleg is te vermijden !

Visie op duaal leren



https://youtu.be/mI7yhBd3LDE

Getuigenis bedrijf (HR, mentor) en school (leerkracht, leerling)

https://youtu.be/mI7yhBd3LDE
https://youtu.be/mI7yhBd3LDE


De trajectbegeleider, de klassenraad en de mentor bewaken de trajectvoortgang en competentieverwerving van 
de leerling.

• Doelstellingen/verwachtingen afstemmen, uitklaren en duidelijk stellen van elkaars rol (veronderstellingen 

vermijden)

• Afspraken over een logische graduele opbouw van kennis, vaardigheden en attitudes

• Afspraken maken over evaluatie (de mentor is een stemgerechtigd lid in de klassenraad)

• In contact blijven met mentoren

> tussentijdse doelen bespreken en leerwinst

Niet enkel focussen op afwezigheden, motivatie, gedragsproblemen en praktische zaken MAAR ook leerproces 

zelf

• Bedrijven weten vaak niet wat de leerling doet op school

• Scholen denken dat ze de werkplek niet te veel mogen belasten met afstemmingsmomenten

Afspraken en afstemming



De mentor is de persoon die de leerling zal opleiden, begeleiden en opvolgen.

De mentor moet voldoen aan voorwaarden (onberispelijk gedrag, ervaring, leeftijd), 
maar moet ook het juiste profiel hebben en het zien zitten om deze taak erbij te nemen.

De mentor moet binnen het jaar een opleiding gevolgd hebben.
De opleiding komt in aanmerking voor Vlaams Opleidingsverlof, er is ook RSZ-korting voor mentoren mogelijk.

Mentoropleiding = 2 dagen Werkplekbegeleiding + 1 dag Mentoropleiding

De opleiding werkplekbegeleider is gericht op ervaren werknemers die als taak (zullen) hebben om nieuwe
collega’s te begeleiden, op te leiden en/of te evalueren.
De mentoropleiding kan enkel gevolgd worden na de opleiding werkplekbegeleider en focust op de begeleiding 
van leerlingen en de samenwerking met een school.
De opleidingen zijn praktijkgericht (weinig theorie) en interactief.

Bedienden kunnen de 3 dagen opleiding volgen als ze zelf instaan voor de begeleiding van leerlingen.
Ze kunnen ook steeds aansluiten bij de derde dag mentoropleiding die door DuoPlus in het bedrijf zal worden 
gegeven.

Sectorale ondersteuning > Mentoropleiding



Opleiding Werkplekbegeleider – Dag 1

1) Info + kennismakingsronde

2) Wat verstaan we onder werkplekbegeleiding?

• Taken 

• Kwaliteiten & vaardigheden

• Voorwaarden voor een goed werkplekbegeleiding

• Voordelen voor de werkgever

3) Aandachtspunten bij instructies geven:

Opdracht Tangrampuzzel

Van logistieke medewerker naar 

werkplekbegeleider/ster

• Automatische handeling

• Verschillende fasen:

- Onbewust onbekwaam

- Bewust onbekwaam

- Bewust bekwaam

- Onbewust bekwaam

4) Herhaling: de 3 minutentest

Opleiding Werkplekbegeleider – Dag 2

1) Verwelkoming + herhaling

2) Het nut van evalueren

• Wat? 
• Waarom? 
• Hoe?
• Wanneer?

3) Onbevooroordeeld begeleiden en evalueren

• Verschil tussen een feit/interpretatie

• Het verhaal van de winkel die sluit

4) Feedback geven over de evaluatie

• Hoe geef je feedback?

• Kwaliteitenspel

• Valkuil OLE/LEO

(Oplossen-Luisteren-Erkennen)

• Feedback 

geven

• Rollenspelen

5) Eindevaluatie + 

uitreiking attesten/handleidingen

Opleiding Mentorcoaching – Dag 3

1) Kennismaking en capteren leervraag

2) Wat is belangrijk om te weten over duaal leren en waarom?

▪ Verschillende soorten werkplekleren

▪ Informatiebronnen - betrokken personen in een duaal traject

▪ Overeenkomsten - en het belang ervan voor de leerling

▪ Verwachtingen naar de mentor toe

3) Jij als mentor van een leerling in een duaal traject

▪ je eigen begeleidersstijl en de impact op de leerling

▪ het profiel van 'een duale leerling'

▪ hoe de leerling motiveren...

▪ hoe omgaan met weerstand

▪ hoe werkt een puberbrein en het belang ervan

4) Samenwerken met een school

▪ wie doet wat in een duaal traject

▪ wat is voor jou belangrijk om te vragen aan de school

▪ essentiële afspraken tussen school en werkplek

5) Een leerling opleiden

▪ wat is een opleidingsplan en wat doe je er mee?

▪ Wat zouden zinvolle opdrachten kunnen zijn voor de leerling op mijn 

werkvloer? Wat heb je nodig om deze te kunnen doen?

▪ Een begeleidingsgesprek met een leerling voeren, hoe doe je dat?

▪ je samen met de leerling voorbereiden op een evaluatiegesprek

▪ interactieve oefening op de werkvloer waarbij één competentie effectief 

aangeleerd wordt



Aanbod op SFTL WEBSITE EN TRANSLOG (Sharepoint voor scholen)

• Wervingsfilmpje ervaring van bedrijf, school en leerling die samengewerkt hebben in het 
kader van de opleiding Logistiek duaal (voor bedrijven, leerlingen en ouders)
https://youtu.be/mI7yhBd3LDE

• Infobrochure voor bedrijven bundelt alle info
https://www.sftl.be/media/vpdpci4h/211029_infobrochure_duaalleren_lrweb.pdf

• Checklists voor logistieke bedrijven en scholen, biedt een houvast om de zaken goed voor 
te bereiden en geeft een plan van aanpak om alles goed te organiseren
https://www.sftl.be/media/hmjoa0yf/checklist_mentoren_bedrijven.pdf

Sectorale ondersteuning > instrumenten

https://www.sftl.be/media/vpdpci4h/211029_infobrochure_duaalleren_lrweb.pdf
https://www.sftl.be/interesse-in-de-sector/samenwerking-met-opleidingspartners/aanbod-voor-scholen/#Algemeen
https://youtu.be/mI7yhBd3LDE
https://www.sftl.be/media/vpdpci4h/211029_infobrochure_duaalleren_lrweb.pdf
https://www.sftl.be/media/hmjoa0yf/checklist_mentoren_bedrijven.pdf
https://www.sftl.be/media/hmjoa0yf/checklist_mentoren_bedrijven.pdf


• Werkgeversrepertorium

• Logo om ook meisjes aan te spreken

• Cursusmateriaal op de Sharepoint (Translog)

• Feedbackagenda op Translog

• Nieuwsbrieven

https://sftlfstlbe.sharepoint.com/:b:/s/TransLog/EfQ_CTrpg21No75tSVrg4oUBGr18F3aeoUMtz1w2iTPHFQ?e=hoIQIk
https://sftlfstlbe.sharepoint.com/:b:/s/TransLog/EfQ_CTrpg21No75tSVrg4oUBGr18F3aeoUMtz1w2iTPHFQ?e=hoIQIk
https://sftl.bluebarnhq.com/statistic/email/browser/nAA85/dDM3k?bb-test=1


Wat betreft de besturing van interne 
transportmiddelen in een leersituatie is
er een algemeen verbodsbeginsel, maar 
er zijn ook uitzonderingen voorzien.

De toepassing van de afwijking is
MOGELIJK INDIEN de werkgever de 
wettelijke maatregelen implementeert:
- Risico analyse
- voorafgaande opleiding van de 

jongere voor het veilig besturen van 
deze arbeidsmiddelen 

- de opleiding van de jongere vindt 
plaats in het bijzijn van een ervaren 
werknemer.

- gezondheidsbeoordeling

Sectorale (basis)attesten Bestuurder interne transportmiddelen



6 toestellen (besturing): Heftruck, Reachtruck, Pallettruck, Stapelaar, Orderverzameltruck en Combitruck

• Onderwijs beschikt vaak niet over de nodige infrastructuur
• Leerlingen kunnen de competenties op de werkvloer aanleren MAAR
• bedrijven vragen vaak een basisniveau van leerlingen om de veiligheid te garanderen

> sectoraal basisattest (basisniveau als instap om verder opgeleid te worden op de werkplek 
én geen onderwijskwalificatie)

Leerlingen kunnen hun basisvaardigheden aantonen in praktijkproeven.
Als ze slagen krijgen ze een badge vanuit het SFTL met vermelding van de toestellen.

Sectorproeven én badge zijn NIET verplicht. 
Het is er gekomen als aanbod/oplossing vanuit de sector op vraag van onderwijs (toen de VDAB attestering 
wegviel).

De proeven kunnen op school, op de werkplek of in een opleidingscentrum worden afgelegd (theorieproef > 
school)

> peter.cantineaux@sftl.be, 0476/50.05.25. 

Een samenwerking met VDAB voor de opleiding en proeven is mogelijk.



• Infrastructuur (VDAB logistiek) gratis ter beschikking voor competentieversterking bij leerlingen
• Toestellen

- Heftruck: basisrijvaardigheid (bv. niet stapelen en ontstapelen)
- Stapelaar
- Elektrische pallettruck
- Reachtruck - enkel met schriftelijke verklaring van stage/werkplek dat reachtruck NOODZAKELIJK is

• Opleiding leerlingen door leerkrachten
• Aanbod aan leerkrachten ifv gebruik infra:

✓ TTT

✓ schaduwdagen

✓Wegwijssessie

• Meer info op VDAB website

VDAB aanbod > 10 dagen regeling

https://infrastructuuraanbod-onderwijs.appspot.com/leerateliers.html#&sectorcode=5634472569470976&sector=Transport%20en%20Logistiek&module=5151213049872384


Het loopt echter niet altijd van een leien dakje. 
Bedrijven en mentoren, maar ook scholen en leerlingen kunnen inspiratie putten uit de filmpjes die in 
samenwerking met bedrijven uit de sector werden gerealiseerd. 

Herkenbare verhalen uit de praktijk van duaal leren bieden je inzichten en tips om de leersituatie van 
leerlingen te verbeteren.

Filmpjes van 2 minuten met boodschappen aan leerlingen en bedrijven
Uit kritiek kan je leren - Samen sterk - Fouten maken mag - De volhouder wint - Maak een goede eerste indruk - Pak je problemen 
aan

https://drive.google.com/file/d/17rXsKTAKXglnzIuFchgUbsS_hziGIlkz/view

Filmmateriaal - arbeidsattitude

https://drive.google.com/file/d/17rXsKTAKXglnzIuFchgUbsS_hziGIlkz/view
https://drive.google.com/file/d/17rXsKTAKXglnzIuFchgUbsS_hziGIlkz/view


Spelkoffer:  The Logistic Case

Demofilmpje waarin je ziet hoe het spel in elkaar zit

https://www.youtube.com/watch?v=zIVezhtu2aw

https://www.youtube.com/watch?v=zIVezhtu2aw


Spelkoffer:  The Logistic Case

In de eerste methodiek ‘Magazijnrace’ maken de leerlingen kennis met de logistiek binnen
een magazijn. Aan de hand van codes op pakbonnen verzamelen ze de bestelde
goederen (=blokjes).
Ze moeten vervolgens op de juiste manier een pallet vullen.



Spelkoffer:  The Logistic Case

De palletten moeten nu nog op hun bestemming geraken.
In de digitale applicatie ‘Wij leveren je bestelling’ stippelen ze op de meegeleverde tablets eerst de
meest optimale route uit. Ze moeten hierbij ook rekening houden met hindernissen
(wegenwerken), files, en de rusttijden moeten gerespecteerd worden.



Spelkoffer:  The Logistic Case

Vervolgens laden ze de vrachtwagen op basis van de vrachtbrieven.



Spelkoffer:  The Logistic Case

2. Aankopen
Voor opleidingspartners die het materiaal graag in eigen beheer hebben, bestaat er een aankoopformule. 

De bestelling kan twee maal per jaar geplaatst worden:
• Tot en met 1 juni > levering tegen september
• Tot en met 1 december > levering tegen februari

Bestelling én betaling moet gebeurd zijn tegen de deadline

Er zijn verschillende formules van aankoop mogelijk. 
volledige koffer = een kopie van de educatieve doekoffer die bij het SFTL kan uitgeleend worden.
sets van materiaal = materiaal zonder de koffer en geprogrammeerde tablets. 

Het SFTL zorgt via een groepsaankoop voor een lagere kost waarvan het een deel voor haar rekening neemt 
en  zorgt voor de plaatsing van de software op een website waar het kan worden gedownload. 

LET OP! Deze software bestaat in Android- en pc 
versie maar werkt NIET op Apple producten!

1. Uitlenen
De koffer kan gratis kan uitgeleend worden bij het SFTL vanaf schooljaar 2021-2022. 
De levering en ophaling gebeurt, via koerierdienst, aan het secretariaat van de school op kosten van het SFTL.



Spelkoffer:  The Logistic Case



Tijdens een LXP komt er een vrachtwagen naar de school.

Aan de hand van een case (vraag van een klant om en bepaalde lading te 
komen ophalen) gaan de leerlingen in de laadruimte aan de slag
met documenten en materialen om te berekenen wat de mogelijkheden, 
beperkingen en oplossingen zijn. 

In de cabine wordt er met de leerlingen stilgestaan bij de volledige kostprijs 
van transport om zo ook het belang van zuinig rijden (ecodrive) te 
benadrukken (vanuit economisch én milieu standpunt).

 Aanvragen via  txp@vrachtwagenchauffeur.be 
Vanaf ongeveer 30 leerlingen
(groepjes van 10 > 5 cabine/5 laadruimte
Aanbod voor convenantscholen
vanaf 14 jaar

Logistic XPerience



Voorstelling ondersteuning 
Social Profit

• De missie

✓ VIVO creëert en organiseert inspirerende en veelzijdige acties voor 
de Vlaamse social-profitsectoren. Zo leiden we werknemers naar de 
sector toe en versterken we organisaties en hun huidige 
werknemers.

• Paar cijfers

✓ 7170 deelnemers aan opleidingen – 640 opleidingen
✓ 1600 organisaties doen een beroep op VIVO
✓ 6040 subsidiedossiers

• De doelgroep van de sector (PC’s)
✓ PC 318.02 - diensten voor gezins- en bejaardenzorg

✓ PC 319 & 319.01 - opvoedings- en huisvestigingsdiensten

✓ PC 327.01 - beschutte en sociale werkplaatsen

✓ PC 329.01 & 329.3 - socio-culturele sector

✓ PC 330 - gezondheidsinrichtingen en diensten

✓ PC 331 - Vlaamse gezondheids- en welzijnssector

✓ PC 337 - non-profit sector



Ondersteuningsaanbod 
naar scholen

Inspiratie event duaal leren 

5 mei 2022



Ondersteunen bij de organisatie van duaal leren

De voorbije 20 jaar ondersteunt de sector deeltijds 
leren deeltijds werken

Naar werkgevers:
Informeren (brochure, nieuwsbrief, infosessies, promofilmpje…)

Extra incentives voorzien zoals subsidiëren deeltijdse arbeidscontracten, 
begeleidingspremie, gratis mentoropleidingen, …

In contact brengen met scholen

Loketfunctie 

Naar scholen (centra leren & werken):
In contact brengen met werkgevers

Infomomenten organiseren of meewerken aan infomomenten georganiseerd 
door derden

Loketfunctie
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Ondersteunen bij de organisatie van duaal leren

Naar onderwijskoepels:
Regelmatig overleg

Meewerken aan infomomenten

Sinds de komst van duaal leren
Nauwere samenwerking met Diverscity (gezamenlijke brochures, mentoropleidingen, 
ESF-project, …)

Nauwer contact met onderwijskoepels, scholen secundair onderwijs en syntra 
opleidingscentra
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Tools specifiek voor duaal leren

In kader van een ESF-project werd samen met Diverscity, RHIZO 
Kortrijk, IVV Sint-Vincentius Gent, Don Bosco Halle en een aantal 
kinderdagverblijven verschillende tools ontwikkeld

Onthaalprocedure
Checklist om organisaties te ondersteunen bij het uitwerken van een onthaalprocedure specifiek 
voor jongeren in de opleiding kinderbegeleider duaal

Activiteitenlijst
Overzicht van alle competenties die de leerling moet aangeleerd krijgen. Deze competenties 
worden geëvalueerd tijdens het evaluatiemoment aan de hand van de evaluatiebundel.

Bundel met reflectie-opdrachten
De vragen helpen de jongeren om nog meer stil te staan bij het eigen functioneren, de positie in 
het team, de werking van de werkplek, …

Inspiratielijst voor kindvrije-uren

Evaluatiebundel
Om na te gaan in welke mate de verschillende competenties van een beginnend 
kinderbegeleider bereikt zijn. 
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Tools specifiek voor duaal leren

Profiel mentor
Welke kennis, vaardigheden en houding wordt van een mentor verwacht

Profiel trajectbegeleider
Welke kennis, vaardigheden en houding wordt van een trajectbegeleider verwacht

Handleiding opmaken portfolio voor de leerling
Een portfolio is een dossier waarmee lerenden hun competentie op een bepaald leergebied 
kunnen aantonen. Deze handleiding zet de lerenden op weg om zelf een portfolio samen te 
stellen.

Inspirerende PPT over ‘Begeleiding op de werkvloer’
Hoe zorg je voor een goede samenwerking en opvolging van het groeiproces van de jongere 
tussen werkveld en onderwijs

Al deze tools mogen gebruikt worden mits bronvermelding.
Alles is terug te vinden op https://www.vivosocialprofit.org/tools
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Tools ruimer dan duaal leren

Centraal aanmeldsysteem -> stagetool
Specifiek voor de gezinszorg

Ontstaan vanuit vaststelling dat niet elke jongere uit het 6de en 7de jaar 
verzorging een stageplek vond

Alternatief uitgewerkt voor de 6de jaars – provincies en diensten voor gezinszorg zijn belangrijke 
partner

Centraal aanmeldsysteem: 

alle leerlingen uit het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg worden aangemeld door de school in 
het systeem voor een bepaalde datum

Alle diensten krijgen een overzicht van alle leerlingen die op zoek zijn naar een stageplek en 
gaan aan het puzzelen

Sinds vorig schooljaar ook uitgebreid naar duaal leren en de centra voor 
volwassenenonderwijs
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Tools ruimer dan duaal leren

Beroepenzoeker 
Fiches die je wegwijs maken in de veelzijdigheid en mogelijkheden van de social
profit

Aantal fiches vertaald in het Engels, Frans, Turks, Arabisch, … 
https://www.iedertalenttelt.be/

Website werkmetmensen.be
Website ontwikkeld om jongeren wegwijs te maken in de beroepen en 
opleidingen in de sociale sector.

Je vindt er beroepenfiches, filmpjes, tips voor het vinden van stageplaatsen, 
tools om de sector online of in real life beter te leren kennen

Voor leerkrachten: eerste hulp bij studiekeuze
https://www.vivosocialprofit.org/help-je-leerlingen-bij-hun-studiekeuze?
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Tools ruimer dan duaal leren

‘Ziedet?’
Gratis leerplatform opgebouwd rond cultuursensitief handelen

6 modules die telkens starten vanuit een praktijkvoorbeeld

In elke module werk je aan jouw cultuursensitieve basishouding en 
dialoogvaardigheden

https://ziedet.be/login

Trefpunt Odi (voorheen pigmentzorg)
Website die hulpverleners ondersteunt op het vlak van culturele diversiteit

Wat vind je er?
Thema’s die aanbod komen zijn cultuursensitieve zorg; discriminatie; communiceren met 
anderstaligen; culturele diversiteit in de gezondheidszorg; geestelijke gezondheid & culturele 
diversiteit; ouderen met een migratieachtergrond; opvoeden en opgroeien in een 
migratiecontext; vluchtelingen, asielzoekers & mensen zonder wettig verblijf; gender, seksualiteit 
& relaties en personen met een beperking

Een verzameling van instrumenten, publicaties, opleidingen, websites & organisaties

Een overzicht van boeiende sprekers of workshopbegeleiders

Een overzicht van vormingen, studiedagen of evenementen
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Samenvatting: 
soort ondersteuning?

Sectorale ondersteuning

ondersteuning bij organisatie

opleiding

educatieve tools, lesmateriaal

infrastructuur, grondstoffen

communicatie, promotie

zoeken werkplekken



Ondersteuning samengevat?
(aandeel per soort)

Sectorale ondersteuning

ondersteuning bij organisatie

opleiding

educatieve tools, lesmateriaal

infrastructuur, grondstoffen

communicatie, promotie

zoeken werkplekken



Ondersteuning bij de organisatie 
van duaal leren
• Ondersteunen bij de opstart van duaal leren in de school:

• Samenwerkingsovereenkomst met scholen, van opstarten gesprek naar 

daadwerkelijke organisatie, ...  (Haarverzorging, Horeca, Elektro, Textiel, Voeding 

(soms in combinatie met mentoren-netwerk),...) – onderwijsconvenant!

• Structurele/maandelijkse gesprek met trajectbegeleiders (Haarverzorging, 

Binnenvaart, Chemie, Groen, Voeding,…) – netwerkmoment voor opstartende 

scholen (Horeca) –kerngroep duaal en Kick off (Chemie - matching)

• Begeleiden in proces: overlopen standaardtraject, zoektocht  werkplekken, 

informeren over sectoraal communicatiemateriaal, geleerde lessen, 

welzijn/veiligheid, hulp bij erkenningsaanvragen indien nodig, ... (Bouw, Kappers 

op vraag,…)

• Sociaal-juridische info over overeenkomsten

Niet 
limitatief!



Ondersteuning bij de organisatie 
van duaal leren
• Stappenplannen, brochures, .. in kader  (opstart) duaal leren

• Bijv: Auto: stappenplan voor ouders, leerlingen, scholen en bedrijven, kant en 

klaar document voor programmatie, projectfiches duale opleidingen (vertaling-

tussenstap standaardtraject en leercontext school-bedrijf), starterskit leerling en 

ouders,..

• Bijv: T&L: Checklist voor bedrijf en scholen om de duale opleiding op te starten 

en de leerlingen te begeleiden

• Deelname aan Lerende netwerken

• Bijv. Intersectoraal lerend netwerk duaal leren over heel Vlaanderen (ESF Impuls 

duaal i.s.m. Constructiv, Volta, Mtech+, Woodwize en Educam.

• Bijv. Auto (Duamotiv: klankbordgroep- netwerk voor beleidsmensen scholen –

inhoudelijke werkgroepen duale trajecten), Bouw (scholen bep. provincies + 

Duaal café: 1 dag voor schoolpersoneel met focus duaal leren), Techn. Industrie 

(2 à 3 per opleidingscluster), Grafische (feed-back sessie duaal traject), Elektro

(met praktijkleerkrachten – klankbordmeetings met scholen en bedrijven),…



Opleiding
• (gratis) Opleiding (en advies) voorzien voor de vakleerkrachten (meerderheid 

sectoren) – soms gratis/betalend – gratis voor convenantscholen, voordeeltarief 

anderen,..

• (gratis) Opleiding (en advies) voorzien voor de leerlingen (meerdere sectoren)

• (gratis) opleiding voor trajectbegeleiders (bijv. Voeding – TA-netwerkdagen bakkerij)

• Mentoropleiding (alle sectoren)

• Fysiek en online aanbod, specifieke formules (Meng de mentor – Bouw), 

terugkomdagen (Haarverzorging), intervisies (Chemie) -“Klas zoekt 

horecatalent” = mentor voor de klas

• Samenwerking met sectoraal opleidingscentrum 

bijv. Auto – Triaal leren: De invoerder of het netwerk organiseert in samenwerking 
met Educam een bijkomend opleidings- en certificeringsprogramma dat gratis 
wordt aangeboden aan de lerende

Bijv. Chemie: 7 dagen gesimuleerd werkplekleren bij centra  ACTA en ViTALENT

Bijv. Techn. Industrie: Gesimuleerde leeromgeving i.s.m. Limtec en Anttec
(Antwerps technologiecentrum metaalsector)



Lesmateriaal, educatieve tools, tips & 
tricks,..
• Online platformen waar materiaal ter beschikking staat: Auto, Bouw, Chemie, 

Haarverzorging en schoonheidszorgen,…

• Opmerking: KlasCement.net (leermiddelenplatform) – materiaal aanbieden

• Handboeken/lesmateriaal algemeen (Auto, Bouw, Haarverzorging – step by steps, 

techn. Industrie, Elektro (mini-vormingen draaiboek, achtergrondinformatie en een 

korte film die op een ludieke manier het thema weergeeft), Chemie (ook 

oefeningen),…

• Onthaal (in de onderneming): stappenplannen/infobrochure (quasi alle sectoren)

• Screening (Elektriciens- tool arbeidsrijpheid)

• Matching:

• Deelname aan kick-off en matching (Chemie)

• Kazi matchingtool (Elektriciens)

• Bildr (matchingtool voor arbeiders uit de Bouwsector- ook om werkplek te 

vinden)



Lesmateriaal, educatieve tools, 
tips & tricks,…
• Begeleiding: 

• Bijv. Bouw: Gouden tips voor samenwerking school en bedrijf, Tips voor 

scholen ifv. werkplekbezoek

• Bijv. Elektriciens: “Toolbox”: Beeldwoordenboek – Informatiefiches – Logboek 

(leerling-mentor) als voorbereiding  evaluatie 

• Bijv. Horeca: Beeldwoordenboeken voor anderstaligen – boekjes gedrags- en 

leerstoornissen voor Buso

• Evaluatie:

• Instrumenten/tools: Opvolgingstool Dualimento (brood- en banketbakkers en 

chonclatiers)

• Organiseren van sectorproeven/sectorale certificaten, bijv: 

• Elektro : “Electrobrain”

• T&L: Sectoraal basisattest bestuurder interne transportmiddelen

• Auto: onderhoudsmecanicien, polyvalent mecanicien, HEV, AIRCO,…

• Techn. Industrie: lascertificaten



Infrastructuur, materiaal, 
grondstoffen
• Ondersteunen waar mogelijk op vlak van infrastructuur, materiaal, lesmateriaal (bijv. 

Textielverzorging, Voeding, Elektro, T&L, Techn.industrie)

• Bijv: T&L: Klaskoffer Logistic Case (en de koffer 'de verdwenen vrachtwagenchauffeurs’)

• Bijv. Textiel: infrastructuur op PTI Kortrijk – leerlingen toegang tot kenniscentrum – toegang 

tot infrastructuur bedrijf in omgeving school

• Bijv. Auto: didactische koffer veiligheid en milieu, didactische borden HEV, HEV-simulatiekits 

• Huren? Bijv. haarverzorging

• Bijv. Techn. Industrie ism met sectoraal opleidingscentrum

• Bijv. Voeding: op vraag (individueel bekijken)

• Bijv. Kleding en confectie: ondersteuning via softwarepakketten

• Samenwerking met Fema-Feproma, materialen en grondstoffen aanbieden voor 

bouw- en houtopleidingen

VR-module (veiligheid – Bouw)



Ondersteuning bij zoeken naar 
leerwerkplekken
• Sectorale leerwerkplek- en stagedatabank (Transport en Logistiek, Hout, 

Grafische)

• Matching event en overzicht bedrijven uit de streek (Chemie)

• Bekijken potentieel leerwerkplekken in de regio (quasi alle sectoren)

• Al dan niet na eerste acties school 

• Al dan niet via regionale consulent

• Bedrijfsbezoeken, indien mogelijk samen met de trajectbegeleider 

(bijv. Binnenvaart)



Communicatie en promotie
• Via magazine, nieuwsbrieven, facebookgroep, website

• Website: alle sectoren

• Facebook: beperkter (Chemie, Haarverzorging, Bouw)

• Magazine of nieuwsbrief: heel wat sectoren 

• Infosessies voor ouders en leerlingen (op vraag) (bijv. Grafische, Groen, Horeca, 

Bouw) 

• Communicatiecampagne en promotiemateriaal om duaal leren meer bekend te 

maken bij scholen 

• Wervingsfilmpjes en teasers (quasi alle sectoren)

• Deelname aan beurzen bijv. Binnenvaart – Open Scheepvaartdagen (A’pen) 

• Info over studiekeuze (ruimer dan duaal leren)

• Wedstrijden: The Young Hairdresser, Trofee Fevia Vlaanderen, Belgian Championship 

Aspirant Baker, Chemie Olympiade,…



En wat nog meer?

• Sectorale premies (beperkt aantal sectoren – premie voor jongere, 

bijv. Bouw)

• Projectsubisidies (bijv. Techn. Industrie en Hout voor scholen)

• Organiseren van bedrijfsbezoeken (bijv. Voeding – virtueel of fysiek)



Waar is wat te vinden?

Worden bezorgd na afloop van dit event:
Presentaties van deze sessie
Fiches per sector inzake sectoraal ondersteuningsaanbod:

Worden opgeladen: 
Www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers

Ondersteuning voor trajectbegeleiders
Voor Handel nog geen fiches – SP in opstart- work in 
progress

http://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/opleidingsverstrekkers


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



