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Module 2
Vormgevingsmodel voor de praktische toepassing van de vervlechting van beroepsopleiding en
bijscholing in opleidingscentra en kmo's

Algemene aanwijzingen bij de modules
Een onmisbaar beginsel van deze navorming, die voor alle modules geldt, is de specifieke methodische
oriëntatie: op elk moment moet gebruikt worden waarover geleerd wordt, meer bepaald moderne,
handelingsgerichte leermethodes, waarbij de leraars niet "onderwijzen", maar optreden als
"leerlingenbegeleiders". Omdat het in geen enkele module gaat om pure kennisoverdracht, maar om de
ontwikkeling van een nieuwe praktische vaardigheid die vorm moet geven aan de
vervlechtingsprocessen van beroepsopleiding en professionele bijscholing, combineren de deelnemers
in hun leerproces seminaries met online leren, zelfstudie en praktijkoefeningen die ze op hun eigen
werkplek uitvoeren en tijdens regelmatige groepsessies samen met de andere deelnemers en
leerbegeleider beoordelen, in detail bespreken en theoretisch verwerken.
I. Voorafgaande opmerkingen bij module 2
Waar deze module over gaat en wat ze wil bereiken
In module 2 ontdekken de deelnemers belangrijke vormelementen om de vervlechting van
beroepsopleiding en bijscholing in opleidingscentra en kmo's in de praktijk om te zetten, zoals extern
opleidingsmanagement, de uitbouw van infrastructuur, het inrichten van leerbevorderende
structuren, het onderzoeken van de opleidingsbehoefte, de praktijk- en werkplekgeoriënteerde
vormgeving van bijscholing en basisbeginselen van de pedagogische processen.
Leerdoelen en inhoud van de module
- Prioritaire gebieden voor extern opleidingsmanagement,
- Vormgeving van de infrastructuur, als voorwaarde voor het verwezenlijken van de vervlechting,
- Het uitbouwen van leerbevorderende structuren,
- Analyseren van de opleidingsbehoefte,
- Beproefde methodes voor praktijkgerichte opleiding en bijscholing,
- Basisbeginselen van pedagogische processen in de beroepsopleiding en -bijscholing,
- Tips om nieuwe pedagogische media te gebruiken in het leerproces,
- Praktijkgerichte vormgeving van de bijscholing,
- De werkplek als leerplek.
Wat de deelnemers/leerlingen op het einde moeten kennen
- De deelnemers doen kennis op over de vormgeving van extern opleidingsmanagement,
- De deelnemers beschikken over kennis van de uitbouw van de infrastructuur bij
opleidingsinstellingen,
- De deelnemers kennen de voor- en nadelen van het gebruik van nieuwe media in het leerproces,
- De deelnemers beheersen de mogelijkheden om leerbevorderende structuren in te richten,
- Ze zijn in staat om de opleidingsbehoefte in te schatten,
- Ze beschikken over de basisbeginselen voor pedagogische processen in opleiding en bijscholing,
- Ze kunnen de verworven kennis en vaardigheden op de praktijkgerichte vormgeving
van de bijscholing toepassen,
- De deelnemers kennen beginselen rond de multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector.
Instructies voor het zelfstudieproces
De deelnemers ontwikkelen in deze module helemaal zelfstandig een voorbeeld van een
handelingsgerichte bijscholing die samenhangt met de praktijk, en presenteren hun voorstel aan de
groep.
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Algemene methodische aanwijzingen voor leerbegeleiders
De sleutel tot een succesvolle opleiding is de afwisseling van seminaries en de beschikbaarheid van
lesmateriaal op het online-overdrachtsplatform of het online-leerplatform.
Tijdens de seminaries wordt er vooral in groep gewerkt.
De leer- en werkopgaves van de deelnemers worden voorgesteld.
II. Inhoud en praktijkopdrachten
Inhoud
2.1
Extern opleidingsmanagement
2.1.1 Prioritaire gebieden voor extern opleidingsmanagement
2.1.2 Ondersteunende maatregelen voor extern opleidingsmanagement
2.1.3 Werknemers als trainer in een kleine of middelgrote onderneming
2.2
De vormgeving van de infrastructuur als voorwaarde om de vervlechting te verwezenlijken
2.2.1 Vormgeving van de infrastructuur voor de vervlechting in opleidingsinstellingen
2.3
De uitbouw van leerbevorderende structuren
2.3.1 Voorbeelden voor leerbevorderende arbeidsvoorwaarden
2.3.2 De leerbevorderende situatie
2.4
Analyseren van de opleidingsbehoefte
2.4.1. Aanpak tot vaststelling van de opleidingsbehoefte
2.4.2 Competentiemeting en -balansen
2.5
Het pedagogische proces - een modelmatige voorstelling
2.5.1 Plannings- en voorbereidingsproces
2.5.2 Uitvoeringsproces
2.5.3 Evaluatieproces
2.6
Leren met nieuwe media vanuit een pedagogische invalshoek
2.7
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
2.7.1 Beproefde methodes voor een handelingsgerichte opleiding en bijscholing
2.8
Het leerveldconcept
2.9
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector
2.9.1 Structuur van een mogelijk bijscholingsmodel voor een werfleider (voorman)
2.9.2 De werkplek als leerplek

Praktijkopdrachten
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2.1 Extern opleidingsmanagement
Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) zijn gezien hun structuur en bekwaamheden vaak zelf
niet in staat om de opleiding van nieuwe krachten en de bijscholing van werknemers op eigen krachten
te regelen.
In wat volgt worden een aantal pistes uiteengezet die tonen hoe inhoudelijke doelstellingen in de
opleiding en bijscholing van werknemers in kleine ondernemingen aan de hand van een gepaste
organisatie efficiënt bereikt kunnen worden. Extern management door een ervaren opleidingsinstelling
lijkt in dit geval de meest doeltreffende oplossing om de opgave tot een goed einde te brengen. Het doel
is om de bedrijven te ontlasten en hen bij te staan in de ontwikkeling van hun opleidingscompetenties.
Het kan de bedrijven in alle stappen van het opleidingsproces op organisatorisch, administratief en
inhoudelijk vlak ondersteunen.
Vooral voor ondernemingen waar het opleidingsgebeuren in zijn kinderschoenen staat, is extern
opleidingsmanagement interessant. Voor deze ondernemingen kan het volledige dienstenaanbod van
een externe opleidingspartner goed van pas komen.
Extern management van opleiding en bijscholing in een bedrijf omvat de volgende aspecten voor beide
partners.
Aspect 1: De bekwaamheid van de opleidingsinstelling
Een opleidingsinstelling kan enkel succesvol zijn in haar extern management als ze zelf in staat is
om nieuwe kennis voor de beroepen in kwestie aan te reiken en doeltreffend over te dragen.
Daarom is de bereidheid om zichzelf voortdurend bij te scholen onontbeerlijk. Tegelijk moet de
opleidingsinstelling economisch sterk genoeg staan om zelf een toereikende technische basis te
kunnen aanbieden. Daarom moet elke opleidingsinstelling die het externe management van het
opleidingsproces in een kleine onderneming wil waarnemen, een eigen competentieprofiel
opstellen. De vakbekwaamheid om aan de opleidings- en bijscholingsbehoefte in een kleine
onderneming te voldoen, is omwille van de verscheidenheid en de specifieke context van dit soort
bedrijfjes maar in weinig gevallen onmiddellijk aanwezig in een opleidingsinstelling. Die
bekwaamheid moet eerst in samenwerking met de klant verworven en ontwikkeld worden. Daaruit
ontstaan ook nieuwe uitdagingen voor de opleidingsinstelling zelf, dat een continu kwalificatieproces
voor de werknemers moet ontwikkelen. De vereiste competenties liggen zo vaak buiten het
pedagogische bereik en hebben voornamelijk betrekking op bedrijfseconomische,
bevattingsmethodische of communicatieve vaardigheden.
Aspect 2: De bekwaamheid van de onderneming
De bereidheid van de onderneming om een externe opleidingsinstelling de ontwikkeling van haar
werknemers toe te vertrouwen, impliceert ook eigen bekwaamheden. Daartoe behoort vooral het
inzicht, dat levenslang leren onlosmakelijk verbonden is met de bedrijfsrealiteit van succesvolle
ondernemingen. De opleidingsinspanningen van een onderneming moeten steeds meer op een
anticiperende inschatting van de behoefte aan noodzakelijke kwalificaties en hun integratie in de
bedrijfsstrategie liggen. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de meeste kleine
ondernemingen geen werkingsbudget vrijmaken voor bijscholing. De pedagogische kennis die nodig
is om zelf het hele opleidings- en bijscholingsgebeuren te regelen, is doorgaans niet aanwezig. De
onderneming zal dan ook de vakbekwaamheid van zijn werknemers ter beschikking stellen van de
opleidingsinstelling.
Aspect 3: Samenwerking tussen de onderneming en de opleidingsinstelling
Uit de beschreven bekwaamheden voor extern management van de opleiding en bijscholing in een
bedrijf blijkt duidelijk, dat beide partners over kerncompetenties moeten beschikken waar maar een
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van de twee in deze context over kan beschikken. Dat impliceert een nauwe samenwerking tussen
de beide partners om succes te verzekeren. Deze samenwerking heeft ook een uitgesproken
economische achtergrond, want beide ondernemingen hebben er baat bij dat hun partner stabiele
en betrouwbare resultaten kan afleveren. Beide partners moeten dan ook een financieel nut kunnen
verbinden aan de gemeenschappelijke activiteiten. Daarbij vormt een groeiend wederzijds
vertrouwen het fundament voor een samenwerking op lange termijn, die na de eerste ervaringen
ook uitgebreid kan worden naar andere domeinen van de personeels- en organisatieontwikkeling in
de onderneming.

2.1.1 Prioritaire gebieden voor extern opleidingsmanagement
In de samenwerking tussen een kleine of middelgrote onderneming als de klant en een bevoegde
opleidingsinstelling als de dienstverlener, tekenen zich een aantal prioritaire gebieden af voor extern
opleidingsmanagement. Daarbij zijn de sterktes van de respectievelijke partners aanvullende en
wederzijdse voordelen.
De sterke punten van de ondernemingen zitten onmiskenbaar vervat in de vakspecialisatie en
de meest innovatieve werkinfrastructuur in het bedrijf.
De sterke punten van de opleidingsinstelling zijn van nature de pedagogische vaardigheden van
haar medewerkers en de leerinfrastructuur van de instelling.
De gemeenschappelijke werkdomeinen voor het externe management van het opleidings- en
bijscholingsgebeuren binnen een onderneming, ontstaan uit het dienstverlenende karakter van
opleidingsmaatregelen en de klantgerichtheid van de beide partners.
Domein 1: Advies en ondersteuning
Het eerste werkdomein voor extern opleidingsmanagement is de continue advisering tussen beide
partners, met als doel een nauwe samenwerking als wederzijds economisch voordeel. Dat
rentabiliteitsaspect speelt een belangrijke rol, al is het voor de onderneming niet de belangrijkste
beweegreden voor de samenwerking. De belangrijkste reden is steeds het voornemen van de
onderneming om de beroepsbekwaamheden van haar werknemers in het belang van het bedrijf uit te
breiden. Daartoe behoort in eerste instantie de analyse van de daadwerkelijke opleidingsbehoefte, op
basis van de vooruitzichten en de huidige situatie in de onderneming.
Het advies richt zich allereerst op vragen zoals...
•
•
•
•
•

of ontbrekende competenties niet goedkoper verworven hadden kunnen worden dan door nieuwe
mensen aan te nemen,
of het huidige personeel aan de vereisten voldoet voor een beroeps-bedrijfsopleiding,
of de aanwerving van op te leiden personeel de voorkeur moet krijgen op een
beroepsondersteunende bijscholing van het beschikbare personeel,
of de opleidingsinstelling eigen investeringen moet doen, als de onderneming naar opleidingen of
bijscholingen vraagt, en
of om economische of andere redenen de opleidingen rechtstreeks op de werkplek gegeven moeten
worden.

Daarbij speelt vertrouwen een belangrijke rol. Onvoorwaardelijke openheid en wederzijds respect zijn
onontbeerlijk als een onderneming het opleidingsmanagement wil uitbesteden aan een externe partner.
De aansturing van het externe opleidingsmanagement wordt door beide partners gewaarborgd.
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Domein 2: Ontwikkeling van opleidingsmaatregelen met medewerking van de klant
De gemeenschappelijke ontwikkeling van een opleidingsmaatregel voor beroepsbegeleidende
bijscholing van werknemers, of de medewerking van een bedrijf in de keuze van opleidingsrelevante
bedrijfstaken voor leerlingen is een bijkomend werkdomein voor extern opleidingsmanagement. De
ontwikkeling van een bedrijfspecifiek opleidingsprogramma voor de onderneming in de vorm van een
curriculum, is een opdracht die enkel verwezenlijkt kan worden door de handen in elkaar te slaan.
De consequente klantgerichtheid moet ook rekening houden met economische overwegingen. Zo is het
voor een opleidingsinstelling heel duur om opleidingen te voorzien die veel personeel of bijkomende
investeringen vergen. Tegelijk is het begrijpelijk dat een bedrijf niet tevreden is met
standaardopleidingen die ook aan andere ondernemingen aangeboden worden. Een nauwe relatie met
de onderneming in kwestie is het belangrijkste argument voor extern opleidingsmanagement, als de
onderneming een specifiek opleidingspakket verwacht.
Bij de ontwikkeling van opleidingsmaatregelen neemt de opleidingsinstelling, gezien haar pedagogische
vaardigheden, uiteraard de kerntaken voor haar rekening. Daartoe heeft de instelling echter nood aan
bijkomende competenties, die verder moeten gaan dan de vakbekwaamheid en -kennis van de eigen
trainers en soms zelfs technische of technologische vernieuwingen impliceren. In het belang van een
allesomvattende dienstverlening is het daarom uiterst zinvol om externe specialisten in het hele proces
te betrekken, als de eigen competenties ontoereikend blijken.
De opleiders en trainers in de opleidingsinstelling en de opleiders en trainers in de onderneming zijn niet
enkel leraars, maar in zekere zin ook leerlingen binnen dit werkdomein. Ze moeten daarom bijkomende
kwalificaties verwerven om de gewenste vernieuwingen in de bedrijfspecifieke opleiding en bijscholing te
kunnen doorvoeren. Er volgt een professionalisering van de bedrijfs- en beroepsopleiding, die ook de
functies van de werknemers beïnvloedt. Zo moeten ook overwegingen over zelfstandig bijleren in de
onderneming in het hele concept geïntegreerd worden, wat ertoe moet leiden dat methodes en
technieken uit het volwassenenonderwijs en moderne media voor kennisverwerving (e-learning) benut
moeten worden.
De trainer wordt naast opleider ook behoefteanalist, vertrouwenspersoon van zijn leerlingen en adviseur
van de onderneming. Op die manier breidt hij zijn takenpakket wezenlijk uit en speelt hij een bepalende
rol in de ontwikkeling van zijn opleidingsinstelling tot dienstverlener voor kleine en middelgrote
ondernemingen. Enkel door haar werknemers aanvullende kwalificaties aan te reiken, kan een
opleidingsinstelling het op langere termijn uithouden op de opleidingsmarkt.
Domein 3: Gemeenschappelijke uitvoering en begeleiding van de maatregelen
Het zwaartepunt van extern opleidingsmanagement is natuurlijk de uitvoering van de
opleidingsmaatregelen. Hier komen de specifieke pedagogische vaardigheden van de
opleidingsinstelling in het spel. De onderneming moet aan een aantal verplichtingen voldoen, om invloed
te kunnen uitoefenen op de inhoud van die maatregelen.
Het gaat meer bepaald om:
• Het doorgeven van bedrijfsinformatie en -gegevens, die van belang zijn voor de opleiding en
bijscholing binnen de onderneming,
• De afstemming van inzettijden en leerplekken, met als doel de eigen mogelijkheden van de
onderneming optimaal te benutten,
• De medewerking aan de keuze van opleidingsrelevante bedrijfstaken, om de leerlingen te kunnen
betrekken in de bedrijfsprocessen,
• Ondersteuning bij het inzetten van werknemers van de onderneming, om leerlingen binnen
specifieke vakgebieden te begeleiden,
• Deelname aan de presentatie van de resultaten van opleidingsrelevante bedrijfstaken door
leerlingen, aan vertegenwoordigers van de onderneming.
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Domein 4: Financiering en organisatie
Voor extern opleidingsmanagement is een gepast financieringsconcept nodig, dat via overleg en
samenwerking uitgewerkt moet worden. De rentabiliteit van beide ondernemingen staat daarin centraal.
Het uitbesteden van opleidingsmanagement heeft tal van positieve gevolgen voor kleine en middelgrote
ondernemingen, die in wezen inhouden dat
•
•
•

diverse kosten voor personeel en investeringen niet nodig zijn,
organisatorische taken doorgespeeld kunnen worden aan de opleidingsinstelling,
de verantwoordelijkheid voor het opleidingsgebeuren in de handen ligt van
ervaren professionals uit de opleidingsinstelling.

Nadeel zou kunnen zijn dat de onderneming zelf slechts in beperkte mate meewerkt aan de
bedrijfspecifieke opleiding van haar werknemers. Daarom is een hechte samenwerking tussen
onderneming en opleidingsinstelling onontbeerlijk.
2.1.2 Ondersteunende maatregelen voor extern opleidingsmanagement
Een extern opleidingsmanagement moet branchespecifieke opleidingen ontwikkelen en aanbieden aan
ondernemingen, op basis van hun uitgangssituatie. Daarbij spelen de omvang van het
personeelsbestand, de bestaande opleidingsinspanningen en de ervaringen met extern
opleidingsmanagement een doorslaggevende rol. Vooral voor bedrijven uit branches met een eerder
beperkte opleidingstraditie, is een groot deel van het hierboven beschreven aanbod van aanzienlijk
belang. Het is aan de ondernemingen om te bepalen in welke mate ze de aangeboden
ondersteuningsmaatregelen willen benutten.
In het volgende overzicht worden voorbeelden aangehaald die aantonen hoe uiteenlopend de
mogelijkheden zijn om een onderneming in haar opleidingsinspanningen te ondersteunen:
Extern personeelsmanagement
-

Analyse van de nood aan vaklui en personeel
Arbeidsplaats- en opleidingsbehoefteanalyse
Advies over mogelijkheden om de nood aan vaklui in te lossen
Uitwerking van een concept voor personeelontwikkeling

Opleiding voorbereiden
-

Advies bij vragen over de opleiding in de eigen onderneming
Analyse van de kwantitatieve en kwalitatieve opleidingsbehoefte
Toetsen van de opleidingseisen van de onderneming
Ondersteuning van de opleidingsmarketing

-

Matching bij de invulling van de opleidingsplaats
Ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan
Organisatie van een verbindingsopleiding
Ondersteuning bij administratieve taken

Opleiding plannen
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Opleiding uitvoeren
-

Overname van volledige opleidingsdelen
Aanreiken van multidisciplinaire onderwerpen
Conflictmanagement
Sociaalpedagogische begeleiding van de opleiding

De opleiding afronden
-

Structureren van een allesomvattende examenvoorbereiding
Ondersteuning bij het uitwerken van examenonderdelen
Advies aan het einde van de opleiding
Ondersteuning bij administratieve taken

2.1.3 De opleidende werknemers in een kleine of middelgrote onderneming
Hoewel externe opleidingsinstellingen allesomvattende beroepsopleidingen kunnen waarborgen, kiezen
veel ondernemingen ervoor om bedrijfspersoneel te betrekken in de opleiding.
De "opleidende werknemer" in een kleine of middelgrote onderneming kan in het bijzonder de volgende
taken voor zijn rekening nemen, parallel met een beroepsopleiding van een externe opleidingspartner.
De opleidende werknemer in een kleine of middelgrote onderneming is de aanspreek- en
vertrouwenspersoon voor leerlingen in een bedrijf en voor het externe opleidingsmanagement.
Naast de eigen werkuitdagingen krijgen deze interne trainers de volgende taken:
- het werk uitleggen aan de leerlingen
- kennis overdragen
- observeren bij de uitvoering van het werk
- leerlingen motiveren
- ondersteuning bieden bij planning en uitvoering
- het werk uitkiezen
- werkresultaten beoordelen
- leerlingen beoordelen
- leerlingen aansporen om door te zetten
- helpen bij privé- en leerproblemen

Eisen voor een opleidende werknemer
Werknemers die leerlingen opleiden moeten aan een aantal persoonlijke vereisten voldoen, om de
hierboven beschreven taken te kunnen vervullen. Daarom moet de bedrijfsleiding heel zorgvuldig
omspringen met de keuze van opleidend personeel. Een opleidende vakman gaat aan de slag op het
raakvlak tussen beroepsactiviteit en opleiding, hij moet beide kanten beheersen. Hij draagt met zijn
ondersteunende rol bij tot de verwezenlijking van het leerproces binnen de onderneming en de
ontwikkeling van een bedrijfsspecifieke leercultuur.
De opleidende vakman is een vertrouwenspersoon van de onderneming, en omdat hij bijzondere en
persoonlijke taken toevertrouwd krijgt om de opleiding van toekomstige werkkrachten en vaklui te
verzekeren, zal hij zich extra gewaardeerd voelen.
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Kwalificatie van de opleidende werknemer
Bij de bovengenoemde vereisten om als werknemer andere werknemers op te leiden, rijst de vraag naar
de pedagogische bekwaamheden van de werknemer en of hij al dan niet een gepaste pedagogische
navorming moet krijgen.
Het uitgangspunt moet zijn dat de opleidende vakman een zekere autoriteit ervaart voor de
vakbekwaamheid binnen de onderneming, en niet optreedt als "hulppedagoog" met beperkte
competenties.
De vorming moet zich onder andere op volgende domeinen richten:
- Beheersing van het materiaal dat de opleider ter beschikking stelt,
handelingsrichtlijnen en didactische beginselen,
- Inbreng bij de afleiding van opleidingsrelevante bedrijfstaken voor een opleiding,
- Medewerking bij het opstellen van arbeidsplaatsanalyses voor leerlingen.

2.2 De vormgeving van de infrastructuur als voorwaarde om de vervlechting te verwezenlijken
De vervlechting van beroepsopleiding en bedrijfsbijscholing is in de eerste plaats een opdracht van de
personeels- en organisatieontwikkeling van de onderneming zelf.
Het succes van de vervlechting tussen opleiding en bijscholing hangt er in wezen van af hoe een bedrijf
erin slaagt om een gunstige context te scheppen voor een procesgerichte leerfase. De bestaande
analyses van de mate van vervlechting tussen beroepsopleiding en bedrijfsbijscholing in kleine
ondernemingen leggen de vinger op een aantal problematische domeinen, die een sleutelrol spelen in
de daadwerkelijke vormgeving van de competentieontwikkeling binnen een bedrijf. De kennis die uit die
analyses voortvloeit, toont aan
•

dat om te komen tot vervlechting de onderneming over de juiste infrastructuur moet beschikken
om het potentieel van een beroeps-bedrijfsmatige competentieontwikkeling ten volle te kunnen
benutten,

•

dat de uitbouw van die infrastructuur een personeels- en organisatieontwikkeling van lange
adem vergt, die weliswaar van strategisch belang is voor de onderneming

•

en dat er een duidelijk onderscheid is in de competentieontwikkeling tussen werknemers van
kleine en van middelgrote ondernemingen. Er mag aangenomen worden dat ondernemingen
met minder dan 50 werknemers enkel bij uitzondering in staat zullen zijn om met interne
maatregelen de vervlechting van opleiding en bijscholing zelf vorm te geven. Ze hebben
permanente externe ondersteuning nodig om de gepaste infrastructuur vorm te kunnen geven.

Om de mogelijkheden van de vervlechting te benutten is een leerbevorderende infrastructuur nodig.
Het begrip "infrastructuur" staat, in verband met de vervlechting van beroepsopleiding en
bedrijfsbijscholing in kleine ondernemingen, voor de gepaste voorwaarden op het vlak van
materiaal, instrumenten en mensen.
Voorwaarden op personeelsvlak
Daaronder vallen:
- Leidinggevenden met bedrijfsgebonden pedagogische vaardigheden
- Op te leiden en opgeleide werknemers met bedrijfsgebonden pedagogische vaardigheden
- interne en externe adviseurs en trainer, die de opdracht hebben om mee te werken aan
beroepsopleiding en bedrijfsbijscholing.
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Voorwaarden op het vlak van materiaal
Daaronder vallen:
- de vereiste werk-, leer- en lesmiddelen, met inbegrip van de juiste hard- en software
- aanvullende leerplekken en leereilanden
- geschikte leerruimtes, met een doelmatig leerondersteunende inrichting
- Informatie- en communicatiemiddelen die het verwerven en verwerken
van informatie uit vakboeken, vaktijdschriften en het internet bevorderen.
Voorwaarden op het vlak van instrumenten
Daaronder vallen:
- Wetten, regels en bedrijfsafspraken die de vervlechting bevorderen
- een bedrijfscultuur die stimulerend werkt voor de vervlechting
- Instrumenten (tools, methodes, werkmiddelen) die de vervlechting zo goed mogelijk ondersteunen
- een werk-, leer- en lesorganisatie die de vervlechting bevordert
- de waarborg van de nodige leertijd
- de financiering van de vervlechting van beroepsopleiding en bedrijfsbijscholing
- de beoordeling en erkenning van leer- en werkresultaten
- de kwaliteitswaarborg van de vervlechting

De infrastructuur kan in het proces van de vervlechting als volgt ingedeeld worden:

Bedrijfsvisie
Bedrijfsstrategie
Bedrijfsdoelen

Het opleidingsbeleid
Economische targets
Opleidingsconcepten
Financierings- en
stimuleringsprogramma's

Vervlechting van
opleiding en bijscholing
Bedrijfsinfrastructuur
• Materiaal
• Instrumenten
met inbegrip van
Support-tools
• Personeel
o Leidinggevenden
o Werknemers en
leerlingen
o Externe adviseurs
Financiering

Voorwaarden
• Bedrijfscultuur
• Leercultuur
• Tijdsgrens
• Financiële grens
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Leer- en werkinhoud
Leer- en werkmethodes
Leer- en werkorganisatie

Procesactiviteiten (stappen)

Resultaten
• nieuw verworven
beroepsbekwaamheden voor
handelings- en
gedragssturing van
werknemers
• Certificaten
• Uitvoering van de
handelings- en
gedragssturing
• Producten van het
arbeidsproces

gelijktijdige
vervlechting
in de
procesgeïntegreerde
opleiding en bijscholing

• Versterking van de
concurrentiekracht
• Verder ontwikkelde
infrastructuur

Neveneffecten
• inzichten in de vormgeving van de
vervlechting
• gevestigde netwerken van de
betrokken partners
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Voor de support-tools is een belangrijke rol weggelegd. Deze support-tools zijn ondersteunende
middelen die ter beschikking worden gesteld van de kmo's, om de vervlechting te kunnen realiseren.
Tot die support-tools behoren in het bijzonder:
- Instrumenten voor leidinggevenden (modules, richtlijnen, methodes, werkmiddelen),
- Instrumenten voor leerlingen (modules, richtlijnen, methodes, werkmiddelen),
- Instrumenten voor adviseurs, mentors, begeleiders
- Informatie- en communicatiemiddelen om informatie te verwerven
- Werk-, leer- en lesmiddelen (met inbegrip van zelfstudiemiddelen)
- Aanvullende leerruimtes, met de gepaste leerbevorderende inrichting

2.2.1 Vormgeving van de infrastructuur voor de vervlechting in opleidingsinstellingen
Omdat niet alle kmo's over de vereiste infrastructuur beschikken, moet die bij de opleidingspartner zelf
worden ingericht.
Opleidingsinstellingen die zich gespecialiseerd hebben in dienstverlening aan kmo's, nemen de
beroepsorïentatie, de selectie en de latere begeleiding van leerlingen voor hun rekening, ze ontwikkelen
pasklare opleidings- en bijscholingsmaatregelen en plaatsen de beroeps- en bedrijfsmatige
competentieontwikkeling van werknemers in het hart van hun lesconcepten en -aanbod.
Aan de ontwikkeling van de infrastructuur in opleidingscentra is de volgende handelingsbehoefte
verbonden:
Het persoonlijke karakter van de infrastructuur:
•

Dat persoonlijke karakter wordt door de leidinggevenden als de bepalende factor gezien in het
profiel van een contractor voor het opleidingsgebeuren,

•

Om het persoonlijke karakter van de infrastructuur voor vervlechting van opleiding en bijscholing
te waarborgen, knoopt een opleidingsinstelling een hechte samenwerking aan met
bedrijfsadviseurs en andere experts, om de pijnpunten bij de klant in al hun complexiteit te
analyseren en daaruit de nodige opleidings-, begeleidings- en adviesbehoeften af te leiden.

Materiële vereisten van de infrastructuur:
•

De materiële vereisten in de opleidingsinstelling zijn heel sterk gericht op de beroepsopleiding.
Voor de meeste vakdomeinen volstaat de technische inrichting niet om bijscholingen te geven.
Daarbij is het vanuit rentabiliteitsopzicht ook niet mogelijk, om enkel voor een opleiding
hoogwaardige machines aan te schaffen. In dat geval is een hechte samenwerking met de
onderneming en een procesgeïntegreerde bijscholing de variant die de voorkeur krijgt,

•

De opleidingsinstellingen zorgen ervoor dat de nodige werk-, leer- en lesmiddelen ter
beschikking gesteld worden, die nodig zijn om basiscompetenties en specifieke vaardigheden
binnen nieuwe technologische domeinen te verwerven,

•

De opleidingsinstellingen creëren samen met de partneronderneming geschikte leerplekken en eilanden, die verzekeren dat de les- en leermiddelen zinvol op de arbeidscontext aansluiten,

•

De opleidingsinstellingen scheppen de juiste context, om de deuren te openen naar informatieen communicatiekanalen die het verwerven en verwerken van informatie uit vakboeken,
vakbladen, digitale bronnen en het internet vergemakkelijken.
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Instrumentele vereisten van de infrastructuur:
•

De opleidingsinstellingen creëren de juiste context om te verzekeren dat analyse-instrumenten
zowel voor de eigen werking als voor de kmo's inzetbaar zijn,

•

De opleidingsinstellingen verzekeren dat de ondernemingen kunnen beschikken over een
pasklaar opleidings-, begeleidings- en adviesaanbod.

De allesomvattende ondersteuning van kleine ondernemingen legt nog heel wat hiaten bloot, zowel in
de begeleiding van personeelsontwikkeling op lange termijn in de vervlechting van opleiding en
bijscholing, als bij de algemene begeleiding van ondernemingen in het hele prestatieproces.

2.3 De uitbouw van leerbevorderende structuren
De vormgeving van leerbevorderende structuren - als een belangrijk aspect in de ontwikkeling van de
leercultuur en de vervlechting van bijscholing en opleiding - is op lange termijn mee bepalend voor de
concurrentiekracht van een onderneming.
Het begrip "leerbevorderende structuur" kan als volgt gedefinieerd worden:
een "leerbevorderende structuur" is een leersituatie die het leerproces optimaal ondersteunt
en zowel de optimale vormgeving van het nut van de afzonderlijke structuurelementen in het leerproces
als de optimale verbinding tussen die structuurelementen omvat.
Naast de traditionele bijscholings- en opleidingsmaatregelen, draagt vooral een procesgeïntegreerde
aanpak bij tot de competentieontwikkeling. Deze leermethode kan ondersteund worden door de
arbeidsplek in te richten op basis van leerbevorderende criteria, zoals het creëren van samenwerkingsen communicatiemogelijkheden, de betrokkenheid van werknemers, voldoende feedback over het eigen
werkresultaat of ergonomische omgevingsomstandigheden.
Om de doeltreffendheid van het leerproces en de kwaliteit van de leerresultaten te waarborgen, is een
leerbevorderende arbeidscontext een must.
De elementen die leerprocessen en vaardighedenverwerving mogelijk maken, kunnen in
- innerlijke, individuele en persoonlijkheidsgebonden en
- uiterlijke, sociale en maatschappijgebonden elementen ingedeeld worden.
Innerlijke, individuele en persoonlijkheidsgebonden elementen zijn o.a.:
- de individuele waarden en normen in een leerproces
- de motivatie en bereidheid om te leren
- de persoonlijke inbreng bij het verwerven van vaardigheden
- de zelfstudievaardigheden ten opzichte van zelf opgelegde doelstellingen, zelf gekozen inhoud,
een optimale selectie van methodes en organisatievormen
- communicatievaardigheden en teamspirit
- de eigen beschikbare methodes en processen om kennis te verwerven, te verankeren en te benutten
- het vermogen om de eigen leerresultaten correct te beoordelen
Uiterlijke, sociale en maatschappijgebonden elementen zijn o.a.:
- de wettelijke en institutionele kadervoorwaarden
- de beschikbare leerplekken, met hun leerondersteunde functies
- de sociale indeling in formele en informele groepen
- de beschikbaarheid van informatie
- de beschikbare leraars, mentors, docenten en trainers
- de financiële waarborg van leren en competentieverwerving
- de maatschappelijke erkenning van leerprestaties en competentieverwerving
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- de plaatselijke leer- en bedrijfscultuur
Het gebruik van leerbevorderende structuren en de benutting van de individuele speelruimte om
processen vorm te geven, zijn gebonden aan eisen op het vlak van taken en situaties, die ofwel zelf
opgelegd en gekozen, ofwel overgedragen worden.
Het aantal structuurelementen voor leerbevorderende structuren en de veelheid aan mogelijke
wisselwerkingen, doen vermoeden dat het zinvol is om deze elementen systematisch te ordenen.
Een klassificatiesysteem voor leerbevorderende structuren kan aan de hand van een matrix met de
variabelen
- Elementen van het pedagogische proces en
- Vormgevingsgebieden van die elementen
worden voorgesteld (zie afb. 1).
De persoonlijke en zakelijke elementen van een pedagogisch proces zouden daarbij o.a. met
- de mogelijkheden tot financiering van het leerproces,
- de varianten voor waardering en erkenning van de leerresultaten en
- de organisatievormen van het leerproces
aangevuld kunnen worden, om zo de verschillende mogelijkheden van "leerbevorderende structuren"
beter te verduidelijken.
Een van de mogelijkheden van de structuuranalyse van het leerproces vloeit voort uit het systeem met
didactische functies:
-

de voorbereiding op het leerproces
de overdracht en aanname van de doelstellingen door de leerlingen
het werk aan de inhoud van het leerproces
de vergaring, verwerking en waardering van informatie
de verankering van de verworven kennis en vaardigheden
de controle en beoordeling van het leerproces

Bij de vormgeving van leerbevorderende structuren moeten mogelijke invloeden op elk van deze
didactische functies onder de loep worden genomen.
Om het overzicht te bewaren, volgt de volgende indeling van de vormgevingsdomeinen:
- het individuele vormgevingsdomein, waarin naast met de leerling zelf ook rekening wordt gehouden
met zijn persoonlijke omgeving, zoals familie, leergroep, sociale groepen, verenigingen enz.,
- het organisatorische vormgevingsdomein, dat naast de werkgevers ook de
leerondersteunende instellingen (zoals opleidingscentra) omvat,
Afbeelding 1: systematische indeling van leerbevorderende structuren
Vormgevingsdomeinen
individueel vormgevingsdomein
organisatorisch vormgevingsdomein
Elementen
persoonlijke elementen
1 Leerling
Zelfdiscipline,
sociale vereenzelviging,
succesoriëntatie,
carrière- en levensdoelen,
groepsnormen,
waarden,
gevoeligheid voor problemen,
verhouding leerling-leraar
VETwin-winModel

Corporate Identity,
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2 Leraar

Bereidheid om bij te leren,
motivatie,
verhouding leerling-leraar
pedagogische bekwaamheid
Objectieve elementen
3 Leerbevorderende Waarden,
situatie
nieuwsgierigheid,
levensdoelen

Bedrijfsgebonden pedagogische
vaardigheden

leerbevorderende werkomgeving,
bedrijfscultuur,
innovatiecultuur

4 Leerdoelen

carrière- en levensdoelen,
erkende leerbehoefte

Kennis van toekomstige eisen en
mogelijkheden, opleidingsaanbod,
beroepstrajecten

5 Leermethodes

Vaardigheden op het vlak van zelfstudie,
vermogen om problemen aan te pakken,
beheersing van moderne media

Beschikbaarheid van leerplekken,
koppeling tussen leren en werken,
coaching

6 Organisatie

Individuele en modulaire aanpak

7 Beoordeling en
erkenning van
leerresultaten
8 Financiering

Zelfbevestiging,
erkenning in familiale en sociale omgeving

Bedrijfscultuur,
individualisering,
leereilanden,
arbeidsgeïntegreerd leren
Erkenning,
promotie

Bereidheid tot zelffinanciering,
wederzijdse ondersteuning en hulp

Vrijstellingen

De doeltreffendheid van leerbevorderende structuren hangt in wezen af van de samenwerking en
wisselwerking tussen de afzonderlijke systeemelementen.
Naast de algemene regels om tot een leerbevorderende context te komen, is het geen slecht idee om
voor elke afzonderlijke opleidingsmaatregel of voor elk individueel opleidingsconcept de
leerbevorderende structuren aan een analyse te onderwerpen, om ze zo optimaal vorm te kunnen
geven.
De vormgeving van leerbevorderende structuren heeft een wezenlijke invloed op de doeltreffendheid en
het resultaat van leerprocessen, alsook op de ontwikkeling van de leercultuur.
Leerbevorderende werkomstandigheden moeten zo worden gevormd, dat ze leerprocessen
ondersteunen en vereisen. Hiervoor moet het bijhorende takenpakket zowel planning en voorbereiding
als uitvoering, controle en organisatie omvatten.
Een procesgeïntegreerde leermethode moet een aanvulling zijn op de traditionele
bijscholingsconcepten. Leer- en competentiebevorderende arbeidssystemen die van de betrokkenen
een permanente aanpassing en met andere woorden leerprocessen vereisen, leiden er immers toe dat
beschikbare kwalificaties benut en verder ontwikkeld worden. De scheiding tussen leer- en werkplek is
voor de vaardighedenontwikkeling van werknemers weinig heilzaam.
De leerbevorderende vormgeving van een werkomgeving is voor bijscholingscentra de uitgelezen kans
om veranderingsprocessen in een onderneming in gang te zetten en te ondersteunen.
Beroepsmatige bijscholingscentra moeten zich op dat vlak als partner van het bedrijfsleven opwerpen.
In dat opzicht moeten ze
-

de markt aan de hand van de behoeften en wensen van de klant definiëren,
hun kernbekwaamheid als vormgever van leer- en kennisprocessen verankeren,
systematisch nieuwe opleidingsdiensten ontwikkelen,
zich in competentienetwerken met het bedrijfsleven organiseren
personeel dat vernieuwingsgezind en uitvoeringsgericht is aan zich binden.
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2.3.1 Voorbeelden van leerbevorderende arbeidsvoorwaarden
Voorbeeld: Projectwerk
Projectwerk is de ontwikkeling van vaardigheden, op voorwaarde dat in de projecten mensen met
uiteenlopende competenties samenwerken, het project iets nieuws inhoudt voor ervaren werknemers en
de aangeleerde kennis systematisch gestructureerd wordt:
- Selectie van projecten voor de vaardigheidsontwikkeling en bepaling van het tijdskader
- Vaststellen van de vereisten waar de projecten en werknemers aan moeten voldoen
- Verduidelijken welke competenties de werknemers moeten verwerven en in welke personeelsbezetting
gewerkt wordt, om de vereiste competenties daadwerkelijk te verwerven
- Vastleggen hoe de verworven kennis gedocumenteerd en gereflecteerd wordt
Voorbeeld: Jobrotatie
Jobrotatie is de ontwikkeling van vaardigheden, waarbij de werkinhoud daadwerkelijk varieert en op
basis van een systematische aaneenschakeling en opbouw van kennisdomeinen verworven wordt:
- Gepaste keuze van taken om de competentieverwerving te bevorderen
- Verduidelijking van het tijdskader en de doelstellingen die met de arbeidsplekwissel bereikt moeten
worden
- Afspraken over het activiteitenbeeld voor dit werkdomein
Voorbeeld: Systematische uitwisseling van ervaring
De systematische uitwisseling van ervaring is een manier van vaardigheidsontwikkeling als er bij een
bezoek aan andere bedrijven of domeinen informatieuitwisseling ontstaat die tot kennisoverdracht leidt:
- Keuze van klanten, leveranciers of beurzen, om bijvoorbeeld nieuwe arbeidsprocessen te ontdekken
- Verduidelijken welke werknemer nood heeft aan welke vorm van ervaringsuitwisseling
- Overdracht van de verworven kennis aan collega's, bijvoorbeeld door middel van workshops
Voorbeeld: Leereilanden
- Bevorderen van een gedecentraliseerd leerproces, rechtstreeks binnen het werkdomein
- Principe van gedeeld autonoom groepswerk
- Integratie van techniek, organisatie en mens
- Ontwikkeling van beroepsgebonden handelingsbekwaamheden
- Inbedding in de ontwikkeling van het hele bedrijf
- Aanwakkeren van een cultuur van zelfkritische reflectie

2.3.2 De leerbevorderende situatie
Om te leren aan de hand van een procesgeïntegreerde aanpak is een leerbevorderende situatie nodig,
om werknemers te doen inzien dat de verwerving van nieuwe kennis, vaardigheden en
bekwaamheden noodzakelijk is.
Wat is een "leerbevorderende situatie"?
Deze omgevingstoestand stimuleert een omgevings- en handelingsgerichte mentaliteitswijziging,
waarbij leerlingen zich de leerinhoud eigen gaan maken en hun leerbereidheid wordt uitgelokt
Een leerbevorderende situatie kan ontstaan door externe aansturing of door zelfaanstuing.
Ze kan met andere worden resulteren uit een gezette opdracht- of probleemstelling, of uit de
zelfstandige (h)erkenning van een probleemsituatie in het eigen handelen.
De bereidheid van het handelende individu om zich te richten op het wenselijke leerproces, wordt door
verschillende subjectieve en objectieve voorwaarden beïnvloedt.
Dat zijn onder andere:
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-

de interesse in nieuwe inzichten,
sociale identificatie,
vereenzelviging met de leerlingen,
het ontwikkelen van nieuwe beroeps- en levensdoelen,
de toegang tot persoonlijke voordelen,
het streven naar een zekere maatschappelijke status,
het streven naar lof,
het vermijden van mislukkingen.

Een erkende leerbevorderende situatie is bepalend voor de inzet van individuele middelen voor het
leerproces en beslissend voor de doeltreffendheid van het leerproces.
Leerbevorderende situaties zijn heel duidelijk te preciseren en overtuigend voor te stellen,
om zowel de motivatie bij de leerlingen als de bereidheid van het vereiste
personeel te onderbouwen.
(bronnen: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen)

2.4 Analyseren van de opleidingsbehoefte
Basisoverwegingen
De basis voor de planning van opleiding en bijscholing moet de bedrijfsgebonden en persoonlijke
behoefte aan vakbekwaamheid zijn. Wat de beroepsopleiding betreft zijn er leerplannen die de
eindtermen vastleggen.
Aanvullende kwalificaties in de opleiding moeten afzonderlijk worden
vastgelegd, zodat de leerlingen zich zo snel mogelijk in het bedrijfsleven kunnen integreren. In het geval
van bijscholing is men op het vlak van planning niet aan externe richtlijnen gebonden. De bedrijfs- en de
persoonlijke behoeften zijn hier de bepalende criteria, zij vormen de basis voor de ontwikkeling van
gepaste leerdoelen.
Om deze behoeften vast te stellen, zijn bruikbare methodes en instrumenten nodig om de
opleidingsbehoefte te analyseren.

2.4.1. Aanpak tot vaststelling van de opleidingsbehoefte
Om de opleidingsbehoefte vast te stellen, moeten de volgende vragen beantwoord worden:
Stap 1:

Welke kwalificaties en vaardigheden hebben de werknemers nodig om hun
takenpakket te vervullen? (de wens)

Stap 2:

Over welke kwalificaties en vaardigheden beschikken de werknemers? (de
werkelijkheid)

Stap 3:

Welke kloof gaapt er tussen wat de werknemers moeten kunnen (wens) en wat ze
daadwerkelijk kunnen (werkelijkheid)? Daaruit vloeit de subjectieve kwalificatiebehoefte
voort, of met andere woorden wat de werknemers moeten leren om aan de eisen te
voldoen.

Vaststelling van de gewenste situatie
Eerst moet worden opgehelderd voor welke activiteiten men überhaupt een specificatieanalyse
(gewenste situatie) moet opstellen. Deze vraag kan het gemakkelijkst worden beantwoord aan de hand
van omstandigheden waar een kwalificatiebehoefte optreedt. Deze kunnen de volgende zijn:
• Er zijn indienstnemingen of er is een hernieuwde tewerkstelling in de onderneming,
• In de onderneming werden of worden nieuwe machines, procedures, processen ingevoerd,
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•

Randvoorwaarden voor activiteiten in de onderneming zijn gewijzigd en de onderneming moet
daarop reageren,
• Tekortkomingen, fouten treden systematisch op, de kwaliteit klopt niet, termijnen worden niet
nageleefd, er zijn teveel klachten,
• Dalingen in de omzet en stijgende fluctuatie enz.
• Ontevredenheid of onzekerheid van medewerkers.
Deze omstandigheden vormen het vertrekpunt voor de vastlegging van de eisen.

Omschrijving van de werkzaamheden
Is het gebied met een kwalificatiebehoefte beperkt, dan moet de werkzaamheid onder de loep worden
genomen – de eisenanalyse. Deze begint met een zorgvuldige beschrijving van wat er moet worden
gedaan zonder rekening te houden met de persoon. Gaat het bijv. om de bediening van een machine,
dan moeten alle processen, handgrepen, tussenstappen en deelopdrachten samengesteld en
beschreven worden.
Analyse van de eisen
Uit de beschrijving kunnen de eisen worden afgeleid. Hiervoor moet men beseffen dat er steeds marges
en onzekerheden zijn. Daarbij moet elke deelopdracht / elke gedeeltelijke stap met de volgende vragen
worden onderzocht:
• Welke expertise (kennis en vaardigheden) heeft men nodig?
• Welke methodische competenties?
• Welke sociale competenties zijn nodig?
• Welke persoonlijke attitudes, instellingen, eigenschappen worden er geëist?
Daarvoor staan o.a. de volgende methoden ter beschikking:
• Ondervraging van de betrokkenen
• Ondervraging van experts resp. inschatting van de eisen van een opdracht door teams van
experts

Vaststelling van de actuele situatie
Bij de vaststelling van de actuele situatie richt men zich tot de betrokken personen om vast te stellen in
hoeverre ze persoonlijk de tot nu toe vastgestelde kwaliteitseisen vervullen of waar ze behoefte hebben
aan kwalificatie.
Hier kunnen verschillende methoden worden toegepast:
• De betrokkenen direct vragen waar ze betreffende de eisen moeilijkheden ondervinden in het
werk
• Ondervraging van collega’s en chefs over hun inschatting van de kwalificatiebehoefte aan de
hand van een lijst met eisen
• Analyse van fouten en afwijkingen
• Zelfbeoordelingen van de betrokkenen
• Waarnemingen met daarop volgende beoordeling door de waarnemer

Vaststelling van de kwalificatiebehoefte
Tot slot gaat het er dan om de vastgestelde opleidingsbehoefte op de verschillende competentieniveaus
(kennis, vaardigheden, expertise, besluitvormingsvaardigheden enz.) systematisch te weerhouden als
basis voor de verdere planning.
De kwalificatiebehoefte resulteert uit de nood van het bedrijf en de persoonlijke ontwikkelingssituatie van
de medewerker. Hierbij moeten volgende vragen in overweging worden genomen:
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•
•
•
•

Wat wil de medewerker op het vlak van het werk beter kennen en kunnen?
Welke achtergrondinformatie van zijn werk interesseert hem en heeft hij tot nu toe niet
begrepen?
Wat streeft de medewerker na, wat wil hij bereiken?
Welke actuele biografische uitdagingen moet hij de baas kunnen?

Deze vragen reiken verder dan de professionele context. De medewerkers moeten zich geheel
algemeen de vraag stellen, waar ze juist staan op het vlak van hun persoonlijke, dus niet alleen
professionele ontwikkeling, hoe ze zich graag verder willen ontwikkelen, welke sterke punten ze willen
uitbouwen, welke zwakke punten ze willen overwinnen.

2.4.2 Competentiemeting en competentiebalansen
De concurrentiepositie van de ondernemingen wordt o.a. in grote mate door medewerkers bepaald, die
niet alleen gekwalificeerd zijn, maar ook over competenties beschikken. Onder competenties verstaat
men vaardigheden om zelf zaken te organiseren. Zelforganisatie betekent bijgevolg elke handeling in
open probleemsituaties.
Er zijn de volgende basiscompetenties (key competences):
-

Zelforganisatie- en zelfstudiecompetenties
Personeelscompetentie
Activiteits- en handelingscompetentie
Expertise en competentie op het vlak van toepassing van methoden
sociaal-communicatieve competentie

Met geschikte methoden en instrumenten kunnen de competenties worden geregistreerd en gemeten.
Competentiemeting
Het gebruik van instrumenten om de competentie in de ondernemingen vast te stellen en te meten heeft
tot doel om de medewerkers constructief en toekomstgericht te helpen en de individuele verdere
ontwikkeling te ondersteunen.
Het gaat daarbij niet om gestandaardiseerde maatregelen, maar om de individuele sterke en zwakke
punten van de medewerkers en de instrumenten die zijn afgesteld op de noden van de onderneming.
De doelstelling is de vroegtijdige opsporing van behoeften tot verdere ontwikkeling bij de medewerkers,
om met succes tegemoet te komen aan de actuele en ook de toekomstgerichte eisen op de werkplaats.
De meest verschillende methodes worden gebruikt, zoals tests, biografische vraaglijsten, werksimulatie
of –proeven, inventarisaties door zogenaamde portfolio’s of assessment centers. Verschillende
materialen en oefeningen helpen om de eigen competenties vast te stellen en mogelijkheden tot
verbetering of ontwikkeling te identificeren.
Competentiebalansen
Competentiebalansen combineren de registratie, de beoordeling en validering van
competentieanalyses. Ze houden eveneens rekening met de formele, niet-formele en informele
verwerving van competenties. Competentiebalansen zijn in vergelijking met haast geen andere methode
geschikt voor het opstellen en initiëren van geschikte bijscholings- en vormingsstappen wanneer
tekorten zijn vastgesteld in de competentie. Ze zijn zeer effectief wanneer ze met een geschikte
procedure worden gecombineerd en ze kunnen met relatief geringe beoordelings- en tijdsinspanningen
worden uitgevoerd.
In het resultaat van een competentiebalans krijgt een persoon zijn individuele testresultaten, de
Europese biografie, het resultaat van een gesprek onder vier ogen, modulaire individuele
vormingsprogramma’s en een verzegeld certificaat van zijn competentiebalans.
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Doelstellingen van de vaststelling van de competentie in ondernemingen zijn als volgt:
•
•
•
•

De vaststelling van competentievereisten specifiek voor de organisatie en de vertaling ervan in
competentievereisten specifiek voor de persoon,
De afleiding van competentievereisten specifiek voor een activiteit of opdracht,
De diagnose van competentiepotentiëlen en competentieprofielen en het gebruik ervan in de
toekomst,
De stimulansen voor de zelfgeorganiseerde competentieontwikkeling.

Daarbij kunnen impulsen worden gegeven voor de
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning van een gedifferentieerde personeelsplanning en -ontwikkeling,
Versteviging van de teamefficiëntie,
Stimulering van de bijscholing op het vlak van zelforganisatie,
Anticiperende bijscholingsplanning die beantwoordt aan de behoeften,
Ondersteuning van een kwalitatief geoptimaliseerde leidinggevende positie,
Ontwikkeling van nieuwe visies voor de voortgezette beroeps-bedrijfsopleiding.

2.5 Het pedagogische proces – een modelachtige voorstelling
De volgende uiteenzetting geeft een modelachtige vereenvoudiging van het pedagogische proces vanuit
didactisch oogpunt weer. Het gekozen model bevat de belangrijke structuurelementen voor het
overdrachts- en verwervingsproces in onderwijs- en leersituaties.
Vanuit dit modelachtige inzicht in het pedagogische proces kunnen methodische oplossingen beter
worden afgeleid voor het efficiënte en leerbevorderende verwerven en overbrengen van leerstof.
Bijgevolg vormt het model slechts het externe kader voor de omzetting in het praktische pedagogische
werk.
Het pedagogische proces is een gezamenlijke activiteit van leraars en leerlingen die gericht is op de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. Het wordt voltrokken in onderling contact en onder optimale
omstandigheden.
Modellering
1. Persoonsgebonden momenten
- leraar
- leerling
2. Feitelijke momenten
- Doelstelling
- Inhoud
- Methodische aanpak / methode
- Organisatie
- Resultaat

2.5.1 Proces van de planning en voorbereiding
Basis voor de planning en voorbereiding van een afzonderlijke vormingsmaatregel is het curriculum.
Het bepaalt doelstelling, inhoud, methode, organisatievorm en bepaling van resultaten.
Leidraad voor het plannings- en voorbereidingsproces
- De leerstof structureren in overeenstemming met het globale doel van het curriculum en de
leerdoelstellingen van de module
- Bepaling van de methodische werkwijze
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- Analyse van de leerstof van de module en het werkterrein van de deelnemers om geschikte,
praktijkbenaderende leeropdrachten, projecten en leerarrangementen vast te leggen
- Didactisch-methodische voorbereiding van leeropdrachten, projecten en leerarrangementen
- Plannen van de organisatievorm – groepswerk, afzonderlijk werk, ....
- Plannen van de beoordeling van resultaten – voorstelling, test, controleopdrachten ....
- Vaststelling van de materiële voorwaarden en planning van het gebruik van media
- Computerwerkplaatsen, materiaal van deelnemers, vakliteratuur, etc.
- Analyse van de handelingsvelden en modules voor de identificatie en afstemming van de
leergrensvlakken
- Overkoepelende leeropdrachten, projecten, leerarrangementen, afstemming tussen de leraars
- Vaststelling van de voorwaarden van de deelnemers – ervaringen, kennis, vaardigheden, autonoom
handelen, communicatievermogen, samenwerkingsvermogen

2.5.2 Proces van de uitvoering
Hert verloop van een pedagogisch proces wordt bijna altijd gekenmerkt door een opeenvolging van
verschillende methodische werkwijzen (didactische functies) van de leraars en de leerlingen.
a) Inleiding
- Thema
- Inhoudelijk overzicht
- Staving
- Motivering
- Doelafstemming
b) Opstelling van de inhoud
- Voorstellende methode: voordracht door leraars of leerlingen
- Uitwerkende en ontwikkelende methode: gemodereerd gesprek waarbij moderatietechnieken
worden gebruikt; zelf georganiseerde behandeling van werk- en leeropdrachten, projecten,
leerarrangementen
c) Verwerking van de inhoud
- Herhaling
- Oefening – planmatige, systematische herhaling van een activiteit met het doel, bekwaamheden
te ontwikkelen en te verwerven
- Training – frequente, opzettelijke herhaling van een oefenelement of een oefening onder
gesimuleerde omstandigheden met als doel bekwaamheden te verwerven
- Toepassing in de praktijk (duurzaam leren)
d) Controle en beoordeling van de competentieontwikkeling
- Controle van het verloop
- Controle van het resultaat
- Controles/tests in verschillende vormen
- Gezamenlijke beoordeling, eigen en externe controle

2.5.3 Proces van de analyse
Een kritische opvolging van de bij- en nascholingsreeks is nodig om de sterke of zwakke puntten in de
uitvoering te identificeren en wijzigingen vast te leggen voor de volgende maatregelen.
De centrale vragen voor de voorbereiding en de planning van een handelingsgerichte bij- en nascholing
kunnen ook de beoordeling van het proces ondersteunen.
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Centrale vragen voor de voorbereiding en de planning van een handelingsgerichte bij- en nascholing:
1. Is het overdrachts- en verwervingsproces logisch opgebouwd, worden belangrijke zaken duidelijk?
2. Is de leerstof aangewezen om de geplande leerdoelstellingen te bereiken?
3. Zijn de gebruikte methoden geschikt om de leerdoelstellingen te bereiken?
4. Werden geschikte praktijkbenaderende leeropdrachten, projecten, leerarrangementen ontwikkeld om
het zelfgeorganiseerde leerproces op de verschillende leerplekken te ondersteunen?
5. Is de organisatievorm (zoals o.a. groepswerk) aangewezen om de leerdoelstellingen te bereiken?
6. Werd rekening gehouden met geschikte instrumenten voor de registratie en beoordeling van de
toename van decompetentie?
7. Werd gekozen voor geschikte media en zijn deze aanwezig om het actieve overdrachts- en
verwervingsproces te ondersteunen?
8. Wordt op een gepaste manier rekening gehouden met de leergrensvlakken met de andere
handelingsvelden en modules?
9. Wordt op een gepaste manier rekening gehouden met de voorwaarden van de deelnemers?
10. Zijn er maatregelen gepland voor de ondersteuning van het leerproces?
(Bronnen: ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch, M. Schellenberg: Die Gestaltung lernförderlicher Strukturen)

2.6 Leren met nieuwe media vanuit pedagogisch standpunt
Het is belangrijk leren met media-ondersteuning niet als iets op zich te beschouwen, waardoor een
beter leerresultaat en betere leerwijze kan worden bereikt.
Het is van doorslaggevend belang bij de vormgeving van eender welke leeromgeving met mediaondersteuning te vertrekken van pedagogische grondslagen van het leren resp. van didactischmethodische overwegingen van de vormingeving van het leerproces.
De vormgevingselementen van het leerproces zijn:
• Leervoorwaarden
• Analyse van de behoefte
• Bepaling van het leerdoel
• Keuze van de leerstof
• Bepaling van de didactisch-methodische vormgeving
• Leerorganisatie en ook
• Bepaling en beoordeling van het resultaat
Steeds moet de vraag worden gesteld, of en hoe het gebruik van media de individuele leerprocessen bij
de ontwikkeling van professionele, methodische en sociale competenties zinvol en efficiënt kan
ondersteunen.
Hieronder worden niet allesomvattend enkele kansen en risico’s van leren met media-ondersteuning
onder het aspect van de vormgeving van het leerproces opgesomd:
Mogelijke kansen
1 Vaststelling van
leervoorwaarden
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Mogelijke risico‘s

- Gebruik van assessment tests, - Assessment test stelt de
die een preciezere differentiatie leervoorwaarden niet naar
mogelijk maken
behoren vast,
- Verkeerde conclusies
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2 Vaststelling van de
leerbehoefte

3 Vaststelling van motieven

4 Bepaling van leerdoel

5 Leerstof

- Gebruik van
handelingsgerichte activiteiten
van imiterende tests
- Snelle beoordeling
- Visualisering van de resultaten
- Snelle
beoordelingsmogelijkheid
maakt het herhaaldelijke
gebruik mogelijk in het
leerproces,
- Visualiseringsmogelijkheid
- Flexibele en gedifferentieerde
reactie op voorafgaande
analyses mogelijk, zowel voor
extern als zelfgestuurd leren
- Verwerving van meest actuele
leerstof door inschakeling van
online-media mogelijk

- Media zorgen ervoor dat reële
situaties toegankelijk worden
voor de leerling

6 Methodische werkwijze in het
zelfleerproces
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- Leerstof kan vanuit het
standpunt van de ontwikkeling
van professionele, methodische
en sociale competentie optimaal
worden gekozen en
gecombineerd.
- Leerstof kan ook extern door
de leerling steeds weer in
overeenstemming met de
individuele verwervingsstrategie
worden gestructureerd
- Tot de leerstof kan een
willekeurig aantal leerlingen
toegang hebben,
- bijscholing efficiënt onder het
kosten-baten-aspect
- Flexibele combinatie en eigen
vormgeving van leerstof is
mogelijk,
- Individueel leertempo,
- Overspringen van inhoud,
terugkeer, verdieping
- Wereldwijde communicatie met
collega’s/andere leerlingen
mogelijk
- Meer mogelijkheden voor
interactie en samenwerking
- Handelingsgerichte simulatie
van reële processen is mogelijk

- Indicatoren niet adequaat of
zijn te beperkt

- Competentie is nodig voor het
vinden en voor de keuze van
geschikte leerstof
- Leerstof is niet steeds
afgestemd op de leervereisten
- Virtuele situaties worden als
realiteit waargenomen,
- Gevaar voor
manipuleerbaarheid
- Ontbrekende accentuering van
afzonderlijke componenten van
de competentieontwikkeling

- Ontbrekende competentie voor
het gebruik van de media voor
de individuele structurering van
de verworven leerstof
- Met individuele leerbehoeften
wordt niet voldoende rekening
gehouden

- Leervaardigheid is noodzakelijk
om de juiste beslissingen te
kunnen nemen

- Face-to-face relatie met de
communicatiepartner vergt nog
veel tijd
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- Motivatiebevorderende
elementen kunnen goed worden
geïntroduceerd
(foto's, videoreeksen, enz.)
- Verschillende kanalen van
opname en verwerking van
informatie kunnen worden
ingeschakeld
- Oefeningen kunnen zelf
worden gekozen en zo vaak als
men wil worden herhaald
- Hogere graad van
realiteitsgevoel van de
oefeningen is mogelijk
- Samenwerking van de
leerlingen is mogelijk op grote
afstand (interculturele
competentieontwikkeling)
- Ontwikkeling van
mediacompetentie

7 Organisatie

8 Vaststelling van resultaat en
beoordeling
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- Emotionele component te sterk
geprononceerd, remt de
cognitieve verwerving
- Overstimulering door leerstof
en media
- Risico op oppervlakkige
uiteenzetting
- Projectgerelateerd leren,
- Voorstelling van het resultaat
voor een leergroep enz. is
moeilijk te realiseren

- Overbelasting met betrekking
tot de noodzakelijke
mediacompetentie
- Ontwikkeling van de kennis van - De kennis van vreemde talen
vreemde talen
wordt vooral voor het lezen, het
schrijven ontwikkeld
- Stimulering van de eigen
- Competentie met betrekking tot
activiteit bij het leren
de toepassing van methoden
- Zelf bepaald leren wordt
moet aanwezig zijn
gestimuleerd
- Voorstelling van informatie die
werd gevonden op internet is
nog geen leersucces
- Individuele reactie op de
- Beperking van persoonlijk
leerling bij individuele tutoring is contact zowel met de
mogelijk,
leerbegeleider alsook met
- Remmingen voor de leergroep andere leerlingen.
worden vermeden
- Relatief onafhankelijk van tijd
- Ontbrekende of geringere
- Methodes worden beperkt
invloed van de sociale groep
- Leren op de werkplaats wordt
- Media moeten ter beschikking
bevorderd
staan
- Problemen met hard-/software
- Periodes van geringere
- „last minute“ voltooiing van
prestatie-eisen en grotere
opgaven
opnamecapaciteit kunnen
worden gekozen
- Handelingsgerichte controle
- Gebrekkig gebruik van
van het leersucces is optimaal
mogelijkheden van een
handelingsgerichte controle van
de studievoortgang
- Terugkoppeling van het
- Vertraagde of niet adequate
leersucces door mediahulp en oriëntatie bij
ondersteunde
leerproblemen
beoordelingsprocedures is op
elk tijdstip tijdens de gehele
leerperiode mogelijk
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Met betrekking tot de rol van de leerling kan worden vastgesteld dat deze actiever wordt met het oog op
de zelforganisatie en motivatie. Van bijzondere betekenis zijn niet alleen de leer- maar ook de speciale
mediacompetentie.
Met betrekking tot de rol van tutors/trainers en ook de kwaliteitsborging kan worden vastgesteld dat :
• De tutor over de vaardigheid op het vlak van adviesverlening bij het gebruik van nieuwe media
met betrekking tot leervoorwaarden en -behoeften,
• over de competentie tot vormgeving van pedagogische processen en ook over
• pedagogische, professionele, didactisch-methodische, mediatechnische en sociale
competenties moet beschikken.
Checklist voor de beoordeling van een leeraanbiedingen met media-ondersteuning
Bij de beoordeling van een leeraanbod met mediaondersteuning kan de volgende checklist
richtinggevend zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke doelstellingen streeft de persoon na die wil leren? Worden de doelstellingen in het
leeraanbod genoemd?
Biedt het leeraanbod de mogelijkheid om de leervoorwaarden en -behoeften vast te stellen,
gebeurt de vaststelling handelingsgericht?
Kan het leeraanbod flexibel reageren op de leervoorwaarden en doelstellingen?
Is de leerstof rigide of flexibel? Laat het aanbod zelfbepaald leren toe?
Wordt de eigen activiteit bij het leren bevorderd?
Kan de meest recente informatie worden ingeschakeld?
Is de aangeboden leerstof professioneel correct en voorbereid in overeenstemming met de
leerling?
Wordt via links naar andere informatiebronnen verwezen?
Wordt de interactie van de leerlingen bevorderd?
Worden zowel professionele, methodische alsook sociale competentie gestimuleerd?
Is de beschrijving qua taal afgestemd op de leerling, worden glossaria aangeboden?
Kan het eigen leertempo worden bepaald?
Stemt het leeraanbod overeen met de voorstelling van de leerling op het vlak van een
plaatselijke vormgeving?
Vindt een handelingsgerichte controle plaats van het leersucces, hoe wordt het totale succes
beoordeeld en verantwoord?

2.7 De handelingsgerichte vormgeving van de bij- en nascholing
De handelingsgerichtheid zelf is geen methode maar een overkoepelend didactisch vertrekpunt, dat
openstaat voor veel methodische vormgevingsmogelijkheden.
In de professionele pedagogiek worden daarvoor alle leervormen aangeboden, waarin de leerling zijn
leerproces overwegend zelf kan bepalen en sturen, zoals onder andere de projectmethode, groepswerk,
de methode van de richttekst, leerarrangementen, werkinstructies of ook probleemgerichte seminaries.
De organisatie van een handelingsgericht seminarie wordt ondersteund door de toepassing van
veelzijdige, geschikte media.
Welke oriëntatiepunten voor de organisatie van een handelingsgericht seminarie zijn op basis van
leerpsychologische inzichten mogelijk voor de docent/trainer?
1. De creatie van een handelingssituatie die gericht is op de praktijk.
2. De handelingssituatie neemt ervaringen van de deelnemers op.
3. De bewerking van de handelingssituatie wordt door de deelnemers in toenemende mate zelfstandig
gepland, uitgevoerd, gecorrigeerd en beoordeeld.
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4. De handeling stelt de deelnemers in staat de werkelijkheid met zoveel mogelijk zintuigen te
registreren.
5. De leerprocessen voor de bewerking van de handeling worden vergezeld van sociale en
coöperatieve communicatieprocessen.
6. De resultaten van de bewerking van de handeling worden met het oog op hun bedrijfsnut
weerspiegeld.

In de fases van een project dat moet worden behandeld, is daarom het volgende typische verloop
denkbaar:
De deelnemers krijgen een complexe praktijkgerichte werkopdracht en
- informeren zich over het probleem dat moet worden behandeld,
- analyseren het probleem,
- stellen verschillende oplossingen op,
- beoordelen de verschillende oplossingen,
- kiezen een variant en leggen de methode vast voor de oplossing,
- zetten het concept van de oplossing om en noteren de methode voor de oplossing,
- controleren, beoordelen en documenteren het resultaat.
De projecten omvatten zodanig de volledige professionele kennis, dat alle kennisaspecten in
overeenstemming met het nut ervan voor de oplossing van het probleem doelgericht worden
opgevraagd.
Bovenop de concrete professionele kennis worden verschillende competenties door de behandeling van
het project bevorderd en door een hoge graad aan zelfgestuurd leren in de bij- en nascholing ontwikkeld
en uitgediept zoals
Interactie in de leergroep:
- opleiding van groepen, werk in groepen
- afwisselende fasen van individueel en groepswerk
- Informeel leren en onderlinge informatie
Zelfsturing en -organisatie van het leerproces:
- Planning van tijd, stappen, methodes, opdrachten
- Keuze van varianten, handelingen, concepten
Overkoepelende competenties:
- Flexibiliteit en aanpassingsvermogen,
- Vermogen om informatie te hanteren,
- Creativiteit bij het vinden van nieuwe oplossingsmethoden,
- Probleembesef en probleemoplossingsvaardigheid,
Waarmee moet rekening worden gehouden bij de organisatie van een handelingsgerichte bij- en
nascholing?
De handelingsgerichte vormgeving van de bij- en nascholing vereist niet alleen van de leerling maar ook
van de deelnemer nieuwe attitudes en competenties. De docent neemt steeds meer de rol op zich van
moderator, adviseur en coach vooral bij het leren op de bouwwerf. De verantwoordelijkheid van beide
partners stijgt. Volgende uitdagingen zijn vooral bij de voorbereiding in acht te nemen:
-

Actieve onderwijs- en leerprocessen vergen nieuwe samenwerkingsvormen van de docenten en
trainers onder elkaar en tussen de afzonderlijke leerplekken. Een projectgerelateerde
samenwerking is nodig om leerarrangementen en projecten inhoudelijk en methodisch af te
stemmen,
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-

Voor het "Projectleren" en het "Leren in groep" zijn voorbereidende maatregelen nodig voor
docenten en deelnemers,

-

De rol van de docent wordt gewijzigd. Men heeft ervaring nodig om de opdrachten van een
moderator, adviseur of coach op zich te nemen,

-

De deelnemers zijn nauwelijks vertrouwd met zulke leervormen en de leerkansen, die kunnen
voortvloeien uit project- en groepsgeoriënteerd leren, worden nog niet erkend.

Eisen aan de docenten en trainers
De docenten en trainers zijn niet meer de leraars in de klassieke zin van het woord maar ze worden
steeds meer „manager“ van het pedagogische proces en partner van de deelnemers.
De succesvolle organisatie van de seminaries vereist,
-

dat ze handelings- en ervaringsgericht opgesteld zijn en dat de deelnemers actief en resultaatgericht
kunnen leren,

-

dat tijdens het seminarie de autonome opstelling van leerstof, praktische oefeningen en theoretische
achtergrondinformatie worden afgewisseld,

-

Dat de deelnemers de mogelijkheid krijgen eigen handelingsgerichte seminarieconcepten te
ontwikkelen en ter discussie te stellen,

-

Dat de deelnemers de mogelijkheid krijgen persoonlijke ervaringen bij de realisatie van
handelingsgerichte concepten uit te wisselen.

2.7.1 Bekende methoden voor een handelingsgerichte beroepsopleiding en voortgezette vorming
De voortgezette vorming heeft in tegenstelling tot de opleiding het voordeel, flexibeler en sneller te
kunnen reageren op technische en organisatorische wijzigingen in de praktijk. Vooral bij bijkomende
kwalificaties is dit voordeel zichtbaar, wat leidt tot een sterke praktijkgerichtheid.
Hieronder enkele methoden en procedures voor de organisatie van de handelingsgerichte
beroepsopleiding en voortgezette vorming.

De Projectmethode
De projectmethode is een methode waarmee bij een bepaald project complete vaardigheden en
bekwaamheden zo ruim mogelijk autonoom door de leerlingen worden verworven.
Enkele bepalende factoren van de projectmethode:
•
•
•
•

ze is aangewezen om verschillende leergebieden en leerplekken te verbinden en richt zich
daarom op een zo complex en reëel mogelijk thema,
ze verbetert de wisselwerking van verschillende leergebieden doordat deze bij de behandeling
van het project op elkaar aangewezen zijn,
ze vereist het leren onder elkaar en teamwork in het leer- en arbeidsproces,
ze bevordert het verantwoordelijkheidsbesef van de afzonderlijke leerling ten opzichte van de
groep.
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Bij de toepassing van de projectmethode onderscheidt men vaak vijf fases.
1. Fase:

Inleidingsfase met de formulering van het te behandelen project

2. Fase:

Voorbereidingsfase met de vorming van werkgroepen en de adviesverlening bij
problemen

3. Fase:

Planningsfase voor de afzonderlijke deelstappen en de keuze van een
oplossingsmethode

4. Fase:

Uitvoeringsfase met de behandeling van het project en de beschrijving van de
werkstappen

5. Fase:

Beoordelingsfouten met de controle en de voorstelling van het resultaat.

De voorwaarde van de toepassing van de projectmethode is een wisselwerking tussen
leerkrachten/trainers van verschillende leergebieden en leerplekken. Het is van nut als de leerling hierbij
wordt betrokken vanaf het projectidee tot op het moment van de voorstelling van het resultaat. Zo
worden de activiteit en de motivatie van de leerling vanaf het begin bevorderd en worden professionele,
methodische en sociale competenties afzonderlijk voor het concrete en integrale product ontwikkeld.
De toepassing van de projectmethode is bij de voorbereiding ervan ingewikkeld en vereist heel wat
professionele competentie van de leerling. Het voordeel van de projectmethode is het nauwe verband
tussen praktijk en theoretische basis. Een probleem voor de leerlingen is echter de gedifferentieerde
vaststelling en beoordeling van de prestatie.

Het leerarrangement
Het leerarrangement is didactisch opgesteld leermateriaal voor de autonome en handelingsgerichte
verwerving van complexe leerstof door de leerling.
Een aantal bepalende factoren van het leerarrangement:
•
•
•
•
•

ze scheppen een inhoudelijk samenhangende complexe leersituatie die wordt ontleend aan een
voorbeeld uit de praktijk of een reële beroeps- of praktijkvereiste weergeeft,
ze scheppen verdergaande leersituaties qua inhoud en tijd dan het eenvoudige lesuur,
ze bevorderen door een meer begeleidende functie van de leraar het zelfgestuurde leren en
bijgevolg de motivatie en activiteit van de leerlingen,
ze vereisen en bevorderen door de complexiteit van het leerthema het denken en handelen in
een grotere context en ondersteunen de ontwikkeling van de creativiteit bij de leerlingen,
ze richten zich op het werk in teamverband en dragen bijgevolg bij aan de ontwikkeling van de
sociale competentie.

Bij de toepassing van leerarrangementen onderscheidt men in de uitvoering en toepassing van deze
methode 3 fasen.
1. Fase:

Inleidend gesprek en toelichting van de leersituatie

2. Fase:

Sturing van het leerproces en adviesverlening van de leerkracht en ook zelfstandig
leren en werken van de leerlingen

3. Fase:

Gezamenlijke beoordeling van de resultaten
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Leerarrangementen kunnen op alle leerplekken en tijdens de volledige beroepsopleiding en voortgezette
vorming worden toegepast. Bij een geplande samenwerking met andere leerplekken moeten vooraf
afspraken worden gemaakt, zodat een te geringe werkbelasting of overbelasting van de leerlingen kan
worden vermeden. Leerarrangementen bieden de mogelijkheid autonoom nieuwe leerstof op te stellen
en ook overkoepelende kennis en vaardigheden te ontwikkelen.
De opstelling van leerarrangementen is tamelijk ingewikkeld en vereist van de leerkracht al enige
beroeps- en onderwijservaring. Van de leerlingen wordt verondersteld dat ze over eenvoudige
methoden en technieken op geestelijk vlak beschikken en ook kennis hebben van de behandeling van
de literatuur of het werk met de computer bij de informatievoorziening en -verwerking, zodat deze
methode efficiënt kan zijn.

Het groepswerk
het groepswerk is de georganiseerde vorm op basis van een werkverdeling voor het leren en werken
van meerdere leerlingen onderling, die een gezamenlijk leerdoel nastreven.
Enkele bepalende factoren van groepswerk:
•
•

•
•

het gaat hierbij om tijdelijke leer- en werkgroepen in leerprocessen,
het kan op alle leerplekken en voor verschillende leerdoelstellingen worden gebruikt; zo kunnen
bijvoorbeeld projectgroepen, adviesgroepen, trainingsgroepen of eenvoudige leergroepen
worden gevormd,
het is het voorstadium voor het groepswerk voor de werkstructurering in een onderneming,
het coördineert de specifieke vaardigheden en bekwaamheden van de groepsleden en verenigt
ze tot een groepsprestatie die in het algemeen verder reikt dan de som van de afzonderlijke
prestaties.

Bij het groepswerk kan men de bekende ontwikkelingsfasen voor een team identificeren:
1. Vormingsfase:

de leden definiëren de werkverdeling, de regels van de samenwerking
en de aangewezen methoden daarvoor

2. Conflictfase:

Tussen de groepsleden ontstaan er conflicten en is er een polarisatie
van de standpunten bij de vervulling van de opdrachten

3. Normeringsfase:

Verzet tegen het groepswerk wordt afgebouwd, eerste groepsnormen
ontstaan en de samenwerking onder elkaar neemt een aanvang

4. Werkfase:

de groepsstructuur heeft zich gevormd en de groep werkt aan een
gemeenschappelijke doelstelling

De inschakeling van groepswerk moet grondig worden voorbereid als dit succes moet hebben. Het is
nuttig gebleken met eenvoudige rolspellen of gezamenlijke oefeningen het groepswerk voor te bereiden.
Door het groepswerk worden communicatie- en beslissingsfases ingekort. Er bestaat echter ook het
risico dat afzonderlijke groepsleden domineren en daardoor andere nauwelijks een stimulans krijgen
individueel te presteren. De groepsprestatie hangt af van het niveau van de communicatie in de groep
en de leiding van de leerkracht. Er wordt heel veel van hem geëist als moderator en initiator van het
proces.
De werkinstructie
De werkinstructie is de directe introductie van de leerling door de leraar in de praktische activiteit in een
opleidingswerkplaats of een bedrijf.
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Bepalende factoren van de werkinstructie:
•
•
•

ze is gericht op de ontwikkeling van praktische bekwaamheden in het beroep of voor een
activiteit,
ze bevordert de zelfstandige werkwijze van de leerling en zorgt voor een gevoel van succes
door de fabricage van een product,
ze bereidt de omzetting voor van theoretisch verworven kennis in de praktische activiteit en
geeft aan de leerling concrete instructies voor het vervullen van een werkopdracht.

Bij de werkinstructie onderscheidt men in het algemeen vier niveaus:
1e niveau:

Toelichting van de werkopdracht, introductie van de technologische documenten en
materialen, mededeling van de timing, kwaliteitsparameters en de arbeidsbescherming

2e niveau:

Voortonen van het werk door de leraar in een vertraagd tempo, met verwijzingen naar
moeilijkheden, en zoveel meer

3e niveau:

Autonome uitvoering van het werk door de leerling, eventueel met aanwijzingen en
onder de controle van de leraar

4e niveau:

Gezamenlijke analyse van de werkopdracht en beoordeling door de leraar.

De werkinstructie is de belangrijkste vorm van toenadering van de leerling tot de praktische beroeps- en
bedrijfsactiviteit. Daarbij moet de tijd voor de werkinstructie in normale omstandigheden zeer gering
worden gehouden. Vaak worden echter werkinstructies overladen met theoretische leerstof, die niet
direct verband houdt met de werkopdracht. Direct op de korte instructie moet de praktische activiteit
volgen.
De instructie van de leraar moet snel overgaan in een zelfgestuurde actie van de leerling. Ook wanneer
tijdspecificaties een rol spelen, zijn de kwalitatieve uitvoering van een opdracht en de ontwikkeling van
praktische bekwaamheden in het beroep de belangrijkste doelstelling.

2.8 Het leerveldconcept
Het leerveldconcept is een open concept en biedt de leraars een grote handelingsmarge. Het
uitgangspunt is het professionele handelen dat leidt tot de professionele handelingsbekwaamheid
(expertise, sociale competentie, menselijke competentie).
Beschrijving „leerveld“:
- Leervelden omvatten leerdoelstellingen, leerstof en richtwaarden voor de tijd
- Leervelden zijn gericht op beroepsopdrachten
- Leervelden omvatten handelingsoverkoepelende bekwaamheden en kennis
- Leervelden laten de overdracht en verwerving van kennis van techniek, ecologie, organisatie,
bedrijfswetenschappen toe
- Leervelden laten de op de situatie afgestemde ontwikkeling van de handelingsbekwaamheid toe
- Leervelden laten een grote handelingsmarge toe voor een opleiding met een open vormgeving
- Leervelden vereisen interdisciplinair en toenemend zelfstandig leren
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Voorbeeld voor de opbouw van een leerveld:

Leerveld: metselen van een enkelwandige structuur
Bouwtechniek

Gespecialiseerde wiskunde

Technisch tekenen

- Muurtypes en de functies ervan
- artificiële bakstenen
- Bouwkalk, mortel, mortelgroepen

- dimensionele coördinatie in
de hoogbouw
- Behoefte aan bouwmaterialen

- Isometrie
- Werktekeningen
- Opmetingsschetsen

- Dimensionele coördinatie in de
hoogbouw
- Metservereniging
- Werksteigers
- Afdichtingsmaterialen

Het leren volgens leervelden (voorbeeld uit de bouw ):
Bouw van een
eengezinswoning
met oprit

Voorbereidingswerken voor de
oprichting van een
constructie

Leerveld 1:
inrichting van een
bouwwerf

Leerveld 2:
Ontsluiten en
oprichten van een
constructie

Aanleg van een
strookfundering

De kenmerkende richtlijnen voor het leren volgens leervelden zijn:
De praktijkgerichtheid:
De leren velden zijn gericht op de complexe arbeidsprocessen in het bedrijf.
De handelingsgerichtheid:
De handelingsgerichtheid wordt vooral duidelijk in interdisciplinaire en op de situatie afgestemde
competentieformuleringen.
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De openheid van vormgeving:
De openheid van vormgeving blijkt onder andere uit de weergave van grote leerstofgebieden die eerst
ter plaatse moeten worden geconcretiseerd, zodat regionale voorwaarden in acht worden genomen.

2.9 De interdisciplinaire bij- en nascholing in de bouw
De doelstelling van de branche-overkoepelende bij- en nascholing van medewerkers in de bouw
bestaat in de verdere ontwikkeling van methodische, professionele, en sociale competentie, zodat ze
complexe bouwprocessen beter kunnen beheersen. Alle leerstofgebieden van het curriculum houden
bijgevolg rekening met professionele, methodische en sociale aspecten van de ontwikkeling van
beroepsvaardigheden voor de omzetting van bedrijfsopdrachten op een bouwwerf.
Daarom staan zowel
- aspecten met de focus op kennis (branche-overkoepelende knowhow en proceskennis),
- aspecten met de focus op bekwaamheid (verwerving van praktische bekwaamheden in de omgang
met nieuwe technologieën, materialen),
- aspecten met de focus op vaardigheid (samenwerkingsvermogen, communicatieve vaardigheid)
in het middelpunt van het bijscholingsproces.
Een curriculum kan als een bijscholingsconcept met open vormgeving, dat opgebouwd is volgens
handelingsvelden, worden afgestemd op de karakteristieken van het bouwproces. Deze
handelingsvelden zijn modulair samengesteld en houden rekening met zinvol met elkaar verbonden
leervakken, die aangewezen zijn om een probleem complex en integraal te behandelen.
Het respectieve handelingsveld wordt onderbouwd met modules omdat met de module een relatief
volledig themaveld kan worden geregistreerd. Een module omvat alle belangrijke feitelijke momenten
van het overdrachts- en verwervingsproces zoals
- de onderbouwde concrete vormingsdoelstellingen,
- de leerstof voor de verruiming van de competentie (professionele, methodische en sociale
competentie),
- het didactisch-methodische concept,
- de organisatie van het leerproces voor de deelnemer met bijzondere inachtneming van de leerplek,
de bouwwerf,
- de vormen van de garantie en de beoordeling van het resultaat.
Bovendien biedt de modulaire opbouw van het curriculum het voordeel dat modules bij verder gebruik
ook afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar kunnen worden gebruikt. De deelnemer krijgt bijvoorbeeld
in het handelingsveld 1 eerst een overzicht over de grondslagen van een bijscholingsthema. Na het
aanleren van deze grondslagen worden dan in detail de gebruiksmogelijkheden en bijgevolg de
verbonden vaardigheden en bekwaamheden in verschillende niveaus aangeleerd. Om zekerheid te
krijgen bij de toepassing in de praktijk worden in een andere module de kennis en vaardigheden op de
bouwwerf toegepast.

2.9.1 Structuur van een mogelijk bijscholingsmodel voor een leidinggevende op de bouwwerf
(ploegbaas)
Het uitgangspunt van het model is de professionele handelingscompetentie van een leidinggevende op
de bouwwerf in de functie van ploegbaas. Dankzij deze competentie is het mogelijk zonder beperkingen
alle opdrachten waar te nemen van een ploegbaas voor de leiding op bouwterreinen. Ze is het resultaat
van de verwerving van kennis en vaardigheden door beroepservaring en systematisch leren.
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Deelcompetenties
De competentie van ploegbaas kan worden opgedeeld in vier domeinen:
- Domein „Techniek“
- Domein „Organisatie“
- Domein „Personeelsbeleid“
- Domein „Opleiding“
Omdat deze domeinen in de beroepspraktijk niet gescheiden van elkaar voorkomen, maar steeds in een
specifiek verband staan, moeten praktijkgerichte op de situatie gebaseerde opdrachten geworden
behandeld om de competentie van ploegbaas aan te tonen. Voor het examen van ploegbaas moeten
opdrachten worden gegeven met telkens een verschillende focus (dus techniek, organisatie of
personeelsbeleid) die tegelijk eisen bevatten van de betreffende andere domeinen.
Handelingsvelden en handelingscompetenties
Elk domein, zoals techniek, organisatie, personeel wordt samengesteld uit vier handelingsvelden. In
deze handelingsvelden kunnen in principe alle activiteiten en handelingssituaties van leidinggevenden
op het bouwterrein worden ondergebracht.
Het domein „Techniek“ wordt opgedeeld in handelingsvelden:
- metingen uitvoeren
- machines en apparaten gebruiken
- bouwtechnische procedures toepassen
- veiligheid bij de arbeid en milieubescherming garanderen.
Het domein „Organisatie“ omvat de handelingsvelden:
- assisteren bij de bouwplanning
- uitvoering van de arbeid organiseren
- kwaliteit van de arbeid garanderen
- kosten-baten-verhouding optimaliseren.
Het domein „Personeelsbeleid“ omvat de handelingsvelden:
- medewerkers leiden
- personeel efficiënt inschakelen
- meewerken aan de personeelsontwikkeling
- communiceren met betrokkenen bij de bouw.

De som van de afzonderlijke handelingscompetenties staat garant voor het brede spectrum van de
noodzakelijke kennis en vaardigheden. Met een afsluitend examen aan de hand van complexe op de
situatie gebaseerde opdrachten kan worden aangetoond dat de domeinen voor de professionele
handelingscompetentie van ploegbaas werden geïntegreerd.
Terwijl de domeinen organisatie, personeel en opleiding en de daaronder gerangschikte
handelingsvelden in principe gelijkaardig zijn voor alle sectoren en bedrijfsonderdelen moet in het
domein „Techniek“ bij elk handelingsveld een onderscheid worden gemaakt tussen een variant voor de
hoogbouw en een variant voor de ondergrondse werken.
(Bron: Syben, Prof. Dr. Gerhard: Weiterbildung in der Bauwirtschaft, Heft 75, BIBB, Bonn 2005)
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2.9.2 De werkplaats als leerplek
Met een leerplek in de beroepsopleiding en voortgezette vorming bedoelt men een plaats waar
doelgericht, inhoudelijk, methodisch afgestemde en georganiseerde professionele kennis en
vaardigheden in de vorm van kennis, bekwaamheden en vaardigheden worden verworven.
Bij de eerste beroepsopleiding zijn de beroepsopleidingsschool, het opleidingscentrum en het bedrijf de
drie bepalende leerplekken. Een nauwe samenwerking tussen de leerplekken is idealiter een
doelstelling die in de praktijk echter zeer moeilijk te realiseren is. De uitdaging bestaat in de verbetering
van de afstemming van de leerplekken door handelings- en praktijkgerichte concepten en een
permanent communicatieproces tussen de betrokkenen.
In de vorm van de leerorganisatie tussen de leerplekken kunnen volgende problemen optreden:
- verschillende systematiek van de leerstof
- niet simultane karakter van de overdracht van leerstof
- scheiding van theorie en praktijk
- verschillende actualiteit van de leerstof
- verschillend personeel met verschillende ervaringen en competenties
Leren in een eerste beroepsopleiding gebeurt in een vooraf bepaalde leersituatie die leidt tot het
doelgerichte, systematische en controleerbare leren. In de voortgezette vorming komen andere soorten
van het leren erbij die ook in de eerste beroepsopleiding beperkt voorhanden zijn. Daartoe behoort in
het bijzonder het onbewuste leren, dat zich voltrekt in het proces van het werk of in het sociale contact
met andere mensen of groepen. Door de nauwe versmelting van leren en werken tot een uniform proces
van het levenslange leren komen in de voortgezette vorming ook andere leerplekken in de
belangstelling te staan bij pedagogische en didactische overwegingen.
Een bijzondere positie neemt daarbij de leerplek „werkplaats“ in omdat hier de ontwikkeling van
professionele competentie het meest kan worden beïnvloed en aangetoond bij de praktische activiteit.
Op de leerplek werkplaats is in eerste instantie geen leraar zoals gebruikelijk nodig. Het leren wordt als
zodanig niet bewust erkend omdat het niet kan worden geformaliseerd. Het informele leren op de
werkplaats vereist natuurlijk bepaalde organisatorische raamvoorwaarden op de werkplaats en
leerbevorderende voorwaarden bij de werkkrachten en leerlingen zelf.
Een bijzondere rol nemen die werkplaatsen in, die zich buiten de onderneming bevinden en die worden
gekenmerkt door een beperking in de tijd, snel veranderende handelingsvelden en een hoge
complexiteit van de op te nemen activiteiten. Tot deze werkplaatsen behoren bijv. de bouwterreinen.
Tijdens de voortgezette vorming kan onder andere het grootste gedeelte van het leren zich afspelen op
het bouwterrein, waarbij gebruik wordt gemaakt van een mobiel werk- en leereiland. Seminaries bij
vormingsinstituten zorgen voor een aanvulling en ondersteuning van dit proces. Ze dienen vooral voor
de voorbereiding van technische leerprocessen, pakken praktische branche-overkoepelende problemen
systematisch aan en bieden hulp bij de oplossing ervan. Door het gebruik van de verschillende
leerplekken wordt een nauwe vervlechting van theorie en praktijk en bijgevolg een hoge bruikbaarheid
van de verworven kennis gegarandeerd.
De leerprocessen op het bouwterrein kunnen vanuit hun didactische functies worden geanalyseerd. Ze
maken het mogelijk het leerproces bewust te bepalen en tegelijk de vormgevingsmogelijkheden te
identificeren.
Tot het didactische functies behoren
• de voorbereiding op het leerproces,
• de mededeling en goedkeuring van de doelstellingen door de leerlingen,
• het werk aan de inhoud van het leren,
• de registratie, verwerking en classificatie van informatie,
• het verankeren van verworven kennis en vaardigheden,
• de controle en beoordeling van het leren
en nog vele andere.
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De didactische functies zelf hangen niet af van de leerplek, ook wanneer ze op de verschillende
leerplekken en in de verschillende fasen van de ontwikkeling van professioneel-technische competentie
een duidelijke differentiatie kennen.
Zo onderscheiden ze zich onder andere betreffende hun karakteristiek effect van elkaar
• in de eerste beroepsopleiding en de voortgezette vorming
• in zelfleerprocessen en geformaliseerde leerprocessen
• in het leren in het proces van het werk en in de vrije tijd.
Als men de didactische functies van het leerproces als basis neemt en als men vraagt naar de concrete
competenties die op een bouwterrein kunnen worden verworven en verankerd dan komen er een aantal
aspecten naar voren.
1. Aspect: verankering van de professionele kennis
Het bouwterrein als leerplek dient in de eerste plaats voor de verankering van professionele kennis bij
het directe arbeidsproces en in mindere mate voor het verwerven van technische kennis voor brancheoverkoepelende werkzaamheden.
2. Aspect: het verwerven van professionele bekwaamheden
Het bouwterrein als leerplek dient naast de verankering / toepassing van bekwaamheden speciaal voor
het verwerven van professionele bekwaamheden in branche-overkoepelende handelingsvelden.
3. Aspect: het verwerven van mediacompetenties
Branche-overkoepelende werkzaamheden vereisen de perfecte omgang met moderne informatie- en
communicatietechnologieën en technieken. Daarom verwerven de medewerkers in de bouw een
speciale mediacompetentie direct bij het werk op het bouwterrein.

4. Aspect: het verwerven van nieuwe sociale competenties
Branche-overkoepelende werkzaamheden op het bouwterrein leiden tot nieuwe sociale competenties
voor het teamwork, voor de samenwerking met de klant en andere werknemers op het bouwterrein.
5. Aspect: de ontwikkeling van de competentie om problemen op te lossen
De bekwaamheid op het vlak van branche-overkoepelende werkzaamheden leidt tot een hoger
probleembesef bij de werknemers op het bouwterrein. Ze leren nieuwe methoden van
probleemstructurering, probleemoplossing en probleembeoordeling kennen.
6. Aspect: het ontstaan van een nieuwe leer- en werkcultuur op het bouwterrein
De bijscholingsmaatregel voor branche-overkoepelende werkzaamheden leidt tot een nieuwe leer- en
werkcultuur op het bouwterrein die een positieve invloed heeft op het werkgedrag en de werksfeer.
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