MODULE 4
Heterogene leervormen met betrekking tot de leeftijd en de beroeps- en levenservaring,
in het kader van de gelijktijdige vervlechting van opleiding en navorming

Leonardo da Vinci Project Overdracht van Innovatie - "VETwin-winModel“
Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Module 4
Heterogene leervormen met betrekking tot de leeftijd en de beroeps- en levenservaring, in het kader van
de gelijktijdige vervlechting van opleiding en navorming
Algemene aanwijzingen bij de modules
Een onmisbaar beginsel van deze navorming dat 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 leerkrachten 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 4
Waar deze module over gaat en wat ze wil bereiken
In module 4 leren de deelnemers werktuigen kiezen en gebruiken om leerprocessen te bevorderen en
de competentieontwikkeling van medewerkers in kleine en middelgrote ondernemingen te versterken.
Op basis van het belang van het leren in het kader van het arbeidsproces wordt aangetoond, welke
vormen van leren binnen de onderneming aangewend kunnen worden en welke vormen van leren hun
deugdelijkheid in de praktijk al hebben bewezen.
De ondernemingen zien zich geconfronteerd met de uitdaging om de gevolgen van de demografische
evolutie het hoofd te bieden en leeftijdsheterogene leer- en werkstructuren te stimuleren.
Professionele opleidingsaanbiedingen en leersituaties moeten vandaag de dag in ondernemingen
evenzeer aan de leerbehoeften en -gewoonten van jonge als van ervaren medewerkers
tegemoetkomen.
Het gezamenlijk leren van oudere en jongere werknemers binnen het arbeidsproces biedt de
mogelijkheid om de kennis van oudere medewerkers over bedrijfsleerprocessen aan het
innovatiepotentieel van jongere medewerkers te koppelen. Jongere medewerkers verwerven in
gemeenschappelijke leerprocessen sneller de wezenlijke methodencompetentie die ze voor de
afhandeling van hun bedrijfstaakstellingen nodig hebben.
In dienovereenkomstige teams en/of leer- en organisatievormen kunnen de competenties van oudere
en van jongere werknemers op constructieve wijze met elkaar verbonden worden. Door het gezamenlijk
leren van oudere en jongere medewerkers in het kader van het arbeidsproces kan er binnen de
onderneming een stimulerende leercultuur ontwikkeld worden.
In de praktijk bestaat er een waaier aan verschillende leervormen. Door meerdere daarvan met elkaar
te combineren, kunnen bedrijfsuitdagingen van de personeelsontwikkeling doelgericht aangepakt
worden. Met deze module willen we daarom een aantal belangrijke leervormen voorstellen. Zij zijn
bedoeld als stimulans voor kleine en middelgrote ondernemingen die het leren binnen het
arbeidsproces van hun medewerkers actief vorm willen geven en ondersteunen.
Leerdoelen en inhoud van de module
- Bevordering en aanpassing van professionele opleidingsaanbiedingen en leersituaties aan de
leerbehoeften en -gewoonten van zowel jonge als ervaren medewerkers;
- Keuze en gebruik van verschillende leervormen die de professionele handelingsbekwaamheid
ondersteunen en een flexibel reageren op de uitdagingen van de markt mogelijk maken;
- Verstrekking van informatie over de benodigde structurele en professionele randvoorwaarden voor de
specifieke leervormen;
- Gebruik van de kennis van medewerkers die kunnen bogen op een jarenlange ervaring, ook voor
andere medewerkers;
- Organisatie van leerprocessen als onderdeel van een bedrijfsleercultuur in het kader van de
personeels- en organisatorische ontwikkeling;
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- Aanwending van leervormen die niet alleen expliciete kennis overdragen, maar die
ook impliciete kennis binnen een proces van samenwerkend leren bijbrengen.
Wat de deelnemers/leerlingen op het einde moeten kennen
De deelnemers beschikken over kennis en vaardigheden:
- over de organisatie van leerprocessen als onderdeel van een bedrijfsleercultuur in het kader van de
personeels- en organisatorische ontwikkeling;
- over het belang van het leren binnen het arbeidsproces en het gebruik van beproefde leervormen in
de ondernemingen;
- over de aanpassing van professionele leeraanbiedingen en organisatievormen aan de leerbehoeften
en -gewoonten van zowel jonge als ervaren medewerkers;
- over de keuze en het gebruik van leervormen teneinde leerprocessen te bevorderen en de
competentieontwikkeling van medewerkers in kleine en middelgrote ondernemingen te versterken;
- over de aanwending van leervormen die de professionele handelingsbekwaamheid, de innovatieve
impulsen en de flexibiliteit ten aanzien van de klant- en marktuitdagingen bevorderen;
- over de benodigde structurele en professionele randvoorwaarden voor de
specifieke leervormen;
- over de ontwikkeling van een stimulerende leercultuur binnen de onderneming door het gezamenlijk
leren van oudere en jongere werknemers in het kader van het arbeidsproces.
Instructies voor het zelfstudieproces
De deelnemers moeten zich in deze module helemaal zelfstandig een praktijkgerichte leervorm eigen
maken en dit voorstel aan de groep presenteren.
Algemene methodische aanwijzingen voor leerbegeleiders
- Voor een succesvolle navorming wordt gezorgd door bij te wonen seminaries af te wisselen met het
ter beschikking stellen van leermateriaal op het online leerplatform;
- In de seminaries zelf wordt vooral groepswerk georganiseerd;
- De leer- en werkopdrachten van de deelnemers worden gepresenteerd.
II. Inhoud en praktijkopdrachten
Inhoud
4.1
Leervorm
4.2
Leervorm
4.3
Leervorm
4.4
Leervorm
4.5
Leervorm
4.6
Leervorm
4.7
Leervorm
4.8
Leervorm
4.9
Leervorm
4.10 Leervorm
4.11 Leervorm
4.12 Leervorm
4.13 Leervorm
4.14 Leervorm
4.15 Leervorm
4.16 Leervorm

JUNIOR-SENIOR-leertandem
LEEREILAND
COACHING
LEENGROEP - Integratie van medewerkers met een migratieachtergrond
PROJECTMETHODE
KWALITEITSCIRKELS
JOBROTATIE
PEETSCHAP
LEERPARTNERSCHAP - Jongeren met leerproblemen
MENTORING
CREATIEF team
GROEPSWERK
BLENDED LEARNING - Mediacompetentie
VERNIEUWERSteam
KENNISNETWERK informeel
KLANTENCONFERENTIE

Praktijkopdrachten
De deelnemers moeten zich in deze module helemaal zelfstandig een praktijkgerichte leervorm eigen
maken en dit voorstel aan de groep presenteren.
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4.1

Leervorm JUNIOR-SENIOR-leertandem

Beknopte omschrijving

Oudere werknemers kunnen bogen op een uitgebreide kennis die ze door
ervaring vergaard hebben - jongere medewerkers beschikken over een
actuele technologiekennis. Deze kennis moet overgedragen worden. Deze
leervorm vindt direct in het arbeidsproces plaats.
Het betreft hier een leerconcept tussen oudere en jongere medewerkers dat
zowel de overdracht en vrijwaring van professionele kennis binnen de
onderneming als een voortdurende bijscholing nastreeft. In het kader van de
JUNIOR-SENIOR-leertandem wordt door het leren van elkaar gegarandeerd
dat de bedrijfsspecifieke vak- en ervaringskennis aan potentiële opvolgers
wordt overgedragen en/of dat actuele vakkennis van jongere medewerkers
de ervaringskennis van de oudere collega's aanvult. Het leren en kwalificeren
binnen de tandemcontext gebeurt in fasen in het bedrijf en wordt
gemodereerd door een externe coach die tegelijkertijd als mentor voor de
zelfstudiefasen optreedt.

Doel

- Behoud van de inzetbaarheid van de oudere medewerkers via innovatieve
aanvullende kwalificaties en nieuwe taken binnen de onderneming;
- Verbetering van de inzetbaarheid van de jongere medewerkers door
het leren van ervaringsdragers en via een directe overdracht van knowhow;
- Behoud van de vak- en ervaringskennis binnen het bedrijf en binding
van jonge medewerkers om een tekort aan vaklui te voorkomen.
Doelgroep:
Werk- en opdrachtspecifiek uitgekozen leerpartners. De selectie van de
tandempartners gebeurt op de eerste plaats via strategische
personeelsplanning. Van belang zijn hier de speciale competenties en het
potentieel van de medewerkers met betrekking tot de bedrijfstakenstellingen
en de toekomstige verantwoordelijkheid.

Inhoud/verloop

- Kennisoverdracht van oud naar jong en van jong naar oud;
- Wanneer het proces gedocumenteerd wordt, wordt het mogelijk om de
ervaringskennis binnen de onderneming te ontsluiten;
- Leren en kwalificeren in tandem;
- Per fase gemodereerd door een externe coach die tegelijkertijd als mentor
voor de zelfstudiefasen optreedt.
Verloop:
- Keuze van de leerpartners;
- Concretisering van de takenstelling;
- Start met analyse van taken en behoefte;
- Formulering van leertaken;
- Keuze van methode;
- Uitvoering van de leertaken.

Methodiek
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Organisatie
Voorwaarden en
aanbevelingen
voor de omzetting

- Vaststelling/afstemming van de geschiktheid van de methodiek voor de
onderneming en de deelnemende medewerkers;
- Bepaling van de opleidingsbehoefte;
- Definiëring van leertaken, training, tandemvorming, rolverdeling;
- Definiëring van leerdoelstellingen voor het tandempaar;
- Uitvoering van de leertaken;
- Begeleidende coaching.
De omzetting is in sterke mate afhankelijk van de manier waarop de leervorm
door de bedrijfsleiding wordt ondersteund. Met name in ondernemingen die
blootgesteld zijn aan grote druk vanuit de markt, blijkt een dergelijke
ondersteuning dringend nodig.
Benodigde termijn voor een regelmatige uitvoering: minstens 6 maanden.
De sleutels tot het succes van het project zijn een gedetailleerde en
systematische voorbereiding alsook planning van de tandem.
Aanbevolen hulpmiddelen/methoden: takenmatrix.

Resultaat/nut

Generatiespecifieke competenties en ervaringen worden via
kennisoverdracht doorgegeven en uitgewisseld en blijven voor de
onderneming als concurrentiefactor behouden. Er wordt tegelijkertijd gezorgd
voor een vrijwaring van de inzetbaarheid van de oudere medewerkers en een
competentieontwikkeling bij hun jongere collega's.
Nut voor de deelnemende medewerkers:
Voor de medewerkers die binnen de onderneming aan de slag willen blijven,
verzekert het leerproject in het bijzonder de werkzekerheid.
Nut voor de onderneming:
De knowhow binnen het bedrijf kan op duurzame wijze bewaard blijven en/of
over meerdere medewerkers worden verspreid.

Risico's, barrières en
hindernissen

Binnen een productieonderneming met de nodige capaciteiten die
blootgesteld is aan een sterke druk vanuit de markt, is de uitwerking van een
dergelijk concept maar moeilijk te realiseren.
Aanzienlijke inspanning voorafgaand aan de start van het project: De analyse
van de activiteiten en de opstelling van een gedetailleerde takenmatrix
vergen heel wat werk en tijd.
Omzettingsbevorderende factoren:
Generatieovergangen zijn nodig in een onderneming en worden op
middellange tot lange termijn gepland (inwerking van de jongere
medewerkers door de oudere).
Omzettingsbelemmerende factoren:
De overdracht van ervaringen door oudere medewerkers wordt vaak op
scepsis onthaald. (Men krijgt het gevoel dat de oudere medewerkers niet
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meer nodig zijn.)
Er moeten dan ook persoonlijke gesprekken worden gevoerd met en
perspectieven worden geboden aan oudere collega's.

4.2

Leervorm LEEREILAND

Beknopte omschrijving

Leereilanden zijn afgescheiden zones, die op een verschillende manier
zijn ingericht (bv. meetingpunten, zithoeken in fabriekshallen,
seminarieruimten, enz.) en die als leerlocatie aan teams ter beschikking
worden gesteld.
Als basisvoorwaarde voor de inrichting van leereilanden geldt dat ze
zich ruimtelijk gezien in de buurt van de werkplaats moeten bevinden.

Doel

Leereilanden bieden de mogelijkheid om taken uit te voeren en
problemen op te lossen, die binnen echte arbeidsprocessen niet aan
bod kunnen komen, maar die wel rechtstreeks verband houden met de
uitvoering van de taken.

Inhoud

De leerbehoefte, de organisatie en de probleemoplossingsstrategieën
worden door de werkgroep autonoom bepaald.
Leerinhoud:
- Vaktechnische competenties;
- Methodische competenties (moderatie van gesprekken, presentaties);
- Persoonlijke competenties (verwerving van leidinggevende
kwaliteiten);
- Sociale competenties (samenwerking in groepen).

Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Resultaat/nut

Voorwaarden:
- De toe te passen concepten moeten vanuit de onderneming ontstaan;
- Organisatie van leeromstandigheden voor zelfgeorganiseerd leren;
- Verschillende leerhulpmiddelen, zoals handboeken, software,
internettoegang, flip-over, enz., moeten ter beschikking worden
gesteld.
Leereilanden zijn geschikt voor ondernemingen met verschillende
werkteams bestaande uit jonge geschoolde arbeiders die over een
actuele vakkennis beschikken, en oudere medewerkers die op heel wat
praktijkervaring kunnen bogen.
Leereilanden kunnen gemakkelijk gecombineerd worden met alle
vormen van individueel leren, omdat de leereilanden ook door
individuele medewerkers kunnen worden gebruikt.

Risico's, barrières en
hindernissen
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4.3

Leervorm COACHING

Beknopte omschrijving

Doel

Ondernemingen zien zich geconfronteerd met de uitdaging om nieuwe
medewerkers, jonge geschoolde arbeiders en oudere werknemers
zoveel mogelijk via een bedrijfsinterne opleidings- en
bijscholingsplanning met de onderneming zelf te vervlechten om ook
naar de toekomst toe op de markt concurrerend te kunnen blijven.
Een geschikte methode om hiervoor te zorgen, is het coachen van
medewerkers.
Medewerkers van de onderneming met heel wat beroepservaring
stellen zelf al belangrijke voorwaarden voorop om andere of nieuwe
collega's een concrete activiteit binnen het bedrijf bij te brengen.
Coaching is bijgevolg een methode om medewerkers in de
onderneming zelf te kwalificeren.
Coaching heeft tot doel om groepen van werknemers of individuele
geschikte en gemotiveerde medewerkers te helpen leren, hoe ze
bedrijfskwesties in hun eigen belang en ten behoeve van de
onderneming beter kunnen oplossen en daarbij hun professionele
competenties verder kunnen ontwikkelen.
De medewerkers krijgen daarbij hulp en ondersteuning aangeboden om
zelfstudiecompetentie en probleemoplossingsgedrag in het kader van
concrete bedrijfstaken of leidinggevende competenties te ontwikkelen.

Inhoud/verloop

Inhoudelijk kan coaching verschillende invullingen krijgen. Alles hangt af
van de bedrijfssituatie.
Typische taken zijn bijvoorbeeld:
- Zich inwerken op een nieuwe werkplaats;
- Zich voorbereiden op een nieuwe leidinggevende opdracht binnen de
onderneming;
- Ontwikkelen van een nieuw kwaliteitsgarantieconcept;
- Verbeteren van een product of procedé in het bedrijf;
- Inwerken van een andere medewerker;
- Instaan voor de opleiding van een leerling;
- Zich voorbereiden op de moderatie van een kwaliteitscirkel.

Methodiek

Coaching verschilt duidelijk van een opleiding op de werkvloer of een
kwaliteitscirkel, omdat hier in het bijzonder de mate aan eigen
verantwoordelijkheid groter is en de getroffen maatregelen een
beduidend langere looptijd hebben.
Voor een systematische omzetting mogen er binnen de onderneming
twee belangrijke aspecten niet uit het oog worden verloren:
De opleiding en bijscholing moeten rechtstreeks betrekking hebben op
de bedrijfspraktijk en een concrete werkplaats en/of werkopdracht.
De deelnemers zijn jonge gemotiveerde geschoolde arbeiders en
medewerkers met een vaak jarenlange beroeps- en levenservaring.
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Als methoden kunnen bekende procedés voor het definiëren en
preciseren van problemen, voor het structureren van problemen en voor
het oplossen van problemen worden gebruikt. De coach zorgt ook voor
een sterkere invulling van de rol van moderator.
Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Aan interne coaches worden extra eisen gesteld, die kunnen
voortvloeien uit de hiërarchie binnen de onderneming. Wanneer de
ondernemingsfilosofie niet met de eigen vaktechnische of
bedrijfseconomische principes van de coach strookt, kan het altijd tot
conflicten komen.
Externe coaches bieden het voordeel dat ze het ontwikkelingsproces
van buitenaf kunnen observeren en beoordelen zonder zelf in het
proces geïntegreerd te zijn. Anderzijds kunnen ze datzelfde proces ook
alleen maar indirect beïnvloeden, waardoor ze minder
verantwoordelijkheid dragen.
Voorwaarden:
Aan de te coachen groepen of medewerkers worden bepaalde eisen
gesteld.
Zo moeten ze:
- sterk gemotiveerd, actief en leergierig zijn;
- een bedrijfsperspectief aangeboden krijgen;
- over de nodige vaardigheden beschikken om hun werk zelf te
organiseren;
- geleerd hebben om zelfstudieprocessen zelf te sturen;
- zich kunnen onderverdelen en integreren in groepen;
- veranderingsprocessen herkennen en een bijdrage willen leveren aan
oplossingen.

Resultaat/nut

Elke resultaatcontrole bestaat uit een objectieve vaststelling van de
resultaten en een hierop aansluitende evaluatie. Hier moeten alle
coachingdeelnemers bij betrokken worden en de plaatsgevonden
veranderingen moeten geanalyseerd worden.
De coach dient er daarbij verder op toe te zien dat elke medewerker of
elk lid van de groep eigen standpunten poneert en zowel ten behoeve
van zichzelf als de onderneming persoonlijke conclusies uit de coaching
kan trekken.

Risico's, barrières en
hindernissen

Mogelijke nadelen door jobrotatie:
- Eventuele overbelasting;
- Gebrek aan bereidheid uit angst voor verandering;
- Grotere inspanning op tijds- en organisatievlak.
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4.4

Leervorm LEENGROEP - Integratie van medewerkers met een migratieachtergrond

Beknopte omschrijving

Integratie van nieuw aangeworven medewerkers met een
migratieachtergrond in de vorm van een aanleer-/opleidingsfase,
gegeven door ervaren geschoolde arbeiders van de onderneming.
Keuze van verschillende bekwaamheidsbouwstenen, een
praktijkactiviteit en ondersteuning bij alle vaktechnische en persoonlijke
vragen. Het concept is enerzijds afgestemd op de specifieke
uitgangssituatie van migranten en komt anderzijds tegemoet aan de
concrete behoefte aan arbeidskrachten van de bedrijven.

Doel

De niet volledig passende competentieprofielen van nieuwe
medewerkers maken bedrijfsspecifieke aanleer-/opleidingsformules
nodig, bv. in een leergroep, om tot een snelle, activiteitgerichte
kwalificatie te komen.
Als belangrijke doelstelling geldt daarom dat de deelnemers van de
leergroep de nodige kennis en kunde moet worden bijgebracht om
verschillende werkopdrachten binnen de onderneming tot een goed
einde te brengen. Door hiervoor gebruik te maken van een leergroep,
kunnen de vereiste leerprocessen efficiënter verlopen en kunnen de
verschillende kennis- en leermogelijkheden van jongere en oudere
medewerkers met een migratieachtergrond beter benut worden.
Doelgroep:
Vooral nieuwe medewerkers en migranten die starten op de
arbeidsmarkt.

Inhoud/verloop

Eerst wordt met de hulp van de mentor (een ervaren geschoolde
arbeider met opleidingscompetentie) het activerend leren, d.w.z. het
"leren leren", geoefend en het leertype van elke individuele deelnemer
bepaald. Daarop voortbouwend worden er individuele strategieën voor
duurzaam leren uitgewerkt. Uitgangspunt is tot een uitwisseling van
verschillende bekwaamheidsbouwstenen en van praktijkactiviteit te
komen, alsook tot een bedrijfsmatige ondersteuning bij alle
vaktechnische en persoonlijke vragen.
Centraal daarbij staan het gemeenschappelijk, dialooggericht,
activerend leren en de verwerving van vaktechnische competentie
binnen een leergroep.

Methodiek
Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting
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- Overdracht van vaktechnische en sociale competentie;
- Groepsgesprekken.
Voorwaarden:
Voldoende voorbereidingstijd voor de mentor. Deze moet kunnen bogen
op een omvangrijke kennis van methoden ter bepaling van het leertype
en met het oog op de omzetting van de leerstrategieën en dient het
competentietoe-eigeningsproces in een leergroep te ondersteunen.
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Benodigde termijn: lang.
De leerinhoud moet altijd actueel worden gehouden en moet erg
relevant zijn voor het dagelijks werk van de deelnemers.
Resultaat/nut

Risico's, barrières en
hindernissen

4.5

Nut voor de deelnemende medewerkers:
Door de overdracht van vaktechnische competentie wordt voor een
groot individueel nut en een versterking van het zelfbewustzijn van de
deelnemers gezorgd. Beide aspecten hebben een positieve invloed op
de inzetbaarheid.
Nut voor de onderneming:
De leerprocessen worden gestructureerd en efficiënt georganiseerd,
waardoor de inzetbaarheid van tal van medewerkers aanzienlijk wordt
vergroot. Bovendien kan via deze weg ook de kennisoverdracht en de
samenwerking tussen de verschillende afdelingen verbeterd worden.
Een leergroep moet minimum uit zes en maximum uit tien medewerkers
bestaan. Verder moet er tevens op toegezien worden dat iedereen het
goed met elkaar kan vinden en dat er geen personen in eenzelfde
leergroep zitten, die zich op verschillende niveaus op de hiërarchische
ladder bevinden.

Leervorm PROJECTMETHODE

Beknopte omschrijving

De projectmethode is een methode waarmee in het kader van een
specifieke opzet bepaalde complete vaardigheden en capaciteiten
grotendeels autonoom door de leerlingen worden verworven.

Bepalende aspecten

Enkele bepalende aspecten van de projectmethode:
- De methode kan verschillende leergebieden en leerplaatsen
combineren en streeft daarom een zo complex en reëel mogelijk doel
na;
- Ze verbetert de integratieve samenwerking tussen verschillende
leergebieden;
- Ze vergt samenwerkend leren en teamwerk binnen het leer- en
arbeidsproces;
- Ze bevordert het verantwoordelijkheidsbesef van de individuele
leerlingen ten aanzien van de groep en biedt tegelijkertijd iedereen
de kans om het prestatievermogen in vergelijking met de anderen
vast te stellen.
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Inhoud/verloop

Methodiek
Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Bij het werken met de projectmethode wordt vaak en
proefondervindelijk een onderverdeling in vijf fasen gehanteerd.
1ste fase:

Beginfase met de formulering van een te realiseren
project

2de fase:

Voorbereidingsfase met de samenstelling van
werkgroepen en de bespreking van de kwestie

3de fase:

Planningsfase voor de individuele deelstappen en het
opteren voor een bepaald oplossingstraject

4de fase:

Uitvoeringsfase met de realisatie van het project en
de beschrijving van de verschillende werkstappen

5de fase:

Evaluatiefase met de controle en de presentatie van
het resultaat

- Overdracht van vaktechnische, methodische en sociale competentie;
- Groepsgesprekken.
Het gebruik van de projectmethode vereist een samenwerking van
trainer/mentor en leerlocatie.
Een ander voordeel is dat de leerlingen bij alles betrokken worden, van
de formulering van het projectidee tot de presentatie van het
eindresultaat. Zo worden de inzet en de motivatie van de leerlingen
vanaf het begin gestimuleerd en ontwikkelen zich vaktechnische,
methodische en sociale competenties in hun geheel met betrekking tot
een concreet en volledig product.
Het gebruik van de projectmethode vergt heel wat voorbereiding en
vereist een aanzienlijke mate aan professionele competentie van de
leerlingen.

Resultaat/nut

Een sterke verbinding tussen praktijk en vaktechnische basis vormt een
onontbeerlijke voorwaarde om van de projectmethode gebruik te
kunnen maken.

Risico's, barrières en
hindernissen

De gedifferentieerde prestatiebepaling en -beoordeling met betrekking
tot de leerlingen is een probleem.

4.6

Leervorm KWALITEITSCIRKELS

Beknopte omschrijving

VETwin-winModel

De bedrijfsinterne kwalificering van medewerkers binnen een
onderneming voltrekt zich vaak via informele contacten met andere
medewerkers en via "coöperatieve zelfkwalificering", d.w.z. dat de
medewerkers door het gezamenlijke werk binnen het bedrijf elkaar ook
gaan opleiden en professioneel ondersteunen.
Voor een doelgerichte bedrijfsinterne kwalificering is met name het
gebruik van kwaliteitscirkels bijzonder geschikt.
Kwaliteitscirkels zijn werkgroepen van medewerkers in de onderneming
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die meestal op vrijwillige basis concrete bedrijfsproblemen aankaarten
en bespreken, oplossingsvoorstellen uitwerken en de nodige
veranderingen in functie van de mogelijkheden zelf doorvoeren.
Doel

Kwaliteitscirkels streven twee belangrijke doelstellingen na:
1. Een verbetering van de productiviteit binnen de onderneming;
2. Een verbetering van de levenskwaliteit op de werkvloer.

Inhoud

Thema's voor kwaliteitscirkels;
- Eliminatie van factoren die de productiviteit doen dalen;
- Verbetering van de werkomgevingen;
- Vrijwaring van de kwaliteit van de werkresultaten,
- Vermindering van het materiaal- en energieverbruik;
- Verbetering van de milieuvriendelijkheid en de werk- en
brandveiligheid.
De methodiek van het verloop:
- De moderator kaart het probleem aan;
- Er worden eventueel werkgroepen gevormd;
- De leden reiken ideeën aan;
- De geopperde voorstellen worden genoteerd;
- De voorstellen worden gestructureerd en samengevat;
- De deelnemers aan de bespreking krijgen nogmaals de kans om
correcties en aanvullingen aan te brengen;
- De voorstellen worden geëvalueerd en beoordeeld in functie van
hun bruikbaarheid en uitvoerbaarheid;
- Beslissingsvoorstellen worden samen geformuleerd en genoteerd;

Methodiek

Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Verloop en organisatie van een kwaliteitscirkel:
- 1 keer per maand en maximum 1,5 uur;
- Buiten de werkplaats, in een aparte ruimte.
Aan de leden van een kwaliteitscirkel worden de volgende eisen
gesteld:
- Ze moeten bereid zijn om vrijwillig aan de besprekingen deel te
nemen;
- Ze moeten problemen op de werkvloer en binnen de onderneming
kunnen herkennen,
zwakke punten kunnen analyseren en oplossingen kunnen uitwerken
en formuleren;
- Ze moeten een deskundige zijn binnen hun vakgebied; en
- Ze moeten tolerant en tot kritisch denken in staat zijn.
Regels:
- Vrijwillige deelname;
- Grootte van de groep: 6 à 8 medewerkers;
- Leiding: hiërarchisch meerdere/werkbaas/voorman.

Resultaat/nut

Het resultaat van de bespreking in de kwaliteitscirkel wordt aan de
bedrijfsleider/hiërarchisch meerdere binnen de onderneming
meegedeeld.
Beslissingsvarianten worden voorgesteld en gemotiveerd.

Risico's, barrières en
hindernissen
VETwin-winModel
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4.7

Leervorm JOBROTATIE

Beknopte omschrijving

Met jobrotatie wordt gedoeld op een systematische verandering van de
werkplaats en/of het takenpakket van medewerkers binnen de
onderneming. Jobrotatie is een goede manier om
opleidingsmaatregelen voor leerjongens/stagiairs en leerlingen en
professionele bijscholingsmaatregelen voor ervaren medewerkers en
oudere geschoolde arbeiders met elkaar te verbinden en/of te
vervlechten.

Doel

Jobrotatie heeft de verwerving van nieuwe vaardigheden, het begrijpen
van domeinoverschrijdende verbanden en de bevordering van sociale
competenties tot doel. Voor de onderneming biedt jobrotatie het
voordeel dat ze voor meer flexibiliteit met betrekking tot de
inzetbaarheid van de medewerkers zorgt en bijscholingsmaatregelen
voor medewerkers met het oog op het uitvoeren van nieuwe
werkopdrachten concretiseert. Verder zorgt jobrotatie eveneens voor de
mogelijkheid om het wegvallen van medewerkers op korte termijn op te
vangen.
Op die manier is jobrotatie ook een vorm van werkorganisatie.

Inhoud/verloop

Als een bedrijf het eigen personeel wil bijscholen, voorziet het voor die
termijn een "plaatsvervanger". Dit kan een leerlongen, een leerling, een
jonge geschoolde arbeider of een werkzoekende zijn.
Deze "plaatsvervanger" wordt voor de duur van de activiteit op de
concrete werkpost ingewerkt. Pas wanneer hiervoor met succes is
gezorgd, kan de bedrijfsmedewerker aan zijn bijscholing beginnen.
Deze werkwijze is een goede manier om medewerkers via een
professionele bijscholing op een nieuwe functie/activiteit voor te
bereiden, zonder dat er zich een opvolgingsprobleem voor de vroegere
werkpost stelt. De "Plaatsvervanger" krijgt van zijn kant de kans om
onder reële omstandigheden gedurende de tijd dat hij de medewerker
vervangt, door het bewijs te leveren voor zijn eigen
competentieontwikkeling, te tonen dat hij in staat is om de
dienovereenkomstige taken en activiteiten op de werkpost in kwestie
ook voor langere termijn waar te nemen.
Qua prestatie-evaluatie leunt jobrotatie beduidend dichter aan bij de
werkelijkheid dan eender welke bedrijfsstage, waarbij het vaak niet tot
een echte prestatiebeoordeling komt. En door de bijscholing verhoogt
het bedrijf zijn concurrentiekracht in elk opzicht en vrijwaart op die
manier ook de tot dan toe bestaande arbeidsplaatsen.

Methodiek

VETwin-winModel

- Les op de werkvloer;
- Professionele bijscholingsmaatregelen (workshops, module).
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Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Voorwaarden:
Bij jobrotatie is telkens hoger gekwalificeerd personeel nodig, dan bij de
initiële individuele arbeid. Dat maakt het werk voor de medewerkers
interessanter en kan de identificatie met werkinhoud en
werkdoelstellingen vergroten.
Benodigde termijn: grotere inspanning op tijds- en organisatievlak.
Doelgroep:
In het bijzonder leerjongens, leerlingen, nieuwe medewerkers,
medewerkers met bijscholingsperspectieven.

Resultaat/nut

De voor- en nadelen van jobrotatie hangen sterk af van de manier
waarop het systeem concreet wordt ingevuld.
Voordelen voor de medewerkers:
- Toename van de eigen flexibiliteit en mobiliteit;
- Vergroting van de eigen competenties en vaardigheden (zowel op
vaktechnisch als op sociaal vlak);
- Verbetering van de kansen om op te klimmen;
- Werk vol afwisseling;
- Inzicht in domeinoverschrijdende verbanden.
Voordelen voor de onderneming:
- Grotere productiviteit;
- Vermindering van het domeinegoïsme;
- Toename van de flexibiliteit van de medewerkers;
- Vergroting van de motivatie bij de werknemers dankzij nieuwe
uitdagingen;
- Stimulering van domeinoverschrijdend denken en handelen.

Risico's, barrières en
hindernissen

4.8

Mogelijke nadelen door jobrotatie:
- Eventuele overbelasting;
- Gebrek aan bereidheid uit angst voor verandering;
- Grotere inspanning op tijds- en organisatievlak.

Leervorm PEETSCHAP

Beknopte omschrijving

VETwin-winModel

Peetschappen zijn een vorm van collegiale ondersteuning "op gelijke
voet" voor nieuwe medewerkers en/of medewerkers in een nieuw
werkterrein. Het Peetschap moet voorzien worden voor een termijn van
3 à 4 maanden, al naargelang hoe de zaken lopen. De Peter fungeert
daarbij als vertrouwenspersoon in de nieuwe omgeving, zorgt voor
zekerheid en ondersteuning en versterkt de collegiale samenwerking.
Hij is de eerste gesprekspartner en/of raadgever, probeert bij
problemen op oplossingstrajecten te wijzen en geeft
dienovereenkomstig impulsen.
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Doel

Het peetschap is een methode om kennis en ervaringen over te dragen.
Ze kan gebruikt worden om de aanvatting van een nieuwe activiteit, de
overname van een specifieke werktaak of de overstap naar een nieuw
werkterrein voor jonge of nieuwe medewerkers te vergemakkelijken en
via een partnerschap te ondersteunen.
Doelgroep:
Alle jonge en nieuwe medewerkers in een nieuwe functie en/of op een
nieuw werkterrein.

Inhoud/verloop

De directie en/of de bedrijfsleider gaan in eerste instantie na, welke
medewerkers geschikt zouden kunnen zijn als peter en spreken deze
persoon rechtstreeks aan. Het peetschap berust op vrijwilligheid en
overeenstemming tussen beide partijen. In een inleidend gesprek deelt
de hiërarchisch meerdere de peter en de nieuwe collega de taken mee,
die in het kader van het peetschap moeten worden verricht, alsook het
doel dat ermee beoogd wordt. Aan het einde van het peterschap vindt
er een evaluatiegesprek plaats om feedback te krijgen over het proces.

Methodiek

- Overdracht van methodische competenties voor de peter;
- Op vertrouwen gebaseerde individuele gesprekken.
Voorwaarden:
Bereidheid van de medewerker om als peter te fungeren, omdat het
peetschap niet opgelegd kan worden, gezien de nagestreefde
vertrouwensband die ermee gepaard dient te gaan.

Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Benodigde termijn:
Geen bijkomende inspanning vereist, omdat het peetschap zich binnen
het kader van de reguliere werktijd situeert.
Aanbevelingen voor het implementatie-/omzettingsproces:
Sturing via het middenkader in de respectieve activiteitsdomeinen.
Resultaat/nut

Nut voor de deelnemende medewerkers:
De nieuwe medewerker kan zich tot een persoon richten, die hij
vertrouwt, en geniet een zekere mate aan sociale en vaktechnische
zekerheid voor zijn nieuwe werkopdracht en/of binnen zijn nieuw
werkterrein.
Nut voor de onderneming:
De integratie van nieuwe collega's in de teams verloopt probleemloos
en de benodigde leer- en inwerkingstijd wordt efficiënter georganiseerd.
Het respectieve managementniveau wordt ontlast.

Risico's, barrières en
hindernissen

VETwin-winModel

Ontbrekende bereidheid bij de collega die als peter zou fungeren.
De nagestreefde vertrouwensband is een onontbeerlijke voorwaarde
voor het peetschap. Opdat het peetschap succesvol zou zijn, moeten
beide partijen het goed met elkaar kunnen vinden. Aangezien het
peetschap doorgaans vanaf nul begint, kan niet altijd van bij het
allereerste begin ingeschat worden of een partnerschap al dan niet zal
werken.
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- 15 -

4.9

Leervorm LEERPARTNERSCHAP

Beknopte omschrijving

Doel

Inhoud/verloop

In het kader van leerpartnerschappen leren leerlingen een
onderneming via verschillende opleidingsvakken en over een langere
termijn kennen. Bij deze intensieve contacten komen bv. werknemers
uit het bedrijf bij specifieke onderwijsthema's of vakken aan het woord
en bezoeken de leerlingen alsook leerkrachten de onderneming in
kwestie.
De jongeren en toekomstige geschoolde arbeiders krijgen via
leerpartnerschappen de kans om de onderneming via regelmatige
contacten te leren kennen. Ze worden op het bedrijfsleven in het
algemeen en op de professionele kansen bij het partnerbedrijf in het
bijzonder voorbereid.
De opbouw van leerpartnerschappen is een gemodereerd proces dat
uit meerdere stappen bestaat en in een schriftelijke
samenwerkingsovereenkomst uitmondt. In deze overeenkomst worden
de raamvoorwaarden en de concrete vormen van samenwerking
vastgelegd.
Met hun opzet gaan leerpartnerschappen verder dan vaak toevallige
contacten en leiden ze tot een duurzame en systematische manier van
samenwerken.
Opbouwfase
Bedrijfsbezoeken, samenwerkingsbeheer,
samenwerkingsovereenkomsten
Implementatiefase:
Implementatie van de maatregelen, organisatie van het verloop,
evaluatie
Mainstreaming:
Langdurig bestaan van het LP, samenwerkingsnetwerken in de regio

Methodiek

Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Resultaat/nut

VETwin-winModel

- Workshop;
- Gemodereerde samenwerkingsgesprekken;
- Didactische methodiek.
Bevorderende factoren:
- Sterke motivatie om medewerking te verlenen bij de vakscholen in de
regio;
- Geïnteresseerde regionale partners (bv. ondernemersbond,
kamer van ambachten en neringen, werkgeversbonden);
- Raamvoorwaarden op deelstaatniveau.
Via leerpartnerschappen wordt aan ondernemingen de mogelijkheid
geboden om zich als toekomstige werkgever voor te stellen. Dit gaat
gepaard met een toename van de aanvaarding van de onderneming en
zijn activiteitsdomeinen bij de jongeren en niet in laatste instantie met
een positieve publieke zichtbaarheid. Langdurige leerpartnerschappen
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zijn dan ook een succesvolle manier om de personeelsopvolging te
verzekeren.
In het kader van samenwerkingsnetwerken bouwen ondernemingen
hun contacten bovendien verder uit en doen zo aan netwerking binnen
de eigen regio.
Door de betere vervlechting van theorie en praktijk ervaren de
leerkrachten bij de jongeren een sterkere motivatie, van wier ideeën de
ondernemingen kunnen profiteren.
Risico's, barrières en
hindernissen

4.10

- Een gebrekkig of ontbrekend opleidingsprofiel bij vakscholen;
- Een geringe bereidheid tot medewerking bij ondernemingen.

Leervorm MENTORING

Beknopte omschrijving

Bij deze leervorm begeleiden ervaren oudere medewerkers jongere
medewerkers die doorgaans nieuw zijn op de arbeidsmarkt. Daarbij is
het de bedoeling dat deze nieuwkomers via mentoring ondersteuning
en hulp krijgen bij hun overgang van beroepsopleiding naar
arbeidsmarkt. De mentoren die kunnen bogen op heel wat
werkervaring, fungeren ten aanzien van de jongere medewerkers
gedurende een vooraf bepaalde termijn als een gesprekspartner die ze
kunnen vertrouwen en begeleiden hen bij hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling.

Doel

- Wederzijdse ondersteuning van de uitwisseling van kennis en ervaring
over de generatiegrenzen heen;
- Gebruik van het personeelsopvolgingspotentieel, de nieuwkomers op
de juiste manier en snel inwerken en integreren in het arbeidsproces;
- Knowhow van oudere medewerkers in het bedrijf houden en verder
uitbouwen;
- Bevordering van een cultuur van wederzijds respect en een open
bedrijfsomgeving;
- Ontwikkeling van een positieve bedrijfscultuur;
- Bevordering van de flexibiliteit en het zich identificeren met de
onderneming;
- Scheppen van goede raamvoorwaarden op de werkvloer;
- Cultuur van positief leidinggeven binnen het bedrijf.

Inhoud/verloop

Bevordering van de competentieontwikkeling, met name wat sociale en
vaktechnische competenties betreft.
Door positieve of negatieve veranderingen van de individuele
medewerkers kan de competentieontwikkeling gemeten worden.
- Bepaling en definitie van de leerdoelstellingen;
- Planning van het gemeenschappelijk leerproces;
- Implementatie van de corrigerende maatregelen;
- Autonome evaluatie door de deelnemers.

VETwin-winModel
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Methodiek

Workshop leertypes/leerstrategieën;
Workshop met expert om te leren van ervaringen;
Workshop over hulpmiddelen voor competentievaststelling/monitoring
ter bepaling van de behoefte aan bijscholing;
Workshop over zelfgestuurd leren.

Organisatie

-

Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Resultaat/nut

Vroege betrokkenheid van leidinggevenden;
Voorbereiding, ondersteuning en begeleiding van de mentor;
Begeleiding van de mentor door HR;
Mentor met methodische kennis inzake gespreksvoering en
reflectieprocessen;
- Ondersteunende maatregel: Mentortraining.
Nut voor de deelnemende medewerkers:
- De jonge medewerkers profiteren van de ervaringen en netwerken
van de mentor;
- Verbeterde communicatieve uitwisselingen tussen oud en jong.
Het interactieve proces omvat regelmatige gesprekken en biedt de
ouderen de kans om hun kennis te evalueren en uit te breiden, zodat
zowel de jongeren als ook de ouderen competenties ontwikkelen tijdens
het mentoringproces.
De ontwikkeling en ontplooiing van bepaalde vaardigheden vindt op de
werkvloer tijdens de werkuren plaats en het geleerde is sterk
praktijkgericht. Jongeren worden bij hun eerste stappen op de
arbeidsmarkt doelgericht, systematisch en continu gestimuleerd.
Nut voor de onderneming:
- Bestaande competenties worden overgedragen;
- Jonge medewerkers worden doelgericht ingewerkt;
- De kans op een snelle inwerking wordt vergroot;
- Competenties van oudere medewerkers worden gerespecteerd en
benut;
- Bevordering van de werksfeer.

Risico's, barrières en
hindernissen

VETwin-winModel

Vergt heel wat extra tijd;
Verschillen in karakter tussen de leerpartners en een ontoereikende
bereidheid om ervaringen door te geven;
De bereidheid en de motivatie van enkele medewerkers kunnen tijdens
de mentoring afnemen;
De extra tijd die dit alles vergt, zorgt voor problemen bij de integratie
ervan in de dagelijkse werkdag;
De bedrijfseconomische handelings- en productiedruk kan het maken
van tijdsafspraken bemoeilijken.
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4.11

Leervorm CREATIEF team

Beknopte omschrijving

Leervorm waarbij bv. leerlingen, jonge en oudere geschoolde
arbeiders/medewerkers samenkomen om overkoepelende kwesties van
hun onderneming creatief door te denken en nieuwe ideeën en
zienswijzen te formuleren (brainstorming).
Een creatief team heeft uiteindelijk tot doel om de perspectieven van
het management/het afdelingshoofd te verruimen en maakt daartoe
gebruik van de synergie van creatieve processen binnen een groep.

Doel

Een creatief team streeft ernaar om overkoepelende
ontwikkelingsrichtingen van de onderneming creatie door te denken,
visies uit te werken en een doelgerichte uitwisseling van ideeën tussen
oudere en jongere medewerkers mogelijk te maken teneinde samen de
aanzet te geven en voorstellen te formuleren voor verrijkende
concepten.
Doelgroep:
Alle medewerkers op alle hiërarchische niveaus.

Inhoud/verloop

Methodiek

Organisatie
VETwin-winModel

Elke medewerker kan zijn afdelingshoofd/zijn directie voorstellen om
een creatief team op te richten; het is de directie die beslist of er al dan
niet gebruikgemaakt wordt van deze methode. De aanreikers van
ideeën en de bedrijfsleiding overleggen vervolgens samen, wie de
verantwoordelijkheid/organisatie op zich neemt en wie er van het
creatieve team deel zou moeten uitmaken. De organisator nodigt deze
personen daarop uit.
Een creatief team doorloopt een tot vier fasen:
1ste fase:
Uitwerking van nieuwe ideeën/zienswijzen zonder enige beperking.
Deze fase is verplicht. D.w.z. dat het werk van een creatief team al ten
einde kan zijn bij het voorstellen van de geformuleerde ideeën aan het
management van de onderneming.
2de fase:
De uitgewerkte ideeën worden met het oog op hun realisatie verder
doorgedacht.
3de fase:
De voorstellen in verband met de implementatie/realisering worden
constructief besproken (kritiek-/feedbackfase).
4de fase:
Evaluatie, opmaak van een lijst met prioriteiten en bepaling van de
implementatiestappen na analyse van de kritische opmerkingen.
- Workshop;
- Seminarie voor het bijbrengen van de nodige basiscompetenties (o.a.
innovatiemethodiek);
- Groepsgesprek.
Voorwaarden:
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Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

- Moderatie door externe persoon of medewerker die bereid is om de
methode te implementeren;
- Een geschikte workshopruimte;
- Moderatiemateriaal, zoals flip-over, om ideeën te visualiseren en
vormvoorstellen te formuleren;
- Documentatie van de resultaten.
Benodigde termijn:
Per creatief team van 3 (alleen fase 1) tot 15 uur (alle fasen).
Aanbevelingen voor het implementatie-/omzettingsproces:
Rondschrijven van de bedrijfsleiding aan alle medewerkers dat de
methode van het creatieve team door alle medewerkers als methode
gebruikt kan worden, vergezeld van informatiemateriaal over de
werkwijze van de methode.

Resultaat/nut

Verschillende competenties en ervaringen worden in het creatieve team
samengebracht en dragen bij tot een ruimere kijk op nodige
beslissingen/ontwikkelingsprocessen binnen de onderneming.
Een heterogeen samengestelde groep, bestaande uit jonge en oudere
medewerkers, de schepping van een tolerante groepssfeer ten aanzien
van andere meningen/voorstellen en het vermogen om correct om te
gaan met conflicten, kunnen het creativiteitspotentieel binnen de
onderneming aanzienlijk vergroten.
Nut voor de deelnemende medewerkers:
Sterkere identificatie met de onderneming, omdat ze betrokken worden
bij de ontwikkeling/oriëntatie van de bedrijfsactiviteiten.
Nut voor de onderneming:
Het management krijgt extra impulsen door de creativiteit van de bij het
creatieve team betrokken deelnemers. Voorstellen en opgetekende
oplossingsvoorstellen zijn van een grotere kwaliteit, dan wanneer een
leidinggevende er alleen over nagedacht zou hebben.

Risico's, barrières en
hindernissen

Medewerkers durven geen dergelijk creatief team voor te stellen.
Ontgoocheling/demotivatie van de medewerkers, wanneer hun ideeën
niet in aanmerking en/of omgezet worden. Een mogelijk gevolg zou
kunnen zijn dat ze naar de toekomst toe niet meer zullen willen
deelnemen aan een creatief team.
Mogelijke overbelasting van individuele medewerkers qua
communicatievaardigheid en actieve inbreng van concrete ideeën.
Wanneer een probleemstelling erg complex is, moet erop toegezien
worden dat alle vier fasen van een creatief team niet volledig in de
diepte worden doorlopen, omdat het proces anders te lang en te
vermoeiend zou kunnen worden.

VETwin-winModel
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4.12

Leervorm GROEPSWERK

Beknopte omschrijving

Groepswerk is een in functie van de werkverdeling georganiseerd vorm
van samenwerkend leren en samenwerking tussen meerdere leerlingen
die een gemeenschappelijke leerdoelstelling nastreven.

Doel

Enkele bepalende aspecten van groepswerk:
- Bij groepswerk gaat het om tijdelijke leer- en werkgroepen in het
kader van leerprocessen;
- Van groepswerk kan op alle leerplaatsen gebruikgemaakt worden
en dat voor verschillende leerdoelstellingen; zo kunnen er bv.
projectgroepen, adviesgroepen, trainingsgroepen of gewone
leergroepen gevormd worden;
- Het vormt een voorstadium van groepswerk als organisatieprincipe
voor de arbeidsorganisatie binnen een onderneming;
- Het zorgt voor een coördinatie van de specifieke vaardigheden en
capaciteiten van de leden van de werkgroep en leidt tot een
groepsprestatie waarvan de som over het algemeen meer is dan
louter de optelling van de individueel geleverde prestaties.

Inhoud/verloop

Methodiek

VETwin-winModel

Bij groepswerk kunnen we de gekende ontwikkelingsfasen voor een
team terugvinden:
1. Oprichtingsfase:

De leden bepalen de werkverdeling, de
regels voor de samenwerking en de hiervoor
geschikte methoden.

2. Conflictfase:

Tussen de leden van de groep komt het tot
conflicten en een polarisering van de
krachten en meningen bij de uitvoering van
de taken.

3. Normeringsfase:

De weerstand tegen het groepswerk wordt
afgebouwd, de eerste groepsnormen
ontstaan en de onderlinge samenwerking
begint.

4. Werkfase:

De groepsstructuur heeft zich gevormd, de
rolverdeling is functioneel en de groep werkt
samen aan het bereiken van het beoogde
doel.

- Overdracht van vaktechnische, methodische en sociale competentie;
- Groepsgesprekken.
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Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Resultaat/nut

Risico's, barrières en
hindernissen

4.13

Wanneer er een beroep gedaan wordt op groepswerk, dient dit grondig
te worden voorbereid, wil men kans op slagen hebben.
Voorts is het nuttig gebleken om met eenvoudige rollenspelen of
gezamenlijke oefeningen het groepswerk voor te bereiden.
De groepsprestatie hangt ten slotte af van het niveau van de
communicatie binnen de groep en de leiding door een tutor/mentor.
Via groepswerk kunnen communicatie- en besluitvormingstrajecten
ingekort worden.
Niettemin bestaat het gevaar dat individuele groepsleden domineren en
anderen hierdoor amper aan bod komen.

Leervorm BLENDED LEARNING - Mediacompetentie

Beknopte omschrijving

Ontwikkeling en realisering van een bedrijfsspecifiek, handelingsgericht
e-learningconcept met gebruikmaking van de verschillende media en
methoden voor leeftijdsoverschrijdende leercommunicatie. Oudere en
jongere medewerkers moeten de aanvullende rol van elektronische
vormen van leren op het traditionele leren inzien. Combinatie van
klassikale lessen met zelfstudiefasen.

Doel

Verhoging van de mediacompetentie van de medewerkers en leren
omgaan met nieuwe softwaretoepassingen.
Gebruik van de verschillende media en methoden voor
leeftijdsoverschrijdende leercommunicatie.

Inhoud/verloop

- Bijbrengen van mediacompetenties aan de medewerkers;
- Bepaling van de kennis- en leerbehoeften van de medewerkers met
betrekking tot
het gebruik van nieuwe media en gebruikssoftware;
- Voorbereiding van bijscholingsmodulen ter vergroting van de
mediacompetenties van de medewerkers;
- Overdracht van de bedrijfsrelevante bijscholingsinhoud voor het
gebruik van e-learning;
- Uitwerking van een e-learningconcept met een inhoudelijke en
functionele vervlechting en combinaties met andere vormen van leren;
- Keuze van externe trainers en coach;
- Organisatie van klassikale lessen;
- Resultaatevaluatie.
Doelgroep:
Oudere en jongere medewerkers.

Methodiek

VETwin-winModel

- Overdracht van zelfstudiecompetenties;
- Groepsgesprekken.
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Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Voorwaarden:
- Actuele leerbehoefte. Geen leren in 't voren;
- Pc-werkplekken met een toereikende technische infrastructuur;
- Algemene basiskennis inzake pc-gebruik;
- Ondersteuning van deze leervorm binnen de onderneming/door
hiërarchisch meerderen;
- Individuele leerbereidheid en vermogen om zelfstandig te leren;
- Voorzien van de nodige tijd om ongestoord te leren.
Aanbevelingen:
1. Bepaling van een leerbehoefte. Overzicht van leertypes.
2. Bepaling van de gebruiksmogelijkheden en relevante thema's voor
deze leermethode. Onderverdeling van de leerthema's in
doeltreffende leereenheden. Onderzoek naar welke commerciële
online leermogelijkheden of cd-rom's over de aldus bepaalde thema's
op de markt verkrijgbaar zijn en welke bedrijfsrelevante inhoud zelf
samengesteld kan worden.
3. Betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie van
leerprocessen.

Resultaat/nut

- Wederzijdse ondersteuning bij het leren tussen oudere en jongere
medewerkers;
- Ontwikkeling van interesse voor nieuwe vormen van leren en meer
leerbereidheid bij oudere werknemers. Wegnemen van vooroordelen
tegen e-learning;
- Veilige omgang met pc, algemene ICT-kennis;
- Competenties voor het werken met elektronische media;
- Kennisgeneratie op het internet;
- Competenties voor zelfgestuurd leren;
- Vakkennis met betrekking tot de omgang met software.
Nut voor de deelnemende medewerkers:
- Mogelijkheid om zelf leerstof en leertempo te bepalen;
- Onafhankelijkheid in ruimte en tijd;
- Betere omgang met moderne media, eigen pc en het internet.
Nut voor de onderneming:
- Snellere informatieverwerving met het oog op een doeltreffende
afhandeling van bedrijfstaken;
- Vestigingsplaatsoverschrijdende leermogelijkheden die tijd en kosten
helpen besparen;
- Snelle en flexibele aanpassing van bedrijfsspecifieke leerinhoud;
- Bevordering van het autonoom en duurzaam leren.

Risico's, barrières en
hindernissen

VETwin-winModel

- Geen interesse, extra inspanningen, onbekende leeromgeving;
- Onzekerheid bij de omgang met multimediale vormen van leren;
- Gering e-learningaanbod met bedrijfsrelevante inhoud op de markt;
- Weinig interesse bij de oudere medewerkers voor de nieuwe vormen
van leren;
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- 23 -

- Medewerkers zien geen direct verband met hun werktaken;
- Technische storingen, geringe kwaliteit van de inhoud, verkeerde
didactische aanpak,
verschillen in kennisniveau van de medewerkers met het oog op het
leren in groep;
- Geringe technische infrastructuur;
- Onvoldoende ondersteuning en/of begeleiding bij e-learning.

4.14

Leervorm VERNIEUWERSteam

Beknopte omschrijving

Deze methode moet medewerkers de mogelijkheid bieden om zich over
problemen en vraagstukken op de werkvloer te buigen teneinde er een
oplossing voor te vinden, die een verlichting van hun werk zou
betekenen. De teams bestaan altijd uit een of meerdere oudere en
jongere medewerkers.

Doel

Het zich buigen over en vinden van een oplossing voor concrete
problemen en uitdagingen op de werkvloer door oudere en jongere
medewerkers die samenwerken.

Inhoud/verloop

Elke medewerker kan zijn hiërarchisch meerder voorstellen om een
vernieuwersteam op te richten. In een eerste fase wordt dan vervolgens
het specifieke probleem en de beoogde kwaliteit van het verhoopte
eindresultaat geconcretiseerd, vooraleer het vernieuwersteam belast
wordt met het vinden van een oplossing en het hiermee gepaard
gaande proces aangevat wordt. Bij dit proces worden verschillende
bronnen geraadpleegd alsook andere domeinen van de onderneming
betrokken.
Daarna stelt het vernieuwersteam de relevante oplossingen voor en
beslist de hiërarchisch meerdere over hun implementatie. Wanneer een
bepaalde oplossing wordt goedgekeurd, wordt deze uitgeprobeerd en
binnen de onderneming verspreid, als de uitgewerkte oplossing ook van
belang blijkt voor andere ondernemingsdomeinen.

Methodiek
Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

- Innovatiemethodiek;
- Onderzoek.
Voorwaarden:
Bereidheid van de medewerkers om deel uit te maken van een
vernieuwersteam.
Benodigde termijn:
Geen extra inspanning vereist, de leervorm vindt direct in het
arbeidsproces plaats.
Aanbevelingen voor het implementatie-/omzettingsproces:
Het management bewustmaken van het nut en de bruikbaarheid van de
methode, opdat het in de eigen omgeving bij op te lossen kwesties tot

VETwin-winModel
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het gebruik van de methode zou aanzetten.
Mededeling aan alle medewerkers dat de methode van het
vernieuwersteam door alle medewerkers als methode gebruikt kan
worden, vergezeld van informatiemateriaal over de werkwijze van de
methode.
Resultaat/nut

- Samenwerking;
- Perspectiefverruiming;
- Bevordering van het allesomvattend denken;
- Zelfreflectie;
- Netwerking;
- Nieuwe uitdaging voor de medewerkers;
- Motivatie.
Nut voor de deelnemende medewerkers:
Verruiming van het eigen perspectief binnen het vernieuwersteam door
de samenwerking tussen oudere en jongere medewerkers.
Nut voor de onderneming:
Concrete inhoudelijke problemen worden ter plaatse met behulp van de
methode systematisch aangepakt en opgelost; er vindt een
competentieoverdracht plaats tussen oudere en jongere medewerkers
en zodoende ook competentieontwikkeling.

Risico's, barrières en
hindernissen

4.15

Leervorm KENNISNETWERK informeel

Beknopte omschrijving

Er wordt een referaat gehouden over succesrelevante technische
thema's die voordien door de bedrijfsleiding werden uitgekozen. De
doelgroep bestaat zowel uit jongere als uit oudere medewerkers.

Doel

- Mogelijk maken van het delen van kennis en het uitwisselen van
ervaringen;
- Het behoud van kennis voor de onderneming vrijwaren;
- Behoud en vergroting van de motivatie om te leren;
- Gebruikmaken van het creatieve potentieel bij meningsverschillen;
- Versterking van de bereidheid om kennis en ervaringen te
thematiseren en over te dragen;
- Innovatiemogelijkheden en verkoopkansen uitvorsen;
- Voor een sterkere band met de onderneming zorgen;
- Leren kennen van verschillende mogelijkheden om problemen op te
lossen;
- Verdere ontwikkeling van ondernemingscultuur en samenwerking.
Doelgroep:
Vlakke hiërarchie met twee leidinggevende niveaus, korte
besluitvormingstrajecten, samenwerkende en communicatieve
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bedrijfscultuur.
Inhoud/verloop

De bedrijfsleiding/het afdelingshoofd stelt een lijst van strategisch
belangrijke thema's en de respectieve knowhowdragers op. De
individuele thema's en de organisatie worden samen met over het
algemeen een interne spreker voorbereid en uitgevoerd.
De spreker krijgt, indien gewenst, feedback van een vooraf gekozen
vertrouwenspersoon.

Methodiek

- Overdracht van vaktechnische competentie;
- Verder is het van belang dat het hele gebeuren gemodereerd wordt.
Aanbevelingen:
Actuele vaktechnische thema's uit de praktijk van de medewerkers
moeten in overeenstemming worden gebracht met de strategische
doelstellingen op het vlak van ondernemingsontwikkeling.

Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

Wat de planning van het gebruik van PowerPoint betreft, is de nodige
terughoudendheid geboden.
Benodigde termijn:
1 uur voor het vinden van het thema, 2 uur voorbereiding voor de
spreker, 2 uur uitvoering, 1 uur evaluatie.
Totaal: 6 uur.
De leerinhoud moet altijd actueel worden gehouden en moet erg
relevant zijn voor het dagelijks werk van de deelnemers.
Resultaat/nut

De informele uitwisseling van ervaringen wordt aangezwengeld, de
samenwerkingsmogelijkheden worden uitgebreid en er worden
verschillende oplossingstrajecten voor problemen uitgestippeld.
Nut voor de deelnemende medewerkers:
Sprekers: de eigen competentie en het werkterrein worden voor andere
medewerkers zichtbaar.
Medewerkers: vaktechnische knowhow wordt uitgebreid, ervaringen
worden overgedragen en er worden tips uitgewisseld.

Risico's, barrières en
hindernissen

Nut voor de onderneming:
Binnen de onderneming wordt actuele technische knowhow verspreid
en er worden strategische thema's belicht. Met name bij technische
kwesties profileren oudere medewerkers zich ten aanzien van jongere
collega's.
Thema's die nieuw zijn, vergen beduidend meer inspanning bij de
voorbereiding.
Als er onvoldoende vaktechnisch relevante medewerkers in het publiek
zitten, bemoeilijkt dat de uitwisseling en dialoog bij erg specifieke
thema's.
Medewerkers die niet als spreker worden gevraagd, voelen zich
achtergesteld.

VETwin-winModel

Module 4

- 26 -

4.16

Leervorm KLANTENCONFERENTIE

Beknopte omschrijving

Medewerkers (bv. leerlingen, jonge en oudere geschoolde
arbeiders/medewerkers) die op verschillende hiërarchische en
activiteitsniveaus voor eenzelfde klant/bedrijfstak werken, wisselen hun
kennis en ervaring uit over de grenzen van hun diverse vakgebieden
heen.
In het kader van een workshop worden er vaktechnische zwaartepunten
en uitgebreide dienstverlenings- en verkoopkansen voor de respectieve
klanten besproken en wordt er over de samenwerking met de klanten
en de interne projectondersteuning nagedacht.

Doel

- Organisatie van de ervaringsuitwisseling en het mogelijk maken van
de kennisdeling;
- Versterking van de klantenbinding.
Doelgroep:
Medewerkers die indirect contact hebben met klanten en die op
verschillende hiërarchische niveaus voor eenzelfde klant werken.

Inhoud/verloop

Workshopverloop
- Voorbereiding en nabespreking gebeurt door HR en de
afdelingsleiding;
- Ter voorbereiding krijgen alle medewerkers een vragenlijst;
- Voor organisatie van de gesprekken in het kader van de
klantenconferentie staat het afdelingshoofd in;
- De agendapunten richten zich naar de vragenlijst;
- Gezamenlijke korte denkoefening bij wijze van afsluiter van de
workshop.

Methodiek

Organisatie
Voorwaarden/aanbevelingen
voor de omzetting

- Overdracht van sociale en methodische competentie;
- Vragenlijst als voorbereiding voor de deelnemers;
- Evaluatie door afdelingsleiding / HR.
Voorwaarden:
De organisatie van een klantenconferentie is alleen zinvol voor klanten
die al langer klant zijn bij de onderneming en bij betrokkenheid van
medewerkers van verschillende hiërarchische niveaus.
Benodigde termijn:
Geen bijkomende inspanning vereist, omdat het peetschap zich binnen
het kader van de reguliere werktijd situeert.
Aanbevelingen voor het implementatie-/omzettingsproces:
De voorbereiding, uitvoering en nabespreking vergt ca. 8 uur, al
naargelang de grootte van het respectieve project.

Resultaat/nut

VETwin-winModel

Overdracht van handelings- en methodische competenties, handelen
binnen het klantensysteem, netwerkdenken, versterking van de
verkoopgerichtheid bij technische medewerkers.
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Nut voor de deelnemende medewerkers:
- Toegang tot ondersteuningsmogelijkheden;
- Vrijwaring van een competent optreden bij de klant;
- Oudere medewerkers worden als ervaringsdragers gezien en jongere
medewerkers worden ingewijd in klantenprojecten.
Nut voor de onderneming:
- Uitbreiding van kennis en ervaring;
- Competentie-uitbreiding;
- Doeltreffende informatieoverdracht.
Risico's, barrières en
hindernissen

Alle medewerkers van een klant op een bepaald tijdstop vrijmaken voor
de klantenconferentie, vergt een goed time management.
De uitwisseling wordt moeilijk, wanneer de medewerkers op hetzelfde
hiërarchische niveau werken. In dat geval gelijken de thema's te sterk
op elkaar, zodat het niet tot een uitwisseling komt.
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