A01

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Kleine en middelgrote ondernemingen hebben - zoals ook andere ondernemingen - goed
gekwalificeerd en vakbekwaam personeel nodig.Het vaak geringe personeelsbestand in
vergelijking met grote ondernemingen moet daarom zeer flexibel inzetbaar zijn en over een hoge
zelfstandigheid en beroepsoverstijgende competenties beschikken. Bij de samenstelling van het
personeel komt het erop aan om voortdurend jonge en modern opgeleide medewerkers aan te
trekken en daarmee het vast stampersoneel perspectieven te bieden.
Vraagstelling
Hecht u betekenis aan het opbouwen van vast stampersoneel voor uw onderneming?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
1.3.1
1.4.
2.1.3
4.1
4.8
7.5

Vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing
Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Werknemers als trainer in een kleine of middelgrote onderneming
Leervorm JUNIOR-SENIOR-leertandem
Leervorm PEETSCHAP
Medewerkers zelf kwalificeren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S02 - Operational development of competence
S02 - Betriebliche Kompetenzentwicklung
S13 - Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in der Bauwirtschaft im demographischen Wandel

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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A02

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Kleine en middelgrote ondernemingen moeten bij een goede opdrachtsituatie snel bijkomend
personeel kunnen inzetten. Daarbij gaat het dan om een korte opleiding en inwerken direct op de
werkvloer en in het lopende arbeidsproces. Daarmee gaan ook inspanningen van het vast
personeel gepaard. Vele ondernemingen laten die werknemers door ervaren medewerkers (werken leerpartners) begeleiden en bereiken op die manier een kortere inwerkingstijd.

Vraagstelling
Hebben voor u de arbeids- en leerpartnerschappen voor korttijdig aangesteld personeel (deeltijdse
arbeiders, krachten die voor een honorarium werken, etc.) betekenis?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
4.1
4.4
4.8
4.9
7.4

Leervorm JUNIOR-SENIOR-leertandem
Leervorm LEENGROEP - Integratie van medewerkers met een migratieachtergrond
Leervorm PEETSCHAP
Leervorm LEERPARTNERSCHAP - Jongeren met leerproblemen
Bedrijfsprocesgericht leren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S01 - Basic aspects of an inquiry on needs: a central constituent of strategic training
S01 - Die Bedarfsermittlung ein zentraler Baustein der Qualifizierung

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel
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A03

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
De strategie van vele kleine en middelgrote ondernemingen bestaat erin om door het inzetten van
stagiairs op lange termijn bekwaam personeel te winnen, maar ook nieuwe competenties in het
bedrijf te krijgen.Een voordeel is ook dat men de toekomstige medewerker beter leert kennen en
dat men diens vaardigheden en werkmethoden in de onderneming kan integreren.

Vraagstelling
Is uw ondernemingsstrategie gericht op het aanwerven van eigen op te leiden personeel om op
lange termijn een voldoende aantal vakmensen in het bedrijf te verzekeren?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
A 01
1.3
1.4
2.1
2.1.3
2.3

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Vormvarianten van de vervlechting tussen beroepsopleiding en bijscholing
Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Extern opleidingsmanagement
Werknemers als trainer in een kleine of middelgrote onderneming
De uitbouw van leerbevorderende structuren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S13 - Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in der Bauwirtschaft im demographischen Wandel

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel
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A04

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Tegenwoordig neemt de tendens toe dat kleine en middelgrote ondernemingen ook deelnemen
aan de beroepsoriëntering. Het demografische probleem dat er in enkele jaren een tekort komt
aan vakbekwame jonge mensen heeft inmiddels ook de kleine en middelgrote ondernemingen
bereikt.Ondernemers gaan naar de scholen en proberen leerlingen in de leeftijd van 12-15 jaar
voor een latere job in hun onderneming warm te maken.

Vraagstelling
Heeft de participatie aan de beroepsoriëntering voor leerlingen ter garantie van (voldoende)
toekomstige kandidaten voor een professionele opleiding en voor een volgende generatie van
vakmensen betekenis voor uw onderneming?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
7.1
7.2

Handelingsleidraad voor de systematische ontwikkeling en verstrekking van innovatieve
onderwijsdiensten voor KMO’s
Tips voor de organisatieontwikkeling bij de onderwijsdienstverlener

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen
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A05

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Voor de oriëntering en motivering van jongeren en in het bijzonder van studenten worden er door
de onderneming vaak stageplaatsen aangeboden.Als neveneffect kunnen er daarbij in veel
gevallen kleinere opdrachten in het bedrijf vervuld en opgelost worden. Tegelijkertijd winnen
enkele ondernemingen op die manier stagiairs of afgestudeerden van technische hoge scholen als
medewerker, die ze door de stage al hebben leren kennen en inschatten.

Vraagstelling
Is het ter beschikking stellen van stageplaatsen voor studenten en leerlingen belangrijk binnen uw
onderneming?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
MODULE 6

7.1
7.2

Evaluation of international competence in the interlinking process by Europe-wide
exchange of trainees, vocational training personnel and trainee skilled labour.

Handelingsleidraad voor de systematische ontwikkeling en verstrekking van innovatieve
onderwijsdiensten voor KMO’s
Tips voor de organisatieontwikkeling bij de onderwijsdienstverlener

Modules (zie CD-rom)
6.1
6.3.1

The meaning of international competences and foreign experience
Target groups of the mobility projects

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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A06

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Op te leiden personen moeten het weten en kunnen in een door de staat erkend diploma omzetten
om zo een plaats op de arbeidsmarkt te verwerven. Tegelijkertijd bereiden ze zich door hun
professionele opleidingssituatie ook voor op een (concrete) job in de onderneming. Daarbij heeft
de opleidingsorganisatie een hoge verantwoordelijkheid bij het waarborgen van de professionaliteit
van de opleiding.

Vraagstelling
Speelt in uw onderneming een opleiding die nauw bij het bedrijf betrokken is voor een concrete job
een belangrijke rol en wordt zo'n opleidingsstrategie toegepast?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
1.3
1.4
2.7
2.8
2.9.2
3.2
3.8
7.4
7.6

Vormvarianten van de vervlechting tussen beroepsopleiding en bijscholing
Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Het leerveldconcept
De werkplek als leerplek
Didactisch-methodische tips voor het zelfgeorganiseerd leren
Oefencursus voor zelfgeorganiseerde leerprocessen in het kader van het arbeidsproces
Bedrijfsprocesgericht leren
De modularisering van het opleidingsaanbod als grondslag voor een flexibele
beroepsopleiding

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S10 - Workplace-oriented learning by education services for small and nogal-sized enterprises
S12 - Module in der beruflichen Bildung
S14 - Arbeitsprozessintegriertes Lernen am Beispiel des didaktischen Modells „Lernen aus Störungen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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A07

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Vele kleine ondernemingen moeten een beroep doen op externe opleidingsinstanties wanneer ze
een op te leiden persoon in dienst nemen. Opdat de op te leiden persoon in de onderneming een
gesprekspartner (een leraar-vakarbeider, mentor, etc.) zou hebben, winnen de ondernemingen
ervaren werkkrachten voor de begeleiding van jongere werknemers.

Vraagstelling
Hecht u belang aan het oprichten van een begeleidingssysteem (mentoring-/coachingsysteem)
voor het op te leiden personeel?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
2.1.3
4.3
4.7
4.8
4.9
4.12

Werknemers als trainer in een kleine of middelgrote onderneming
Leervorm COACHING
Leervorm JOBROTATIE
Leervorm PEETSCHAP
Leervorm LEERPARTNERSCHAP - Jongeren met leerproblemen
Leervorm GROEPSWERK

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel
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A08

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Op te leiden personen worden in de opleiding vaak met methoden, technologieën of producten
vertrouwd gemaakt die er in de ondernemingen niet zijn, maar voor het beroep zelf wel belangrijk
zijn. Daarom maken kleine en middelgrote ondernemingen gebruik van de nieuwe competenties
van deze mensen voor de verdere opleiding in de onderneming, in die zin dat zij hun kennis aan
oudere medewerkers doorspelen. Het betreft hier vooral de omgang met de nieuwe media en de
moderne communicatiemiddelen. Vooral in die domeinen kunnen oudere medewerkers van de
jongere collega's leren.

Vraagstelling
Hecht uw onderneming belang aan het gebruik maken van "up-to-date"-kennis van het op te leiden
personeel met het oog op doorgeven van kennis aan oudere medewerkers en dit in het kader van
een kwalificatieontwikkeling in het bedrijf en de implementatie van verscheidene competenties?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee

Nogal

Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
4.1
4.2
4.5
4.11
4.14
4.15

Leervorm
Leervorm
Leervorm
Leervorm
Leervorm
Leervorm

JUNIOR-SENIOR-leertandem
LEEREILAND
PROJECTMETHODE
CREATIEF team
VERNIEUWERSteam
KENNISNETWERK informeel

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen
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A09

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
De bedrijfs- en praktijkgerichte opleiding wint in toenemende mate aan betekenis. Dit houdt in dat
de opleidingsplannen voor een beroep sterker op de omstandigheden en de eisen van de job in de
onderneming kunnen betrokken worden. De vervlechting van het beroep en de job houdt ook in
dat je als ondernemer een hoge verantwoordelijkheid draagt t.o.v. de op te leiden persoon die zich
inwerkt en niet enkel één job in de onderneming zal innemen.

Vraagstelling
Vindt u het benutten van de omvangrijke mogelijkheden van een bedrijfs- en praktijkgerichte
beroepsopleiding in uw onderneming belangrijk?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
1.4
2.1
2.3
2.7
4.1
5.5
7.4

Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Extern opleidingsmanagement
De uitbouw van leerbevorderende structuren
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Leervorm JUNIOR-SENIOR-leertandem
Outcomegerichte vormgeving van de opleiding - Meetbaarheid van verworven vak- en
persoonlijke
Bedrijfsprocesgericht leren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S05 - Requirements for new learning concepts, development of experience rooms - Challenges for small and
nogal-sized enterprises
S05 - Anforderungen an neue Lernkonzepte – Herausforderungen an kleine und mittlere Unternehmen
S18 - Der Einsatz mobiler Ausbildungseinrichtungen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel
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A10

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Een moderne beroepsopleiding houdt in het concept rekening met opleidingsmomenten waarop
bijkomende kwalificaties kunnen verworven worden die van belang zijn voor de toekomstige job.
Daarmee wil men bereiken dat de op te leiden persoon na zijn opleiding vlug de vakprestaties kan
bereiken.

Vraagstelling
Zijn er tijdens de opleiding mogelijkheden voor het behalen van voor het bedrijf noodzakelijke of
ook gecertificeerde bijkomende kwalificaties voor het op te leiden personeel en worden ze ook
toegepast?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
1.4
1.5
5.4
5.5

Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Praktijkvoorbeelden voor aanvullende kwalificaties
Voorbeelden voor een opleidingsconforme bedrijfsopdracht met voorstellen van
Outcomegerichte vormgeving van de opleiding - Meetbaarheid van verworven vak- en
persoonlijke

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel
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A11

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Nieuwe technologieën, werk- en toepassingsmethoden worden op beurzen, vaksymposia alsook
op productvoorstellingen aangereikt. Verdere informatiebronnen zijn internetonderzoekingen,
vaktijdschriften alsook materiaal voor zelfstudie. Daarmee hebben de op te leiden mensen de
mogelijkheid om zich te informeren over vakgerelateerde vernieuwingen en trends.

Vraagstelling
Maakt u in uw onderneming het gebruik van verscheidene informatiebronnen (beurzen,
vaksymposia,bijscholingen voor producten, internetonderzoeken,vaktijdschriften,etc) mogelijk en
bevordert u die ook als vormen van zelfgeorganiseerd leren?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
3.1
3.2
3.4
3.5
3.7
3.8

Kenmerken van het zelfgeorganiseerd leren
Didactisch-methodische tips voor het zelfgeorganiseerd leren
De inhouden van het zelfgeorganiseerd leren
Methoden binnen het zelfgeorganiseerd leren
Leerregeling "isolatiemateriaal" - een voorbeeld voor zelfgestuurd leren
Oefencursus voor zelfgeorganiseerde leerprocessen in het kader van het arbeidsproces

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel
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A12

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
In vele kleine en middelgrote ondernemingen worden er op grond van de eisen van de markt of
van de klanten in toenemende mate prestatiedomeinen (bv. aanbiedingen voor energiezuinig
bouwen) aangeboden of innovatieve oplossingen gezocht. Kleine ondernemingen kunnen in het
algemeen vlugger dan grote ondernemingen op de eisen van de klanten reageren, maar ze
hebben daarvoor wel vaak vakoverschrijdende kennis nodig uit diverse beroepen.

Vraagstelling
Heeft in uw onderneming de inschakeling van op te leiden medewerkers in het continue
verbeteringsproces van uw bedrijf (Continuous Improvement Process (CIP) betekenis?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
A 01
4.11
4.14
7.4

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Leervorm CREATIEF team
Leervorm VERNIEUWERSteam
Bedrijfsprocesgericht leren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S11 - Bedarfsanalyse von KMUs für eine unternehmensbezogene Weiterbildung „Aktivierung vorhandener
innovativer Kompetenzen in KMUs“

Notities en opmerkingen
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A13

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Kleine en middelgrote ondernemingen besluiten vaak om samenwerkingsverbanden met andere
kmo's aan te gaan. Daarbij staat het wederzijds belang op de voorgrond. Daarnaast kan door het
inzetten van een op te leiden medewerker voor een korte termijn in een andere onderneming aan
die persoon de mogelijkheid geboden worden om een andere onderneming te leren kennen en
zich bijkomende vaardigheden m.b.t. het vak toe te eigenen.

Vraagstelling
Speelt het benutten van de mogelijkheden van bestaande samenwerkingsverbanden een rol voor
een gefundeerde en uitgebreide opleiding?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
7.2.6

Organisatieontwikkeling in samenwerking met ondernemingen en
onderwijsdienstverleners

Modules (zie CD-rom)
6.1

The meaning of international competences and foreign experience

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S13 - Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit in der Bauwirtschaft im demographischen Wandel

Notities en opmerkingen
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A14

Complex A: Professionele opleiding in de onderneming
Door grensoverschrijdende activiteiten zijn kleine en middelgrote ondernemingen ook in
buurlanden van de Europese Unie of in andere landen actief. Daarvoor hebben ze talenkennis
nodig, die op te leiden personen soms meebrengen. Vooral jongeren en jongvolwassenen met een
migratieachtergrond kunnen ertoe bijdragen om in hun landen van oorsprong contacten te leggen.
Daarnaast maken ondernemingen van de mogelijkheid gebruik om op te leiden medewerkers
d.m.v. door Europa gesubsidieerde programma's voor stage naar het buitenland te sturen.

Vraagstelling
Zijn in uw onderneming mobiliteitsprojecten om uw op te leiden personeel op stage in het
buitenland te sturen van belang?
Antwoord op de vraagstelling en daaruit voortvloeiend actievoorstel

Nee
Dit was tot nog toe niet aan de orde
binnen onze onderneming.

Nogal

Zeker

Dit is aan de orde binnen onze
onderneming maar er werd tot nog toe
geen aandacht aan besteed.

Dit is absoluut aan de orde binnen
onze onderneming en krijgt
voortdurend aandacht.

Modules, instrumenten, ondersteunend materiaal, etc.
Modules (zie bijlage)
MODULE 6

Evaluation of international competence in the interlinking process by Europe-wide
exchange of trainees, vocational training personnel and trainee skilled labour.

Modules (zie CD-rom)
6.1
6.2
6.3
6.10

The meaning of international competences and foreign experience
Priorities and trends of mobility in the European vocational initial and further training
LEONARDO DA VINCI mobility projects - conditions, target groups and performance
Practical experience from learning stays in the context of EU projects

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen
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