B01

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Onderzoeken tonen aan dat de belangrijkste aanzet voor efficiëntieverhoging van de kleine en
middelgrote ondernemingen in de permanente navorming van de bestaande medewerkers ligt. De
personeelsuitbreiding over de arbeidsmarkt en de opleiding van het eigen jonge personeel zijn op
korte termijn goede oplossingen, maar de voor de concurrentie noodzakelijke kerncompetenties
worden vooral gewaarborgd door het vast stampersoneel. De demografische ontwikkeling van de
arbeidsmarkt leidt ertoe dat het aanwezige personeel permanent verder moet kunnen leren in het
arbeidsproces en dat daarvoor de noodzakelijke infrastructuur beschikbaar gesteld moet worden.

Vraagstelling
Hecht uw onderneming belang aan de bevordering van de professionele navorming in het
arbeidsproces als vast bestanddeel van de ondernemingsstrategie en aan het ter beschikking
stellen van de daarvoor noodzakelijke infrastructuur?
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
1.6
2.2
2.7
2.9
2.9.2

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Actiedomein - Nascholingmodules
De vormgeving van de infrastructuur als voorwaarde om de vervlechting te verwezenlijken
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector
De werkplek als leerplek

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S02 - Operational development of competence
S04 - Assessing and balancing competence
S02 - Betriebliche Kompetenzentwicklung
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B02

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
De blijvende verzekering van werkkrachten in kleine en middelgrote ondernemingen wordt steeds
meer een kwestie van het ten volle benutten van de bestaande en nieuwe competenties in de
onderneming zelf. Daarbij speelt in de ondernemingen de implementatie van de cultuur van
permanent verder leren (lifelong learning) een toenemend belangrijke rol.

Vraagstelling
Spelen bij de kwalificatieontwikkeling van uw medewerkers de vormen/methoden van het
zelfgeorganiseerde leren een belangrijke rol?
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)
3.2
3.3
3.4
3.5
3.7
3.8
4.11

Didactisch-methodische tips voor het zelfgeorganiseerd leren
Het leerdoel van 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
Leervorm CREATIEF team

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B03

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Meer en meer opdrachten overstijgen de specifieke vakgebieden en de daarmee gepaard gaande
complexere activiteiten in de ondernemingen. Hierdoor moeten de technisch-technologische
veranderingen, de beschikbare nieuwe werkmethoden en de veranderde trends inzake de wensen
van de klant sterker in acht genomen worden.

Vraagstelling
Hecht uw onderneming belang aan het bepalen van de behoefte aan specifieke bijscholing op
basis van toekomstige eisen (technisch-technologische veranderingen, nieuwe werkmethoden en
veranderde wensen van de klanten)?
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
2.4
2.7
2.9
4.11
4.14

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Analyseren van de opleidingsbehoefte
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector
Leervorm CREATIEF team
Leervorm VERNIEUWERSteam

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
S11 - Bedarfsanalyse von KMUs für eine unternehmensbezogene Weiterbildung „Aktivierung vorhandener
innovativer Kompetenzen in KMUs

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B04

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Een gecertificeerde kwalificatie (beroep, studie, certificaat) betekent niet altijd ook een voorhanden
zijnde competentie in het beroep of op de werkvloer. Kortom: de competentie is het vermogen om
het weten en het kunnen in het arbeidsproces en vooral bij het oplossen van problemen te kunnen
aanwenden. De competenties van de medewerksters en medewerkers bepalen dus op een
beslissende manier het prestatievermogen van een onderneming.

Vraagstelling
Heeft het doorgeven van competenties van uw medewerkers in uw onderneming 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
2.4
3.2.1
3.2.2

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Analyseren van de opleidingsbehoefte
De zelf verrichte situatieanalyse
De analyse van de eigen premissen

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S03 - Work phases of an inquiry into further training needs
S04 - Assessing and balancing competence
S03 - Arbeitsphasen zur Ermittlung des Weiterbildungsbedarfes
S04 - Kompetenzmessung und Kompetenzbilanzen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B05

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
De navorming tijdens het arbeidsproces is de meest voorkomende manier van professionele
navorming. Daarnaast is het ook zinvol dat de medewerkers zich ook buiten de onderneming bezig
houden met nieuwe technologieën, werkmethoden, logistiek en marketingsstrategieën en daarmee
nieuwe competenties verwerven.

Vraagstelling
Gebruikt u in uw onderneming methoden/vormen van leren tijdens het arbeidsproces
(aanvangsbegeleiding, foutenanalyse, optimalisatie van het arbeidsproces, etc)?
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
2.7
2.9
4.2
4.6

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector
Leervorm LEEREILAND
Leervorm KWALITEITSCIRKELS

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S14 - Arbeitsprozessintegriertes Lernen am Beispiel des didaktischen Modells „Lernen aus Störungen“

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B06

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
De navorming is een vast bestanddeel van de professionele personeelsontwikkeling. Ze bouwt
verder op een solide opleiding. De reeds opgedane beroeps- en levenservaringen maken het
mogelijk dat de medewerkers zich vlug speciale kennis voor de arbeidsplaats kunnen toeëigenen.

Vraagstelling
Vindt u een afgewerkte, gefundeerde opleiding en reeds opgedane beroepservaringen belangrijk
in het kader van navorming on-the-job en het zich toeëigenen van speciale kennis voor de job?

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
1.3.2
1.6
2.7
2.9
3.7
7.4
7.5

Vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing
Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding
Actiedomein - Nascholingmodules
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector
Leerregeling „isolatiemateriaal“ - een voorbeeld voor zelfgestuurd leren
Bedrijfsprocesgericht leren
Medewerkers zelf kwalificeren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B07

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Typisch voor de maatschappelijke ontwikkeling is dat alsmaar meer mensen om verscheidene
redenen niet het beroep uitoefenen waarvoor ze studeerden. Mensen wisselen ook vaker van job
dan vroeger en moeten zich op nieuwe eisen voorbereiden. Daarvoor hebben ze ook
ondersteuning nodig van het bedrijf.

Vraagstelling
Vindt u het belangrijk dat medewerkers met een aanpassingsbehoefte voor hun geleerd beroep
professionele ondersteuning krijgen bij het behalen van de nodige beroepskwalificaties?
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)
1.3.2
1.6
2.3
2.7
7.5

Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding
Actiedomein - Nascholingmodules
De uitbouw van leerbevorderende structuren
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Medewerkers zelf kwalificeren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B08

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Via de op te leiden personeelsleden komen ook nieuwe competenties de onderneming binnen. Het
betreft in het bijzonder de handhaving van de nieuwe communicatiemiddelen en van de moderne
techniek, alsook het gebruik van nieuwe technologieën en werkmethoden. De afgestudeerden in
spe geven dan ook vaak hun kennis door aan de oudere werknemers.

Vraagstelling
Heeft in uw onderneming het benutten van de nieuw verworven kennis en de geleerde
competenties van het op te leiden personeel voor het doorspelen van kennis aan de oudere
medewerkers 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)
1.3.2
4.1
4.2
7.1

Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding
Leervorm JUNIOR-SENIOR-leertandem
Leervorm LEEREILAND
Handelingsleidraad voor de systematische ontwikkeling en verstrekking van innovatieve
onderwijsdiensten voor KMO’s

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B09

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
De op te leiden personeelsleden hebben vaak drie plaatsen om te leren: het bedrijf waar ze
aangenomen werden, een opleidingsonderneming buiten het bedrijf en de school. In de meeste
kleine en middelgrote ondernemingen is er geen leermeester of een speciale
opleidingsverantwoordelijke. Ter begeleiding van stagiairs in de onderneming worden de stagiairs
vaak leraar-vakarbeiders, mentoren of peters/meters ter beschikking gesteld. Deze begeleiders
worden vaak d.m.v. korte cursussen of sessies binnen het bedrijf gevormd en op hun opdracht
voorbereid.
Vraagstelling
Hecht uw onderneming belang aan het doorvoeren van een speciale navorming voor het
begeleidingspersoneel (mentoren), voor het op te leiden personeel, de ongeschoolden en de
stagiairs?
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
7.3
7.4
7.6

Werknemers als trainer in een kleine of middelgrote onderneming
Mogelijkheden qua professionalisering van het beroepsopleidingspersoneel
Bedrijfsprocesgericht leren
De modularisering van het opleidingsaanbod als grondslag voor een flexibele
beroepsopleiding

Modules (zie CD-rom)
6.4
6.5

Utilisation of the mobility of skilled labour in vocational training (VETPRO-Mobility)
Success factors for the personal development of vocational training personnel through
mobility

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S12 - Module in der beruflichen Bildung

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B10

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Voor de zelfgeorganiseerde navorming van de medewerkers stellen enkele ondernemingen
"leereilanden" of ook speciale arbeidsplaatsen ter beschikking, waar informatie over de
arbeidsprocessen in het bedrijf, het kwaliteitszorgsysteem of nieuwe methoden kunnen aangeleerd
worden. Daarnaast staat ook het internet als informatiebron ter beschikking.

Vraagstelling
Vindt u het belangrijk dat in uw onderneming omstandigheden gecreëerd worden waardoor
medewerkers snel aan informatie kunnen geraken via bedrijfsinterne netwerkstructuren en/of
mediagebruik (bv. internet) voor het uitoefenen van hun job?
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)
2.2
2.3
3.6
3.7
4.15

De vormgeving van de infrastructuur als voorwaarde om de vervlechting te verwezenlijken
De uitbouw van leerbevorderende structuren
Zelfgeorganiseerd leren met behulp van digitale media (e-learning)
Leerregeling „isolatiemateriaal“ - een voorbeeld voor zelfgestuurd leren
Leervorm KENNISNETWERK informeel

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S07 - Beispiele für den Einsatz von neuen Medien auf Baustellen

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B11

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Kleine en middelgrote ondernemingen moeten snel op de vragen van de klanten kunnen
reageren.Daarom is een belangrijk criterium voor succes voor de onderneming de aanwezigheid
van creatieve medewerkers die vooral probleemsituaties de baas kunnen en nieuwe
handelingstechnieken en werkmethoden kunnen hanteren. Ervaringen tonen aan dat er in de
opleiding te weinig aandacht geschonken werd aan het vermogen om op een methodische manier
innovatieve oplossingen te vinden. Meer nog: dit vermogen is zelfs in de vergetelheid geraakt.

Vraagstelling
Speelt in uw onderneming het betrekken van medewerkers in innovatie- en verbeteringsprocessen
in uw bedrijf (Continuous Improvement Process) een rol?
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
4.15

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

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

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B12

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Vele aanmoedigingen voor de navorming krijgen de ondernemingen van de kwaliteitszorg in het
arbeidsproces. Daarvoor gebruiken vele ondernemingen een "kwaliteitscirkel", die volgens
bepaalde regels een uitwisseling van ervaringen onder de medewerkers over mogelijke oorzaken
van foute en "zwakke plekken" voorziet. Tips voor de nascholingsbehoefte kunnen ook bekomen
worden vanuit de resultaten van analyse-instrumenten zoals leidraden voor interviews en
monitorinstrumenten.
Vraagstelling
Hecht u in uw onderneming belang aan de resultaten van processen uit de kwaliteitszorg en
analyse-instrumenten voor het bepalen van de nascholingsbehoefte van uw medewerkers?
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
A 02
2.4
2.6
3.2.1
3.8
7.2

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van de
ondernemingsstrategie
Professionele en bedrijfsmatige vaardigheden - Test uzelf
Analyseren van de opleidingsbehoefte
Leren met nieuwe media vanuit een pedagogische invalshoek
De zelf verrichte situatieanalyse
Oefencursus voor zelfgeorganiseerde leerprocessen in het kader van het arbeidsproces
Tips voor de organisatieontwikkeling bij de onderwijsdienstverlener

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

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

Monitoring instrument
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B13

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
Er bestaan interne en externe navormingsactiviteiten. In de toekomst zullen arbeidsgeïntegreerde
vormen van nascholing aan betekenis winnen en de competentieontwikkeling zal zich meer naar
het arbeidsproces verplaatsen.

Vraagstelling
Zullen arbeidsgeïntegreerde vormen van nascholing en competentieontwikkelingen in het
arbeidsproces in uw onderneming aan betekenis winnen?

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
2.3
2.4
2.9

Extern opleidingsmanagement
De uitbouw van leerbevorderende structuren
Analyseren van de opleidingsbehoefte
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S08 - Best practice - Challenges, obstacles and new approaches regarding vocational education / training
for SMEs

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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B14

Complex B: Professionele navorming in de onderneming
De navorming van de medewerkers betreft in de eerste plaats de job. Door het zelfgeorganiseerde
verder leren via de moderne informatietechnologieën kunnen de medewerkers hun competenties
verder uitbreiden en een antwoord bieden op de eisen die hun beroep hen in de toekomst zal
stellen. Verdere mogelijkheden tot professionele navorming zijn het bezoek aan beurzen,
symposia en speciale cursussen.

Vraagstelling
Hecht u belang aan het zelfgeorganiseerd verder leren met behulp van de moderne
informatietechnologieën en aan het bezoek van beurzen, symposia en speciale cursussen door uw
medewerkers?
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)
2.3
2.6
2.9.2
3.2
3.3
3.4
3.5

De uitbouw van leerbevorderende structuren
Leren met nieuwe media vanuit een pedagogische invalshoek
De werkplek als leerplek
Didactisch-methodische tips voor het zelfgeorganiseerd leren
Het leerdoel van het zelfgeorganiseerd leren
De inhouden van het zelfgeorganiseerd leren
Methoden binnen het zelfgeorganiseerd leren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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