D01

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
In iedere onderneming is het noodzakelijk dat de medewerkers zich permanent bijscholen.
Leerprocessen zijn ook altijd een bijzondere uitdaging voor jezelf.Daarom is het nodig dat er vanuit
de leiding van de onderneming doelen en opdrachten uitgetekend worden. Deze worden beter
geaccepteerd, als de medewerkers er het directe nut voor het arbeidsproces, voor het behoud van
de job of voor de ondernemingspesrspectieven van inzien.

Vraagstelling
Spelen de door het management opgelegde concrete "leerdoelen" een rol in het verwerven van
competenties in het arbeidsproces?
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)
2.5
3.3
3.7.3
5.5

Het pedagogische proces - een modelmatige voorstelling
Het leerdoel van het zelfgeorganiseerd leren
Vormen van leerresultaatcontrole bij het zelfgestuurd leren
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

Monitoring instrument
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D02

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Leerprocessen worden in ondernemingen in toenemende mate verbonden met het arbeidsproces.
Daardoor kan het nut van het leren voor de medewerker meteen erkend worden. De medewerkers
moeten in staat zijn of het moet hen mogelijk worden gemaakt, om zich zelfstandig en op eigen
verantwoordelijkheid het weten en kunnen toe te eigenen en de daarbij ter beschikking staande
informatiebronnen (bedrijfsdocumenten, collega's, leidinggevenden, firmabrochures, vakliteratuur,
internet enz.) te gebruiken.

Vraagstelling
Heeft in de onderneming de ondersteuning en de bevordering van de zelfgestuurde
leercompetenties van de medewerkers door ondersteunende methoden/materialen en het creëren
van de noodzakelijke infrastructuur 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)
2.2
2.7
2.9.2
3.2.1
3.2.2
3.5
3.7.2

De vormgeving van de infrastructuur als voorwaarde om de vervlechting te verwezenlijken
De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
De werkplek als leerplek
De zelf verrichte situatieanalyse
De analyse van de eigen premissen
Methoden binnen het zelfgeorganiseerd leren
Raamvoorwaarden voor het zelfgestuurd leren

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S06 - The didactic methodical conception for inter-trades further training
S06 - Die didaktisch-methodische Konzeption für die gewerkeübergreifende Fortbildung

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D03

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Volwassenen leren anders dan jongeren. De beroeps- en levenservaring spelen hierbij een
belangrijke rol. De leertijden zijn heel individueel en hebben een grote invloed op de leerprestatie.
Voor het leren heb je een aangepaste omgeving nodig en ook motivatie is een belangrijke factor.

Vraagstelling
Speelt in uw onderneming het inzicht dat er heel diverse leertypes en leerstrategieën bestaan
waarmee in de zelfgeorganiseerde navorming rekening moet worden gehouden een belangrijke
rol?
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
4.4
4.8
4.9

Leervorm
Leervorm
Leervorm
Leervorm

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

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D04

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
In de informatiemaatschappij is het gebruik van de moderne informatie- en
communicatietechnologieën zowel voor het uitvoeren van de werkopdrachten als voor het
zelfgestuurde levenslang leren onmisbaar. De werknemers dienen doelgericht op het inzetten van
informatie- en communicatietechnologieën voorbereid te worden. Voor de leerdoelen - zowel voor
de beroepsopleiding als voor de bedrijfsnavorming - is het verwerven van competenties met
betrekking tot het inzetten en het effectieve gebruik van informatie- en communicatietechnologieën
een belangrijk aspect.

Vraagstelling
Is het gebruik van informatie- en communicatiestrategieën en de bekwaamheid van de
medewerkers bij het vastleggen van hun leerdoelen 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)
2.6
3.6
4.13

Leren met nieuwe media vanuit een pedagogische invalshoek
Zelfgeorganiseerd leren met behulp van digitale media (e-learning)
Leervorm BLENDED LEARNING - Mediacompetentie

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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D05

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
De leerbevorderende elementen zijn een wezenlijk onderdeel van de leercultuur in de
onderneming. Tot de leerbevorderende voorwaarden voor het leren in het arbeidsproces rekenen
we o.a.:
- de beschikbare leerplaatsen met hun leerondersteunende functies;
- de sociale vervlechting van de tewerkgestelden in formele en informele groepen;
- de ter beschikkingstelling van informatie en wetenschap;
- de beschikbare leraren, mentoren en tutoren.

Vraagstelling
Speelt de aandacht die men heeft voor leerbevorderende elementen in de initiële en de
vervolgopleiding en voor de formulering van de aangepaste leerdoelen 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)
2.3
2.3.1

De uitbouw van leerbevorderende structuren
Voorbeelden voor leerbevorderende arbeidsvoorwaarden

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D06

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Het zelfgestuurde en beroepsondersteunende leren is een belangrijke voorwaarde voor de
continue aanpassing van de beroepscompetenties aan de steeds veranderende eisen die aan het
arbeidsproces gesteld worden.De leerdoelen - zowel in de initiële opleiding als in de verdere
beroepsopleiding - moeten daarbij ook rekening houden met het zelfgestuurde en
beroepsbegeleidende leren.

Vraagstelling
Speelt bij het vastleggen van de leerdoelen in uw onderneming de bekwaamheid tot zelfgestuurd
en beroepsbegeleidend leren 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)
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5

De zelf verrichte situatieanalyse
De analyse van de eigen premissen
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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D07

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Navormingsinstellingen bieden ondernemingen vaak standaardcursussen aan, waarvoor kant en
klare curricula beschikbaar zijn. Dit soort cusussen houden geen rekening met de leerdoelen of
met de nodige leerinhouden om aan de eisen op de werkplek te kunnen voldoen. De externe
navormingsinstellingen zullen pas toekomst- en praktijkgerichte navorming kunnen aanbieden als
ze samen met de ondernemingen en met de medewerkers de nodige leerinhouden afspreken.

Vraagstelling
Hecht men in uw onderneming waarde aan de beslissingscriteria die de professionele
navormingsaanbiedingen en de leerinhouden naar hun relevantie beoordelen in functie van de
professionele en jobgerelateerde eisen?
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)
2.7
2.7.1
2.8
2.9
7.4
7.4.2

De handelingsgerichte vormgeving van bijscholing
Beproefde methodes voor een handelingsgerichte opleiding en bijscholing
Het leerveldconcept
Multidisciplinaire bijscholing in de bouwsector
Bedrijfsprocesgericht leren
Planning van een bedrijfsprocesgerichte opleiding

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D08

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Bij navormingsinitiatieven wordt vaak te weinig rekening gehouden met de individuele
beroepscompetenties van iedere apart tewerkgestelde en zijn specifieke bedrijfscompetenties die
nodig zijn voor de uitoefening van zijn job. Het doel zou moeten zijn dat de leerinhouden enerzijds
inspelen op de persoonlijke ervaringen van de medewerkers en anderzijds bijdragen tot de
actualisering van de professionele basiskennis met de uitdieping van specifieke
bedrijfscompetenties.

Vraagstelling
Spelen leerinhouden in opleidingsinitiatieven die zowel professionele basiskennis als ook
bedrijfsspecifieke competenties in aanmerking nemen een rol in 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)
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2

Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Praktijkvoorbeelden voor aanvullende kwalificaties
Voorbeelden voor aanvullende cursussen en bijkomende kwalificaties in de bouwsector
Aanvullende kwalificaties in de industrieel-technische sector

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
S06 - The didactic methodical conception for inter-trades further training
S05 - Anforderungen an neue Lernkonzepte – Herausforderungen an kleine und mittlere Unternehmen
S06 - Die didaktisch-methodische Konzeption für die gewerkeübergreifende Fortbildung

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D09

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Het engagement en de motivatie van de tewerkgestelden zijn wezenlijke elementen in het
concurrentievermogen van de onderneming. Het ondernemingsdenken van alle medewerkers
moet daarom doelgericht gestuurd worden. In de leerdoelstellingen van alle initiatieven van
beroepsopleiding of van professionele navorming moet daarom aandacht geschonken worden aan
de ontwikkeling van dit ondernemingsdenken.

Vraagstelling
Is in professionele navormingsinitiatieven de ontwikkeling van de bedrijfskundige competenties en
het vastleggen van de ondernemingsvisie belangrijk in 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)
A 01
7.1

Leidraad voor het onderzoek naar competentiebehoefte in ondernemingen op basis van
de ondernemingsstrategie
Handelingsleidraad voor de systematische ontwikkeling en verstrekking van innovatieve
onderwijsdiensten voor KMO’s

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S09- The service trainer –a new profession in the SAZ

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D10

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
De leerdoelstellingen voor het geïntegreerde procesgeoriënteerde leren moeten worden afgeleid
uit het actuele arbeidsproces en de jobvereisten. De ondernemingen hebben daarom
medewerkers nodig met professionele, pedagogische competenties, die de voor het arbeidsproces
noodzakelijke competenties bij de medewerkers kunnen herkennen en daaruit de nodige
leerdoelen kunnen afleiden.

Vraagstelling
Spelen in uw onderneming medewerkers met professionele pedagogische competenties die de
kwalificatieprocessen van de medewerkers uit het actuele arbeidsproces kunnen afleiden en
ondersteunen (bv. bedrijfspedagogen, een op te leiden vakinstructeur, coach) 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)
2.1.2
2.1.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

Ondersteunende maatregelen voor extern opleidingsmanagement
Werknemers als trainer in een kleine of middelgrote onderneming
Mogelijkheden qua professionalisering van het beroepsopleidingspersoneel
Basis voor de kwalificering van opleidingspersoneel
De opleidings- en bijscholingspedagoog en de beroepspedagoog
Seminarie opleidingsorganisatie

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)
S10 - Workplace-oriented learning by education services for small and nogal-sized enterprises

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D11

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
De didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen vergen een aangepaste
leercultuur in de onderneming. Daarbij hoort ook het leren van en met elkaar in een wederzijds
ondersteuningsproces in het belang van iedere medewerker. Leercultuur en de cultuur van de
onderneming beïnvloeden elkaar in beide richtingen.

Vraagstelling
Is leren in het arbeidsproces in uw onderneming een leren in een wederzijds
ondersteuningsproces ten bate van iedere medewerker?
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
4.3
4.10

Leervorm
Leervorm
Leervorm
Leervorm

JUNIOR-SENIOR-leertandem
LEEREILAND
COACHING
MENTORING

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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D12

Complex D: Didactisch-methodische vervlechting van de leer- en arbeidsprocessen
Het resultaat van de door het samengaan van leren en werken verworven competenties moet
samen met het hele team ingeschat worden. De officiële huldiging en het uitreiken van certificaten
weerspiegelen de erkenning van de prestatie van de individuele medewerker door de leiding van
de onderneming. Het bekend maken van de resultaten omvat ook de waardering van het
leerproces en maakt ook de conclusies ter verbetering van de ingezette methoden en de gebruikte
organisatievormen mogelijk.

Vraagstelling
Spelen de waardering van de verworven competenties in de beoordeling van de medewerker en
de waardering van de efficiëntie van de gehanteerde methoden en organisatievormen 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)
2.5
5.4
5.5
7.6.2

Het pedagogische proces - een modelmatige voorstelling
Voorbeelden voor een opleidingsconforme bedrijfsopdracht met voorstellen van
Outcomegerichte vormgeving van de opleiding - Meetbaarheid van verworven vak- en
persoonlijke
Voorbeeld van een modulair concept voor de erkende voorman bij hoog- en/of dieptebouw

Modules (zie CD-rom)

Ondersteunend materiaal (zie CD-rom)

Notities en opmerkingen

VETwin-winModel

Monitoring instrument
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