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MODULE 1
Beginselen en vormvarianten
van de vervlechting in de bouw en de industrieel-technische sector

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 1
Beginselen en vormvarianten van de vervlechting in de bouw en de industrieel-technische sector

Algemene aanwijzingen bij de modules
Een onmisbaar beginsel van deze bijscholing, die voor alle modules geldt, is de specifieke
methodische oriëntatie: op elk moment moet gebruikt worden waarover geleerd wordt, meer bepaald
moderne, handelingsgerichte leermethodes, waarbij de leraars niet "onderwijzen", maar optreden als
"leerlingenbegeleiders". Omdat het in geen enkele module gaat om pure kennisoverdracht, maar om
de ontwikkeling van een nieuwe praktische vaardigheid die vorm moet geven aan de
vervlechtingsprocessen van beroepsopleiding en professionele bijscholing, combineren de deelnemers
in hun leerproces seminaries met online leren, zelfstudie en praktijkoefeningen die ze op hun eigen
werkplek uitvoeren en tijdens regelmatige groepsessies samen met de andere deelnemers en
leerbegeleider beoordelen, in detail bespreken en theoretisch verwerken.
I. Voorafgaande opmerkingen bij module 1
Waar deze module over gaat en wat ze wil bereiken
In module 1 leren de deelnemers de beroepsbeginselen en vormvarianten kennen van de
vervlechting van beroepsopleiding en professionele bijscholing in de bouwsector en de industrieeltechnische sector. Deze vormvarianten van de "vervlechting" maken het mogelijk, om optimaal en
afzonderlijk rekening te houden met de concrete doelstellingen van beroepsmatige
competentieverwerving en de huidige voorwaarden van elke onderneming.
Voor kleine ondernemingen zijn er genoeg redenen om het arbeidsproces zelf en de mogelijke
vervlechting van beroepsopleiding en professionele bijscholing te benutten om het eigen
concurrentievermogen veilig te stellen. Bij externe bijscholingen kan immers niet genoeg de nadruk
liggen op het specifieke karakter van de werkplek en de daaruit voortvloeiende vereiste
vaardigheden. De verschillende uitgangspunten voor de leerinhoud en de opleidingsbouwstenen
moeten hier aangegeven worden.
De vervlechting van opleiding en bijscholing, enerzijds met elkaar en anderzijds met het
arbeidsproces, kan beschouwd worden als een optimale strategie voor de persoonlijke ontbolstering
in een kleine onderneming.
Leerdoelen en inhoud van de module
-

De algemene doelen van de vervlechting van beroepsopleiding en professionele bijscholing,
De concrete doelen van de vervlechting,
Vormvarianten van de vervlechting van beroepsopleiding en professionele bijscholing,
Vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing,
Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding,
Gelijktijdige vervlechting van beroepsopleiding en bijscholing,
Afzonderlijke opleidingsbouwstenen als raakpunt tussen opleiding en bijscholing,
Aanvullende kwalificaties, op basis van de vervlechting van beroepsopleiding met professionele
bijscholing,
- Methodes die kunnen dienen als ondersteuning voor arbeidsprocesgeïntegreerd leren bij de
vervlechting van opleiding met elementen uit bijscholingen,
- Kennismaking met verschillende kwalificatiebouwstenen en praktijkvoorbeelden voor aanvullende
kwalificaties,
- Nascholingmodules.
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Wat de deelnemers/leerlingen op het einde moeten kennen
Kennis
- De deelnemers bezitten kennis over de verschillende vormvarianten van vervlechting,
- De deelnemers beschikken over kennis van aanvullende kwalificaties en andere
kwalificatiemodellen,
- De deelnemers kennen de voor- en nadelen in het opleidings- en arbeidsproces, ze kunnen de
verschillende delen vakkundig in de praktijk brengen.
Vaardigheden
- De deelnemers beheersen de mogelijkheden van de verschillende vormvarianten voor vervlechting,
- Ze zijn in staat om zelfstandig leereenheden en bedrijfsopdrachten op te stellen en ze aan de
leerlingen voor te leggen,
- Ze kunnen hun leerlingen stimuleren om bijkomende vaardigheden te leren,
- Ze kunnen de verworven kennis en vaardigheden op andere leereenheden overdragen.
Persoonlijkheidsvaardigheden (sociale vaardigheden en zelfcompetentie)
- De deelnemers begrijpen het belang van moderne en praktijk- en handelsprocesgerichte
leermethodes, ze kunnen daartoe hun bijdrage leveren,
- De deelnemers kunnen de prestaties van hun leerlingen optimaliseren en naar waarde schatten,
- De deelnemers kunnen met andere partners in de opleiding en het bedrijf goed samenwerken en
overleggen.
Instructies voor het zelfstudieproces
De deelnemers moeten in deze module helemaal zelfstandig een aanvullende kwalificatie uit de eigen
beroepscontext ontwikkelen en organiseren, en hun voorstel aan de groep presenteren.
Algemene methodische aanwijzingen voor leerbegeleiders
- De sleutel tot een succesvolle bijscholing is enerzijds de afwisseling van seminaries en praktijk,
en anderzijds het aanreiken van studiemateriaal op het online-leerplatform,
- Tijdens de seminaries moet er vooral in groep gewerkt worden,
- De leer- en werkopdrachten van de deelnemers worden gepresenteerd.
II. Inhoud en praktijkopdrachten
Inhoud
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.6.
1.6.1

Begrippen
Basisbeginselen
Vormvarianten van de vervlechting tussen beroepsopleiding en bijscholing
Vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing
Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding
Gelijktijdige vervlechting van beroepsopleiding en bijscholing
Afzonderlijke opleidingsbouwstenen, als raakpunt tussen opleiding en bijscholing
Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Praktijkvoorbeelden voor aanvullende kwalificaties
Voorbeelden voor aanvullende cursussen en bijkomende kwalificaties in de bouwsector
Aanvullende kwalificaties in de industrieel-technische sector
Actiedomein - Nascholingmodules
Stimulering van nascholing in Duitsland

Praktijkopdrachten
De deelnemers moeten in deze module helemaal zelfstandig een aanvullende, praktijkgerichte
kwalificatie ontwikkelen en organiseren, en hun voorstel aan de groep presenteren.
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1.1 Begrippen met betrekking tot de vervlechting van beroepsopleiding en professionele
bijscholing
Voor de ontwikkeling van een vormgevingsconcept ter vervlechting van opleiding en bijscholing, moeten
eerst de begrippen opleiding, bijscholing en vervlechting gedefinieerd worden:
1) Onder beroepsopleiding verstaan we de verwerving van basiscompetenties om een bepaalde
beroepsbezigheid (handeling, activiteit) te kunnen uitvoeren.
Deze basiscompetenties berusten op de kennis, bekwaamheden en vaardigheden, en worden
doorgaans in een systematische vorm overgedragen en door wettelijke regelingen erkend.
De basiscompetenties bevorderen de loopbaan, de individuele mobiliteit en flexibiliteit.
2) Onder professionele bijscholing verstaan we de verwerving van specifieke vaardigheden, om zich
aan te passen aan technische en technologische veranderingen, en actief bij te dragen tot de
innovatieprocessen van een bedrijf.
Die specifieke vaardigheden worden vooral tijdens het arbeidsproces zelf verworven, via zelfstudie.
Ze bevatten daarnaast ook methodische en socioculturele vaardigheden.
Deze specifieke vaardigheden bevorderen de trouw aan het bedrijf, de werkefficiëntie en de
klantgerichtheid. Bovendien geven ze meer vorm aan iemands persoonlijkheid.
3) Onder vervlechting verstaan we de doelgerichte en procesgeïntegreerde versmelting van elementen
(doelstellingen, inhoud, methodes, organisatievormen en resultaatbeoordeling) uit de
beroepsopleiding met de beroepsmatige bijscholing, tot een homogeen leer- en bijleerproces in het
beroep en op de werkplek. Die vervlechting gaat verder dan een louter aanvullende synthese van
afzonderlijke kwalificaties, ze wordt gevormd door vaardigheden die enerzijds door opleidings-,
beroeps- en levenservaringen en anderzijds via informele leerprocessen verworven werden.

1.2 Basisbeginselen
De algemene doelstellingen van de vervlechting tussen opleiding en bijscholing vloeien voort uit
•
•
•
•
•

de bedrijfsdoelstellingen en het concrete takenpakket.
het streven naar de verwerving van beroepsbekwaamheden voor toekomstige taken. Het
leerproces is daarbij van nut voor de verwerving van vak- en methodecompetenties.
de aanleg en interesse voor levenslang leren, ook in andere vakgebieden. Het 'samen leren'
bevordert daarbij de ontwikkeling van een algemene leervaardigheid.
de noodzaak om een werkgroep samen te stellen en een multidisciplinair, gemotiveerd team uit
te bouwen. Het 'samen leren' is de katalysator van dat ontwikkelingsproces.
de noodzaak, om met andere partners samenwerkingsnetwerken op te zetten. Het 'samen leren'
is daarin nuttig voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

De concrete doelstellingen van de vervlechting kunnen als volgt geformuleerd worden.
•
•
•

De vervlechting is gericht op de procesgebonden beheersing van beroepsbekwaamheden en
tegelijk op de gedragswijzigingen van het werkende en lerende individu.
De vervlechting van opleiding en bijscholing zorgt voor een kwaliteitssprong in de didactischmethodische vormgeving van leerprocessen, die gebaseerd is op het oplossen van
tegenstrijdigheden tussen leer- en arbeidsproces en tussen opleiding en bijscholing.
De vervlechting van opleiding en bijscholing houdt rekening met de bestaande wetgeving en het
onderwijsbeleid, en vrijwaart de onafhankelijkheid van deze vormingstypes, in het bijzonder ten
aanzien van de erkenning van leerresultaten.

De „Vervlechting“ wordt zo niet beperkt tot de verwerving van aanvullende kwalificaties, het gaat ook om
de nauwe verwevenheid van afzonderlijke elementen uit de competentieverwerving, in het kader van
een procesgeïntegreerde leeractiviteit.
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De vervlechting van een procesgeïntegreerde beroepsopleiding en bijscholing in een bedrijf is een
dynamisch proces, dat sterk afhankelijk is van
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het concrete of toekomstige takenpakket,
de beschikbare beroepsbekwaamheden van de leerlingen,
de actuele leervorderingen,
de bedrijfscultuur,
de opleidingsgewoonten in ondernemingen uit de regio,
de bedrijfspedagogische vaardigheden,
de vaardigheden van de betrokken opleidingscentra, adviseurs en trainers,
de beschikbaarheid van nieuwe inzichten in de stand van techniek en technologie,
het opleidingsbeleid en de economische situatie,
wijzigingen in de regionale context.

Om vervlechting te gebruiken voor competentieontwikkeling is een passend didactisch ontwerp nodig
om leerprocessen vorm te geven.
Dat didactische ontwerp is niet enkel gericht op
•
•
•
•
•

de doelstelling,
de leerinhoud,
de leermethodes,
de bedrijfsorganisatie voor een procesgeïntegreerde leerfase en
de beoordeling van leerresultaten,

maar ook op de individuele ambities van de werknemers als "leerlingen" en van de "leraars", die als
hoofd, mentor, leerbegeleider of trainer ter beschikking staan.
De leerinhoud, de leermethodes en de organisatievormen kunnen omwille van het sterke individuele
karakter van kleinere bedrijven vooraf niet volledig worden bepaald. Ze moeten in een
gemeenschappelijk leerproces steeds opnieuw aan de doelstellingen en omstandigheden worden
aangepast.
De verwerving van beroepsbekwaamheden door integratie in het arbeidsproces in kleine bedrijven,
gebeurt door het leren van en met elkaar in een gemeenschappelijk arbeidsproces.
Dat leerproces omvat daardoor
•
•
•

formeel leren,
informeel leren en
impliciet leren.

Kenmerkend voor het leerproces in kleine ondernemingen is het gebrek aan samenhang tussen de
werkende en de lerende groep op het vlak van beroeps- en levenservaring, leeftijd en motivatie- en
activiteitsstructuur. Zo ontstaan er bijvoorbeeld bijzondere situaties op het moment dat leerlingen tegelijk
leraars zijn voor andere groepsleden en/of wanneer projectleiders niet enkel als vaktechnisch leider,
maar ook als instructeur optreden.
Een procesgeïntegreerde verwerving van beroepsbekwaamheden is niet uitsluitend gericht op de
uitvoering van het huidige en onmiddellijke takenpakket. Het gaat verder dan het aanreiken van de
nodige informatie, kennis en vaardigheden.
Het succes van de vervlechting tussen beroepsopleiding en bijscholing hangt in wezen af van de mate
waarin er een gunstige context gecreëerd kan worden om geïntegreerd in het arbeidsproces te leren,
m.a.w. het opzetten van leerbevorderende bedrijfsinfrastructuren.
Een andere voorwaarde voor het opzetten van eigen leerprocessen, is het tegenkomen van een
beproeving in het arbeidsproces, met andere woorden de bewustwording dat voor de door te voeren
veranderingen de beschikbare vaardigheden niet volstaan (zie module 2).
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1.3 Vormvarianten van de vervlechting van beroepsopleiding en bijscholing
en hun methodische omzetting in kleine en middelgrote ondernemingen
De vervlechting van opleiding en bijscholing in het arbeidsproces is mogelijk dankzij een van deze vier
vormvarianten:
•
•
•
•

Vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing
Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding
Gelijktijdige vervlechting van beroepsopleiding en bijscholing
Afzonderlijke opleidingsbouwstenen, die geïntegreerd worden als raakpunten tussen
beroepsopleiding en bijscholing

1.3.1 Vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing
Een opleiding omvat het aanleren van praktische vaardigheden en het overdragen van kennis aan een
leerjongen of student, door een onderwijs- of opleidingsinstelling. Hun pedagogische doelstelling is
minder gericht op de algemene en persoonlijke ontplooiing en veel sterker op de gestandaardiseerde
overdracht van bruikbare vaardigheden, die hoofdzakelijk nuttig zijn voor de uitoefening van een
bepaald beroep.
In een beroepsopleiding nemen vooral opleidingscentra en scholen die taak op zich. Beroepen kunnen
in Duitsland bijvoorbeeld enkel erkend worden, als de bijhorende opleiding volgens het federale
opleidingsbesluit wordt gegeven.
De vervlechting van beroepsopleidingen met elementen uit de professionele bijscholing moet leerlingen
in staat stellen,
• speciale wensen van een bedrijf, die voortvloeien uit de bedrijfsspecifieke technologische
processen, de specifieke prestatieprofielen, specifieke eisen van klanten (cultuur, taal, regio,
veiligheidsvereisten) en wetgevingen (certificaten, attesten), te kunnen inlossen
en/of
• zich sneller in te werken in het takenpakket dat ze krijgen.
Bij de vervlechting van de opleiding met elementen uit de bijscholing, verwerven de leerlingen
bedrijfspecifieke vaardigheden (aanvullende kwalificaties, certificaten), die de aanpassing aan de
wetenschappelijke en technisch-technologische evolutie en de actieve betrokkenheid bij veranderingen
in het bedrijf mogelijk maken. Deze specifieke vaardigheden worden voornamelijk verworven door mee
te draaien in het arbeidsproces. Ze bevatten daarnaast ook methodische en socioculturele
vaardigheden. En algemeen gezien zijn ze ook nuttig voor de individuele profilering.
Instructeurs en trainers die bijscholingen geven, zijn
• ervaren vaklui of mentors uit de eigen onderneming en/of
• trainers uit opleidingscentra, vakscholen, hogescholen of leveranciers
Bij de vervlechting van de opleiding met elementen uit een bijscholing, is vooral de projectmethode
geschikt om geïntegreerd in het arbeidsproces te leren. Daar kunnen afhankelijk van de situatie de
volgende methodes bij worden betrokken:
- Groepswerk,
- Verkenningsopdracht,
- Excursieopdracht,
- Leer- en werkopdracht,
- Leittextmethode, arbeidsonderricht,
- Trainingsmethode,
- Case-methode,
- Rollenspel.
Om leerlingen de nodige bedrijfsspecifieke vaardigheden bij te brengen, is het inzetten van ervaren
vaklui als begeleiders (mentors) heel heilzaam gebleken. De mentor is vertrouwenspersoon en
"luisterend oor". De ervaren begeleiders ondersteunen de leerling of nieuweling voor een bepaalde
periode, ze begeleiden hem in zijn persoonlijke en beroepsmatige ontplooiing.
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Een bijzondere vorm van begeleiding door ervaren arbeiders, is de integratie van nieuwe, allochtone
werknemers in een leer- of opleidingsfase. Dat soort begeleiding kan verschillende
bekwaamheidsbouwstenen, bedrijfsstages en ondersteuning bij alle vaktechnische en persoonlijke
vragen omvatten.

1.3.2 Vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding
Onder bijscholing vallen alle activiteiten die gericht zijn op de uitdieping, uitbreiding of vernieuwing van
kennis, capaciteiten en vaardigheden van mensen die een eerste opleidingsfase hebben afgesloten en
in de regel een beroep uitoefenen.
Bijscholling omvat verschillende leervormen, zoals:
•
•

formeel georganiseerde bijscholing (seminaries, cursussen, maar ook E-learning, CBT, WBT)
en
informele bijscholing (informeel leren, zelfstudie).

Het doel van de vervlechting van de professionele bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding is
•
•
•

het actualiseren en verder ontwikkelen van beroepsbekwaamheden, in het bijzonder na een
pauze (nieuwe baan na werkloosheid, niet-beroepsgebonden activiteiten, tijd voor het gezin),
het verwerven of bijwerken van certificaten en attesten en
het verwerven van belangrijke beroepsbekwaamheden, die uit de nieuwste wetenschappelijke
en technisch-technologische kennis ontstaan.

Bij de vervlechting van bijscholing met elementen uit de beroepsopleiding, verwerven de opgeleide
vaklui beroepsbekwaamheden, die hen geschikt maken voor en toelating geven tot het uitvoeren van
specifieke beroepsactiviteiten.
De inhoud wordt doorgaans in een gesystematiseerde vorm aangereikt en verworven, en door
verschillende wettelijke regelingen erkend.
Bij de vervlechting van bijscholing en beroepsopleiding is een breed spectrum aan methodes in het spel,
waarbij vaak een centrale rol is weggelegd voor de projectmethode.

1.3.3 Gelijktijdige vervlechting van beroepsopleiding en bijscholing
Bij de gelijktijdige vervlechting van opleiding en bijscholing verwerven op te leiden en opgeleide vaklui
gelijktijdig en samen de nodige beroeps- en bedrijfsgebonden vaardigheden (basisvaardigheden en
bedrijfspecifieke competenties), die hen de kennis en de toelating geven om een bepaald beroep uit te
oefenen. Doelgroepen zijn met andere woorden zowel op te leiden als opgeleide werkkrachten.
De competenties die verworven worden, moeten ervoor zorgen dat een werknemer mee is met de
huidige stand van wetenschap, techniek en technologie, en hem de nodige kennis aanreiken om actief
bij te dragen tot veranderingen in een bedrijf.
De gelijktijdige vervlechting van opleiding en bijscholing is waarschijnlijk de belangrijkste vorm van
vervlechting voor kleine ondernemingen.
Typerend voor dit leerproces is de bonte mix van beroeps- en levenservaringen, leeftijden en motivatieen activiteitstructuren in de opleidingsgroep.
Door oudere en jongere arbeiders samen te laten leren in een arbeidsproces, kan de kennis van oudere
werknemers over bedrijfsprocessen en onconventionele, beproefde oplossingsmethodes vervlochten
worden met het vernieuwingspotentieel van hun jongere collega's.
De volgende leervormen kunnen daarvoor gebruikt worden (zie module 4):
- Junior-senior-leertandem
- Leerpartnerships
- Creatief-team
- Klantenconferentie
- Leren met multimedia-ondersteuning
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Kennis en vaardigheden overdragen kan op de volgende manieren:
• De op te leiden en ervaren werknemers zijn afwisselend zowel leraar als leerling.
• Voor zaken die beide groepen niet beheersen of kunnen aanreiken, worden trainers van
opleidingscentra, vakscholen, hogescholen of leveranciers ingezet.

1.3.4 Afzonderlijke opleidinsbouwstenen als aanknopingspunt tussen opleiding en bijscholing
Het begrip "vervlechting" wordt ook vaak gebruikt als de periode tussen beroepsopleiding en bijscholing
met doelgerichte opleidingsmodules "overbrugd" moet worden, zonder dat er een eventuele
procesgeïntegreerde verbinding is tussen elementen (doelstellingen, inhoud, methodes,
organisatievormen en resultaatbeoordelingen) uit de beroepsopleiding en de bijscholing in een
homogeen leer- en bijleerproces binnen een bepaald beroep en voor een bepaalde werkplek. De
"vervlechting" is in dat geval vaak eerder een opsommende bundeling van afzonderlijke kwalificaties.

Besluit
De verschillende vormvarianten van de "vervlechting" van procesgeïntegreerde beroepsopleiding en
bijscholing in een beroep, maken het mogelijk om optimaal en individueel rekening te houden met de
concrete doelstellingen voor het verwerven van beroepspecifieke vakbekwaamheden en de huidige
voorwaarden van elke onderneming.
Kleine ondernemingen hebben in principe de volgende redenen om hun arbeidsproces zelf en de
vervlechtingsmogelijkheden tussen opleiding en bijscholing te benutten als meest doeltreffend wapen
om hun concurrentiekracht te waarborgen:
•

Kleine ondernemingen kunnen het zich niet veroorloven om een opdracht te onderbreken als er
een werknemer bijgeschoold moet worden. De tijds- en prestatiedruk en het ontbreken van een
vervanger voor de werkkracht, vereisen een andere manier om kwalificaties te verwerven dan in
grotere bedrijven.

•

Voor kleine ondernemingen zijn externe bijscholingen in de regel niet effectief, omdat het
specifieke karakter van de werkplek en de vereiste vaardigheden die daaruit voortvloeien,
onvoldoende in een externe opleiding kunnen worden verwerkt.

•

En voor kleine ondernemingen zijn bijscholingen op de opleidingsmarkt vaak te duur. Daar komt
nog bij, dat het niet evident is om een geschikte opleidingsinstelling te vinden, waar men over
de vereiste vakbekwaamheden beschikt. Ook de multimediapakketten die opleidingscentra
aanbieden voor bijscholing, worden door kleine ondernemingen niet vaak benut.

Kortom, de vervlechting van opleiding en bijscholing, enerzijds met elkaar en anderzijds met het
arbeidsproces, kan beschouwd worden als de beste strategie voor de persoonlijke ontbolstering van een
werknemer in een kleine onderneming.
In het volgende deel wordt dieper ingegaan op de aanvullende kwalificaties in het kader van de
vervlechting van de beroepsopleiding met elementen uit de professionele bijscholing.

1.4 Actiedomein - Aanvullende kwalificaties
Wat zijn aanvullende kwalificaties?
Aanvullende kwalificaties zijn een middel om de specialisatie en praktijkgetrouwheid van een
beroepsopleiding te versterken. Ze worden verworven nog tijdens de opleiding of meteen daarna, en
reiken extra kennis en vaardigheden aan.
Bedrijven benutten aanvullende kwalificaties in de eerste plaats om bedrijfspecifieke vakkennis en het
voortbestaan van de onderneming veilig te stellen.
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De inhoudelijke accenten van aanvullende kwalificaties geven aanwijzingen voor de kwalificaties die
ondernemingen nodig hebben.
Het doel van die aanvullende opleidingen is het uitbreiden en uitdiepen van beroepspecifieke en overstijgende competenties, uitgebreide sleutelcompetenties en de verwerving van specifieke
certificaten en attesten. Zo kunnen lerenden hun computerkennis bijschaven of in cursussen in een
beroepsschool of tijdens een verblijf in het buitenland een vreemde taal leren. Leerlingen in
ambachtsberoepen kunnen bijvoorbeeld een opleiding bedrijfseconomie volgen.
De erkende beroepsvereniging uit de branche moet zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden, om
te verzekeren dat deze aanvullende kwalificaties ook gecertificeerd en erkend worden. Is dat niet
mogelijk, dan kan de persoon via de opleidingsinstelling of zijn bedrijf een certificaat krijgen.

Voordelen van aanvullende kwalificaties
Dit zijn de belangrijkste voordelen:
Vroegtijdige specialisering
- Specifieke vakkennis effent al tijdens de opleiding het pad naar nieuwe en interessante
arbeidsdomeinen;
Tijdswinst
- Aanvullende kwalificaties kunnen vaak volledig of deels in rekening worden gebracht voor
eventuele latere bijscholingen;
Betere kansen
- Mensen die een aanvullende opleiding volgen, zien hun carrièrekansen aanzienlijk stijgen.
De voornaamste aanbieders van aanvullende opleidingen zijn de scholen zelf. Zij beslissen over de aard
en de omvang van de kwalificaties van hun leerlingen. Er zijn uiteraard ook externe opleidingscentra
waar je aanvullende kwalificaties kunt verwerven.

Onderzoek naar de behoeften
Op basis van de volgende vragen kunt u inschatten of uw bedrijf nood heeft aan aanvullende
opleidingen en, zo ja, welke. Als op minstens een van de volgende vragen het antwoord "ja" is, dan
moet u het ernstig overwegen om een aanvullende opleiding in te voeren.
•
•
•
•
•
•
•

Ontbreekt bepaalde inhoud in het beschikbare curriculum of hebben uw leerlingen kennis nodig
uit andere of aangrenzende beroepen die noodzakelijk is in het bedrijfsproces?
Moet bepaalde vakkennis of moeten afzonderlijke vaardigheden doelgericht uitgediept worden
onder uw leerlingen?
Wenst u intensieve ondersteuning voor de sleutelkwalificaties van uw leerlingen?
Worden uw leerlingen onderbenut en kunnen ze met andere woorden een aanvullende
opleiding gebruiken, zodat ze het bedrijf beter van nut zijn?
Bestaat de mogelijkheid om opleiding en bijscholing te vervlechten, om te komen tot een
kostenbewuste opleidingsstrategie voor de latere inschakeling van leerlingen in het bedrijf?
Wilt u doelgericht aan de toekomst en de concurrentiekracht van uw bedrijf denken, door de
eigen leerlingen beter te ondersteunen?
Wilt u uw leerlingen na de opleiding langdurig aan uw onderneming binden?
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Concept
Aanvullende kwalificaties moeten inhoudelijk zo precies mogelijk en op papier worden omschreven.
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke leerinhouden met welke accenten zijn er nodig?
Hoe moet het tijdskader eruitzien of met andere woorden: hoeveel uren zijn er nodig?
Moet de aanvullende opleiding bestaan uit één enkele sessie, of is een opbouw in modules
zinvoller?
Wat worden de gebruikte leermethodes (E-Learning, CBT, andere)?
Welk lesmateriaal is er nodig?
Kan er een diploma gehaald worden? Wordt er een bijhorend eindexamen gepland?
Krijgen de deelnemers een attest?
Bestaat de mogelijkheid om de opleiding in rekening te brengen bij bijscholingsexamens (zoals
de meesterproef)?

Organisatie
In tegenstelling tot de inhoudelijke vormgeving, kan de organisatie sterker door externe factoren (zoals
samenwerkingspartners) beïnvloed worden. Hier zijn wijzigingen op korte en middellange termijn
gemakkelijker dan bij de echte leerinhouden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan de aanvullende opleiding binnen het bedrijf georganiseerd worden, of moet men elders
terecht?
Is de juiste uitrusting voorhanden?
Wie kan de opleiding geven (eigen personeel of externe trainers)?
Hoe kunnen de nodige tijd en de organisatie van de opleidingsmaatregel in de bedrijfswerking
ingebed worden?
Welke samenwerkingspartners kunnen van nut zijn? (constructeurs/leveranciers, professionele
opleidingscentra, vakscholen)
Welke leerlingen komen in aanmerking voor een aanvullende opleiding?
Hoe moet de terugkoppeling eruitzien?
Hoe ziet een kosten-batenanalyse eruit?

Testen en certificeren van vaardigheden
Een examen is de noodzakelijke voorwaarde om een vaardigheid te bevestigen. Het is van belang dat in
het certificaat gedetailleerd wordt beschreven welke bekwaamheden, vaardigheden en kennis
verworden werd, en hoe ze getest werden. Die uiteenzetting moet voor derden begrijpelijk en
transparant zijn.

1.5 Praktijkvoorbeelden voor aanvullende kwalificaties
1.5.1 Voorbeelden van aanvullende leergangen en kwalificaties in de bouw
Aanvullende leergangen en kwalificaties voor ruwbouwarbeiders / metselaars
Aanvullende leergangen/Module

Opleidingsduur in
dagen

- Module: Betonrenovatie / testen van bouwmateriaal

5

- Module: Hout en houtverbindingen

5

- Module: Vakgebied pleisteraar/stukadoor

5

- Module: Vakgebied gewelfbouw

5

- Module: Bouwdelen droogbouw

5
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- Module: Domein hout- en bouwbescherming

10

- Module: Beton- en staalbetonwerken

15

- Module: Beton-/staalbetonwerken voor stenen bouwwerken

15

- Module: Bouwwerken met stenen/pleisterwerk/dekvloer

20

Aanvullende kwalificatie
voor ruwbouwarbeiders / metselaars

Opleidingsduur in
dagen

Leergang kleine graafmachine

5

Erkend torenkraanbestuurder

15

Metselbouw

15

Skeletbouwrenovatie

15

Droogbouw

15

Afdichtingswerken

15

Gevelwerken

15

Pleistertechniek

10

Tegelen

15

Plaveien

15

Leembouw

15

Machinaal stukadoren

15

Gewelfbouw

15

Technieken voor prefab-renovatie

15

Elektrotechniek

10

Tekstverwerking

5

Tabellenberekening

5

Beginselen van de computertechniek

1

Inleiding internet

2

Digitale beeldbewerking

2

Presentaties met MS-PowerPoint

5

Vreemde taal industrieel-technisch

5

Arbeidsveiligheid

3

Kwaliteitsmanagement

5

Basisbeginselen zelfstandig ondernemen

5

Teamvaardigheden en communicatie

2

Aanvullende leergangen en kwalificaties voor afwerkingsarbeiders / schrijnwerkers
Aanvullende leergangen / modules
voor afwerkingsarbeiders / timmerlui

Opleidingsduur in
dagen

Module: Droogbouwwerken

5

Module: Hout en houtverbindingen

5
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Module: Dekvloeren leggen

5

Module: Tegelen

5

Module: Bouwdelen droogbouw

5

Module: Stukadoren

10

Module: Beton/staalbeton

15

Module: Bouwwerken uit stenen

15

Module: Hout en houten bouwdelen

25

Aanvullende kwalificatie
voor afwerkingsarbeiders / timmerlui

Opleidingsduur in
dagen

Rijbewijs vorkheftruck

5

Opleiding wiellader

5

Erkend torenkraanbestuurder

15

Skeletbouwrenovatie

15

Droogbouw

15

Skeletbouw

15

Binnenruimtemeting

5

Bediening en onderhoud van kleine afwerkingstoestellen

5

Houtrenovatie

10

Elektrotechniek

10

Bewijs vakbekwaamheid bevestigingstechnieken

5

Tekstverwerking

5

Tabellenberekening

5

Beginselen van de computertechniek

1

Inleiding internet

2

Digitale beeldbewerking

2

Presentatie met MS-PowerPoint

5

Presentatievaardigheden

2

Vreemde taal industrieel-technisch

5

Arbeidsveiligheid

3

Kwaliteitsmanagement

5

Basisbeginselen zelfstandig ondernemen

5

Teamvaardigheden en communicatie

2

Elke aanvullende opleiding eindigt met een test en kan door een certificaat van een bedrijf,
opleidingsinstelling of beroepsvereniging erkend worden.
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Voorbeeld voor de aanvullende kwalificatie „Vormgeving van handwerk" voor schilders, lakkers
en schrijnwerkers
De aanvullende opleiding "Vormgeving van handwerk" gaat verder dan de kennis die een vakman
opdoet op school. Het is de bedoeling om aan de hand van een vrijwillige bijscholing de nodige
basisbeginselen voor de beoordeling van handwerk te leren en een bedrijf te verrijken met de nodige
creatieve competenties.
De opleiding duurt twee jaar. Ze start in het tweede semester van het eerste leerjaar en duurt tot het
einde van het eerste semester van het derde leerjaar.
De opleiding bestaat uit een deel A dat algemeen en experimenteel gericht is.
Deel B gaat vooral over de praktische toepassing in een beroep of project. Tot slot wordt een eigen
project voorgesteld.
Deelnemers die slagen, krijgen een certificaat "Aanvullende kwalificatie vormgeving".
De inhoud van het leerplan ziet er als volgt uit:
Deel A (80 uur)
1. Observatie
2. Communicatie, vorm, kleur
3. Tekenen met de vrije hand
4. Twee- en driedimensionale vormgeving
5. Eindwerk
Deel B (120 uur)
1. Projectgebonden vormgevingstechnieken
2. Designexperimenten
3. Eindwerk
In de opleiding is een projectgerichte aanpak heel belangrijk. Daarvoor zijn ateliers, leereilanden en
eventueel computerlokalen nodig.
Voorbeeld voor aanvullende kwalificaties in de bouw, uit het opleidingsprogramma
van de abc Bau GmbH / Duitsland
Praktijkgerichte opleiding
- Leergang orbitaal lassen
- Restauratie van historische muren
- Regeneratieve energie, in het bijzonder fotovoltaïek en geothermie
- Bijzonderheden van prefab-bouw
- Automatische gegevensverwerking (Word, Excel, AutoCAD of Allplan)
- Haardbouw
- Stucwerk / Hoeklijsten / Malbouw
- Oplossingen voor hernieuwbare energie in het dak
Vakoverschrijdende kwalificatie
- Leergang kettingzaag
- Leergang bouwmachines
- Leergang schiethamer
- Rijbewijs voor aanhangwagen
- Opslaglogistek bouw, organisatie van de opslag van kleine en grote goederen
- Instructeurbrevet, leerlingenbegeleiding als mentor
- Recyclage / Afvalverwerking (houtresten als brandhout gebruiken, verwerking van steenpuin,
doorverkopen van staal...)
- Inrichting van nachtwerven
- Van idee over planning tot vergunning
- De weg van een bouwvergunning
VETwin-winModel

Module 1

- 13 -

Individuele opleidingen
- Hulpverlener
- "Etiquette" voor ambachtsleerlingen
- Social Networking / Web 2.0
- Vreemde talen bouw, via uitwisselingsprogramma's
- Versterking van de teamvaardigheden

1.5.2 Aanvullende kwalificaties in het industrieel-technisch domein
Voor de beroepen werktuigmecanicien, mechatronicus, procesmecanicien moeten de volgende
voorbeelden de competentiewinst en het economische nut door de verwerving van aanvullende
kwalificaties benadrukken.
Aanvullende kwalificatie: Spuitgieten
1. Procesverloop, besturing en gebruik van machines
Beroepen:

werktuigmecanicien, mechatronicus

Doelstellingen: - Begrijpen de werking en het procesverloop van een spuitgietmachine (SGM)
- Kunnen systematische checklists opstellen bij de in- en buitendienststelling opstellen
- Bedieningsonderdelen kunnen naar andere machines worden overgezet
Inhoud:

- Opbouw en werking van een SGM
- Procesverloop spuitgieten
- Basisbeginselen van de SGM en de bediening
- Spuitproces starten en stopzetten
- Storingverhelping bij de in- en buitendienststelling

Waarom? Een - Erkennen en verpersoonlijken de nauwe samenhang en complexiteit
voorbeeld
van de eigen beroepsgroep met andere branches uit de techniek
- Kunnen zelfstandig en veilig werken
Voorbeeld:
Bij storingen in de SGM of het productieprocédé kunnen beide beroepsgroepen de
oorzaak van de fout sneller beoordelen en bij het juiste industrieel-technische
vakgebied indelen.

2. Werktuigwissel
Beroepen:

werktuigmecanicien, mechatronicus

Doelstellingen: - Verwerven van fundamentele kennis bij de ombouw van een werktuig
- De juiste volgorde bij de montage en demontage van een werktuig
Inhoud:

- Keuzecriteria voor SG-werktuigen en SG-machines
- Praktijkopleiding:
a) Werktuigwissel
b) Aansluiten van randapparatuur (zoals temperatuurregeling, transportbanden, enz.)

Waarom?
Een voorbeeld

- Een systematische procedure kunnen opstellen bij de ombouw van een werktuig
- Zelfstandig en veilig kunnen werken
Voorbeeld:
In het productieprocédé loopt een werktuig aanzienlijke schade op, de
procesmecanicien is met iets anders bezig. De werktuigmecanicien kan in dat zelf actie
ondernemen en de reparatie uitvoeren.
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3. Het herkennen en verhelpen van fouten aan gespoten delen
Beroepen:

werktuigmecanicien, mechatronicus

Doelstellingen: - Het vroegtijdig opsporen van fouten in het spuitgietproces en het verhelpen van die
fouten
- Kwaliteitsverbetering van de gespoten delen
Inhoud:

- Herkenning, oorzaken en verhelpen van vormfouten
- Systematische analyse van spuitfouten
- Werken met leersoftware
- Praktijkopleiding: uitvoering en evaluatie van proefreeksen

Waarom? Een
voorbeeld

- Het afbakenen van mogelijke foutoorzaken
- Constructiefouten moeten bij de werktuigbouw zo snel mogelijk herkend worden.
Voorbeeld: Werktuiggebonden fouten

4. Spuitgietmachines programmeren en afstellen
Beroepen:

werktuigbouwkundige, mechatronicus

Doelstellingen: - Kennis van technologische parameters en hun betekenis
- Zelfstandig kunnen instellen van machinebewegingen en verwerkingsvoorwaarden
Inhoud:

- Praktijkopleiding:
a) Programmeren en inrichten van de sluiteenheid
b) Programmeren en inrichten van de spuiteenheid
c) Invloed van de technologische parameters op de kwaliteit van de gevormde delen

Waarom? Een
voorbeeld

- Zelfstandig en snel fouten corrigeren bij de bouw van een werktuig
- Communicatiefouten vermijden
- Door toereikende vakbekwaamheden kan men goed inschatten, of bij fouten aan een
vormdeel parameter- of constructiematige oorzaken aan de basis liggen.
Een voorbeeld: Sommige kmo's beschikken zelf over SGM's voor hun werktuigbouw en
voeren de eerste afmonstering zelf uit.

Aanvullende kwalificatie: kunststofleer en kunststoftestprocessen
Beroepen:

werktuigbouwkundige, mechatronicus

Doelstellingen: - Verwerving van basiskennis met betrekking tot kunststofleer en -tests
Inhoud:

- Betekenis, indeling, symbolen en eigenschappen van kunststoffen
- Mogelijkheden bij het gebruik van uitgekozen kunststoffen
- Betekenis en soorten kunststofprocedés
- Praktijkopleiding:
a) Uitvoering van specifieke tests
b) Beoordeling van de vooropgestelde proefresultaten

Waarom? Een
voorbeeld

- de ontvorming van de vormdelen moet aan de mechanische eigenschappen van de
kunststof worden aangepast
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Voorbeeld:
Werktuigafmetingen moeten aan de krimpverhoudingen van de kunststoffen worden
aangepast.
Mechatronicus: thermisch gedrag van kunststoffen

Aanvullende kwalificatie: Onderhoud van elektrische en mechanische onderdelen
Beroepen:

werktuigbouwkundige, procestechnieker

Doelstellingen: - De deelnemers moeten ingezet worden voor vastgelegde taken en gelijkaardige en
herhalende arbeid bij de inbedrijfstelling en het onderhoud
van elektrische onderdelen
Inhoud:

- Beschermingsmaatregelen
- Elektronica (installatietechniek)
- Besturingstechniek
- Basisbeginselen van sensoriek in de besturingstechniek
- Praktijkopleiding:
a) Opbouw en aansluiting van beschermschakelingen
b) Vakbekwaam uitrusten en solderen van printplaten op de basis
- Bedrijfspraktijk:
a) Aansluiten en bedienen van randapparatuur bij de installatie

Waarom? Een
voorbeeld

Voorbeelden:
1. Hotrunners - Reiniging en reparatie
2. Sensoren voor kerntrekwerktuigen - Testen en opnieuw instellen
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Uitvoerige uiteenzetting van een leereenheid in het kader van een aanvullende opleiding in de
industrieel-technische sector

Leereenheid

Basisbeginselen van het spuitgieten en bediening en gebruik van
machinesturing

Domein

Industrieel-technisch domein in de kunststoffensector

Beoogde leerlingen

Industriële mecaniciens, mechatronici en werktuigbouwkundigen, die in een
kunststoffenbedrijf rechtstreeks werkzaam zijn in het productieproces,
alsook procesmecaniciens voor kunststof- en rubbertechnieken

Beschrijving van de
verwachte leerresultaten

Kennis
De deelnemers krijgen tijdens een intensieve, praktische training de
basisbeginselen van de spuitgiettechniek onder de knie.
Ze kennen de verschillende procesfases bij het spuitgieten.
Ze doen uitgebreide kennis op over de bouw en de werking van een
spuitgietmachine.
Ze beheersen de symbolen die in de machinesturing gebruikt worden,
alsook de opbouw en de begrippen die op de verschillende schermen
gebruikt worden.
Ze doen uitgebreide kennis op over het herkennen en verhelpen van
storingen bij de in- en buitendienststelling van een spuitgietmachine.

Vaardigheden
De deelnemers zijn in staat om het procesverloop bij het spuitgieten voor te
stellen aan de hand van weg-tijddiagrammen.
Ze kunnen het spuitgietproces met naleving van de gezondheid-, arbeid- en
brandveiligheid in chronologische volgorde starten en beëindigen.
Ze kunnen de verworven kennis en vaardigheden aanwenden voor de
besturing van andere machines.
Ze zijn in staat om uit machinedocumenten en andere bijlagen informatie
over symbolen, begrippen en toelichtingen bij de verschillende
beeldschermpagina's onder de knie te krijgen en te benutten.
Ze kunnen fouten bij het aanzetten en afstellen van de spuitgietmachine
herkennen, analyseren en opheffen.

VETwin-winModel

Module 1

- 17 -

Persoonlijke vaardigheden
De deelnemers erkennen en verpersoonlijken de nauwe samenhang en
complexiteit van de eigen beroepsgroep met andere branches uit de
techniek.
Ze zijn zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die ze dragen bij de
in- en buitendienststelling van machines en installaties.
De deelnemers kunnen zelfstandig en veilig omgaan met nieuwe machines
en installaties.
Ze zijn in staat om hun autonoom verworven vaardigheden en kennis van
onderwerpen en van bereikte resultaten te presenteren.
Leerdoelen

Cognitief
•
•

•
•

Verwerving van de basisbeginselen van de spuitgiettechniek.
Inzicht in de werkwijze en het procesverloop van een
spuitgietmachine, in staat zijn om een systematische,
chronologische volgorde aan te houden bij de in- en
buitendienststelling van een machine.
Mogelijke fouten worden zelfstandig herkend en verholpen, of
kunnen met behulp van machinedocumentatie geanalyseerd en
opgeheven worden.
De kennis van machinebesturing kan op andere machines en
installaties toegepast worden.

Affectief
•
•
•
•

Vertrouwen bij de omgang met machinedocumenten en andere
bijlagen.
Snel en correct ingrijpen bij fouten en storingen.
Foutoorzaaken indelen volgens hun relevantie binnen het
industrieel-technische domein.
Bereidheid tot coöperatieve, multidisciplinaire foutenverhelping.

Psychomotorisch
•
•
•

Toepassing van de technische instructies op het vlak van
arbeidsveiligheid in een kunststofwerkplaats (spuitgieten).
Door voortdurend te oefenen met de spuitgietmachines worden
gesimuleerde fouten en storingen sneller herkend en kunnen ze
gepast aangepakt worden.
Ontwikkeling van een routinematige en systematische werkwijze bij
de bediening van de spuitgietmachine.

Verduidelijking en omvang van die ontwikkeling:
een verduidelijking van de leerdoelen gebeurt in de concrete voorbereiding
van de afzonderlijke opleidingseenheden.
De omvang van de ontwikkeling van de verworven kennis en vaardigheden
wordt bepaald in functie van het kader van de bedrijfstaken die relevant zijn
in de opleiding.
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Leerinhoud

Basisbeginselen van de spuitgiettechniek
- Onderricht over de arbeidveiligheid
- Opbouw en werking van een spuitgietmachine
- Procesverloop spuitgieten
- Technologische parameters en hun betekenis
Basisbeginselen van een spuitgietmachine en de besturing
- Verklaring van de ingave-eenheid
- Beeldschermpagina's van de sluit- en inspuiteenheid
- Spuitproces starten en stopzetten
- Technologische parameters in zogeheten herstelrapporten tegenover
elkaar plaatsen (sterkte-zwakteanalyse)
- Storingsverhelping/foutenopheffing bij de in- en buitendienststelling
- Uitwerken van in- en uitschakelalgoritmes voor spuitgietmachines

Tijdskader in functie van de
leerplek

2 weken (80 uur)
Leerplek: kunststofwerkplaats (spuitgieten)

Leervormen, methodes,
middelen

-

Inleidend onderricht
Onderrichtsgesprek
Zelfstudie-eenheden voor bepaalde thema's en praktische oefeningen
Benutten van alle bijlagen, machinedocumentatie, voorbeeldprotocols en
werkbladen
Zelfevaluatie en beoordelingsgesprek

Training op echte spuitgietmachines van de producent:
- Arburg Allrounder 270 S
- Klöckner Ferromatik Desma FX 50
- Ferromatik Milacron E 50 S
- Ferromatik Milacron E evolution 75
- Engel ES 200H/80V/50HL 2F
- Demag ERGOtech compact 80
Organisatie van de
leerinhoud

De leereenheid richt zich tot toekomstige industrieel-technische krachten in
de industriële en handwerksector.
De deelnemers uit de beroepsgroepen mechatronicus,
werktuigbouwkundige en procestechnieker voor kunststof- en
rubbertechnieken worden domeinoverschrijdend en bedrijfspecifiek
opgeleid.
De groep mag niet meer dan 10 deelnemers tellen.
Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de volledige leereenheid ook in
het bedrijf worden uitgevoerd.

Resultaatbeoordeling /
Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren tijdens de leereenheid
- Beoordeling van de zelfstudie
- Beoordeling van de vaardigheden bij de
in- en buitendienststelling van de spuitgietmachine
- Leergangspecifieke test
Prestatie-indicatoren aansluitend op de leereenheid
- Zelfevaluatie
- Evaluatie door de trainer van het opleidingscentrum
De deelnemers krijgen na afloop een attest met het behaalde resultaat.

VETwin-winModel

Module 1

- 19 -

1.6 Actiedomein - Nascholingmodules
Mensen zonder een erkend diploma hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. De meeste werkgevers
verwachten aantoonbare vaardigheden op het vlak van zelfstandig plannen en de uitvoering van taken,
het verwerken van gegevens en communicatie. Al deze kwalificaties worden hoofdzakelijk in een
beroepsopleiding verworven. Maar niet iedereen volgt het gebruikelijke opleidingstraject of werkt het tot
het einde af, zodat ze geen afsluitend examen hebben afgelegd voor een geldig beroepsdiploma. Als
zogeheten "aangeleerden" of "ongeschoolden" vinden ze maar zelden een gekwalificeerde en
duurzame baan.
In het licht van het steeds toenemende tekort aan werkkrachten weerklinkt ook in bedrijven sterker de
roep naar bijscholing van gekwalificeerd personeel uit de eigen rangen, omdat vaak hun behoeften niet
alleen door de beroepsopleiding ingelost kunnen worden. Veel van hun werknemers beschikken over
jarenlange en vooral bedrijfsspecifieke werkervaring en productkennis. Aangeleerde en ongeschoolde
volwassen beschikken in wezen over de volgende eigenschappen:
- Levens- en beroepservaring,
- Praktische vaardigheden,
- Motivatie, want elke betrekking verhoogt hun kans op een duurzame integratie in de
arbeidsmarkt
De opleiding van werkende en werkloze aangeleerden en ongeschoolden, al dan niet van allochtone
herkomst, impliceert met andere woorden een enorm potentieel, dat door pasklare opleiding en de
vervlechting van elementen uit de opleiding en bijscholing mee kan helpen het tekort aan
arbeidskrachten weg te werken.
Een nascholing opent voor schoolverlaters, ongeschoolden en aangeleerden met of zonder job nieuwe
perspectieven op een duurzaam beroepsdiploma en verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt.
Bedrijven kunnen het opleidingspotentieel van aangeleerde en ongeschoolde arbeiders te benutten en
zo hun behoeften aan werkkrachten in te lossen. Opleiding en tewerkstelling worden daarbij
gecombineerd. De modulestructuur maakt doelgerichte en individuele opleidingstrajecten mogelijk.
Volgende aspecten bepalen de hogere beroepsopleiding:
• Opdeling van opleidingsinhoud in zogeheten modules, met afgebakende beroepspecifieke
kennis en vaardigheden,
•

Afstemming op de bedrijfsbehoeftes bij de ontwikkeling van hogere beroepsopleidingen,

•

Nauwe samenhang tussen leren en werken. De nascholing vindt voornamelijk plaats in het
bedrijf en wordt met lesmodules in een professionele opleidingsinstelling aangevuld.

De modulaire nascholing maakt het mogelijk om alsnog een diploma te behalen, zonder tijd te verliezen
in het arbeidsleven. Of het nu gaat om een beroepspecifieke of allesomvattende opleiding: iedereen
kan, met inachtneming van zijn beroepservaring en -vaardigheden, een beroepsdiploma behalen. Door
voort te gaan op de eigen werkervaring effent een modulaire nascholing het pad naar nieuwe
perspectieven.

Leren en werken
In een modulaire nascholing gaan leren en werken hand in hand. Een nascholing die gericht is op het
behalen van een beroepsdiploma, kan daarom enkel in nauwe samenwerking tussen bedrijf en
opleidingsinstelling plaatsvinden. Deze praktijkgerichte aanpak en de bijhorende leerbegeleiding helpen
de deelnemers om hun beroepsbekwaamheden te ontvouwen.
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Naast het afstemmen op de opleidingsbehoeften van bedrijven, is het vooral de opdeling van
opleidingsinhoud in individueel samen te stellen modules, die bepalend is voor het succes van een
nascholing. Modules zijn leereenheden die bestaan uit afgebakende en beroepspecifieke kennis en
vaardigheiden, die afzonderlijk beoordeeld worden.
Informatie- en adviesaanbod
Om deze opleidingsreserve aan te boren, is een uitgebreid informatie- en adviesaanbod voor
ondernemingen onontbeerlijk. Daarbij moeten bedrijven gewezen worden op de opportuniteiten die
ontstaan uit de nascholing van aangeleerden en ongeschoolden. De bedrijven moeten geïnformeerd
worden over de manieren waarop nascholing gepland, uitgevoerd en georganiseerd kan worden, zodat
er nieuwe opleidingstrajecten mogelijk worden voor de beroepsgebonden persoonlijke ontwikkeling.
Dat informatie- en adviesaanbod kan betrekking hebben op de volgende aspecten:
Prestatiescope voor jongvolwassenen
•
Competente informatie- en adviesverlening
•
Competentiebeoordeling en sterkte-zwakteanalyse
•
Individuele inschatting van de opleidingsbehoeften
•
Organisatietips voor opleidingen in samenwerking met bedrijven
•
Advies over mogelijke stimuleringsprogramma's
•
Advies en begeleiding tot aan het eindexamen
Prestatiescope voor bedrijven
•
Advies voor ondernemingen over de nascholing van werknemers met beperkte kwalificaties
•
Beoordeling van het opleidingspotentieel van ongeschoolde werkkrachten
•
Ondersteuning bij de optimale vormgeving van nascholing
•
Advies over mogelijke stimuleringsprogramma's
•
Begeleiding tot aan het afsluitexamen

1.6.1 Stimulering van nascholing in Duitsland
Het externe examen (Externenprüfung) voor werkkrachten zonder speciale opleiding
De zogeheten Externenprüfung is een door de staat erkend eindexamen voor werkkrachten zonder
specifieke beroepsopleiding, die qua eisen identiek is aan die van een eerste beroepsopleiding. Er zijn
verschillende mogelijkheden om tot dit externe examen toegelaten te worden:
1. Wie als externe toegelaten worden tot het eindexamen, moet kunnen aantonen dat hij voor minstens
anderhalve keer de voorgeschreven opleidingstijd in het beroep waar hij een examen voor wil afleggen,
werkzaam was. Bij een beroep met een driejarige opleiding moet hij dus over vierenhalf jaar ervaring
beschikken. Het aantonen van de werkzaamheid in het huidige beroep gebeurt in de regel aan de hand
van getuigschriften en contracten, die bewijzen dat de betrokkene ervaring heeft opgedaan in het
beroep in kwestie. Ook het bewijs van opleidingstijd in een ander opleidingsberoep wordt in overweging
genomen.
2. Is het aantonen van de minimumduur niet of niet volledig mogelijk, dan kan de persoon ook worden
toegelaten als hij getuigschriften of andere bewijsstukken voorlegt die bewijzen, dat hij over de nodige
handelingsbekwaamheid beschikt om een toelating tot het examen te rechtvaardigen.
Voor het aantonen van de beroepsmatige handelingsbekwaamheid zijn naast de bewezen
beroepswerkzaamheden gepaste getuigschriften en bewijsstukken nodig, bijvoorbeeld over aanvullende
opleidingsmaatregelen. Hiervoor worden ook getuigschriften van buitenlandse opleidingsdiploma's en
beroepsperiodes in het buitenland in overweging genomen.
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Als iemand aan de voornoemde toelatingsvoorwaarden voldoet, dan kan hij bij de bevoegde instantie
een aanvraag indienen om tot de Externenprüfung te worden toegelaten. Als er nog leerinhoud niet is
ingevuld, dan wordt die in bijkomende leermodules aangeleerd. Het aantal nog openstaande
leermodules bepaalt in dat geval de totale duur van de nascholing. Na het afsluiten van de laatste
module volgt het examen, de laatste stap voor het behalen van het beroepsdiploma.
Bij het bepalen van de ontbrekende leerinhoud wordt ook rekening gehouden met beroepservaring in
het buitenland, de vaardigheden die daar verworven werden moeten dan in het kader van de nascholing
niet opnieuw geleerd worden. De aanvraag tot toelating wordt bij de bevoegde beroepsvereniging voor
industrie en handel of bij een handwerkvereniging ingediend. Het examen wordt ook voor deze
beroepsverenigingen afgelegd.
Steunmaatregelen
Voor de financiering van een nascholingprogramma kan de deelnemer of het bedrijf instaan, maar er
bestaan ook verschillende maatregelen die werkgevers en werknemers financiële steun verlenen.
Opleidingscheques
Voor werkgevers uit ondernemingen met minder dan 250 werknemers voorziet het Duitse
arbeidsagentschap opleidingscheques en doorbetaling van het arbeidsloon. Deze steunmaatregel wordt
toegekend op voorwaarde dat de werknemer een gering gekwalificeerde werkkracht is zonder
beroepsdiploma, die al meer dan 4 jaar aangeleerd of ongeschoold aan de slag is. De werknemer
ontvangt de opleidingscheques en kan daarmee alle toegelaten bijscholingen volgen.
Ook werklozen en werkzoekenden kunnen - op basis van hun kans op succes in de af te werken
beroepsopleiding - met opleidingscheques ondersteund worden. Dat geldt ook voor personen zonder
afgeronde beroepsopleiding en mensen met meer dan vier jaar beroepservaring, die zich hebben
aangemeld bij de bevoegde instantie. Een rechtstreeks onderhoud met de bevoegde ambtenaar is een
voorwaarde om van deze steunmaatregel te genieten.
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