


Competentie-ontwikkeling in 
duaal leren

Welke rol speel jij? 



Wij zijn 12 onderwijsexperten



Wij delen één missie...

•“Wij willen alle schoolactoren versterken in hun rol in het onderwijs, 
van in de kleuterklas tot in de raad van bestuur.

•Zo willen wij bijdragen tot onderwijs dat impact heeft op onze 
maatschappij. “



Dat doen we met een breed aanbod 



Waar nodig en nuttig met onze partners



Binnen een veelheid aan thema’s

•Modernisering van het Secundair Onderwijs

•Effectief schoolleiderschap

•Schaalvergroting 

•Didactiek en differentiatie

•Professionaliseringsbeleid

•IT op school

•Duaal Leren 

•Communicatie in teams 

•...



Wij werken op maat. 

•Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. 

•Op jouw school. 



Volgens onze gouden principes. 

•Schoolmakers…

● stelt haar expertise ten dienste van onderwijs

● om samen met de school de voorliggende uitdagingen aan te pakken

● steeds aansluitend bij de aanwezige competenties en troeven

● op een waarderende manier

● erover wakend dat de verschillende actoren van de school samenwerken

● zodat trajecten, opleidingen, oplossingen ook renderen op lange termijn

● en de school versterkt zelfstandig verder kan



charlotte@schoolmakers.be



En wie zijn jullie? 



Overzicht

1. Waarom focus op duaal leren?
2. Centraal vraagstuk
3. Hoe kunnen de mentor en de leraar het leerproces 

begeleiden?
4. Wat kan de leerling doen om zijn leerproces te sturen?



WHY

● Motiverender traject (voor de juiste leerlingen)
● Versterken van de competenties
● Ontwikkelen van opportuniteiten om vanuit te 

leren
● Opwaardering beroepsgericht opleidingen
● Sterkere gekwalificeerde uitstroom
● Levenslang leren (ook voor leraren) **
● Vlotte overgang naar arbeidsmarkt
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De leerling OndernemingenSamenleving



Centraal vraagstuk

“Als we weten dat leren op de werkvloer zo 
belangrijk is, hoe kunnen we samen, vanuit onze 
verschillende rollen, de leerling zo goed mogelijk 
begeleiden naar zelfstandig leren?” 
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Centraal vraagstuk

“Als we weten dat leren op de werkvloer zo 
belangrijk is, hoe kunnen we samen, vanuit onze 
verschillende rollen, de leerling zo goed mogelijk 
begeleiden naar zelfstandig leren (en) werken?” 

Focus op mentor 

& praktijkleraar



Overzicht 

HOW WHAT

Mentor
Praktijkleraar

Hoe kan ik de leerling 
optimaal begeleiden in 
zijn/haar leerproces? 

Wat doe ik om de leerling 
optimaal te begeleiden in 
zijn/haar leerproces?

Leerling
Hoe kan de leerling zelf 
optimaal leren (en) 
werken? 

Wat doet de leerling om 
optimaal te leren (en) 
werken?



#onderwijsconcepten

• Competenties

• Alignment (= afstemming)

Kennis

Vaardig

heden

Attitudes

C



Verschillende actoren betrokken



Verschillende actoren betrokken

(Praktijk)leraar & mentor



(Praktijk)leraar & mentor

Uitdaging 1: 

MATCHEN

Uitdaging 2: 

AFSTEMMING

Taakverdeling

Aanpak

Evalueren

Samenwerking

M

Waarom?

Hoe?

Welzijn van de leerling

Zelfvertrouwen van de leerling

Aangename samenwerking

Goede werkkracht

Productieve samenwerking

Leerproces op de werkvloer optimaliseren
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functioneren

IEDEREEN moet tevreden zijn met de match 
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Kyndt, Eva, & Aerts, Jan. (2018). Op maat matchen. Een wicked probleem dat een innovatieve aanpak vraagt. (p. 28). 
In Leren Duaal Leren (pp. 17-33). Acco; Leuven. 

nood school < > nood bedrijf

sterk profiel < > minder sterk profiel  

1. Hoe kunnen we matchen? 
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- De te behalen competenties van de lerende

- Praktische aspecten vb. bereikbaarheid van de werkplek 
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1. Hoe kunnen we matchen? 

- congruentie vs. constructieve frictie



congruentie vs constructieve frictie

- Veiligheidsgevoel

- Uitdaging – net genoeg

- No stress

➔Optimale groeikansen

Leren is een dynamisch proces.
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1. Hoe kunnen we matchen? 

Goodness-of-fit → geslacht, diploma, leeftijd …

Niet perse de meest ervaren collega of de 

collega met de meeste ervaring!
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2. Welke andere factoren kan je in rekening brengen? 



(Praktijk)leraar & mentor

Uitdaging 1: 

MATCHEN

Uitdaging 2: 

AFSTEMMING

Taakverdeling

Aanpak

Evalueren

Samenwerking
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3. Wat na de ‘perfect’ match? 

Waarom deze 

match? 

Wat zijn de 

aandachtspunten 

in het leerproces? 

STARTOVERLEG
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1. Wie doet wat wanneer?



(Praktijk)leraar & mentor

Uitdaging 1: 

MATCHEN

Uitdaging 2: 

AFSTEMMING

Taakverdeling

Aanpak

Evalueren

Samenwerking

Waarom?

Hoe?

1. Wie doet wat wanneer?

- Gedeelde verantwoordelijkheid

- driehoeksgesprek

opnieuw … en

opnieuw … 

- Corebusiness van bedrijf in bedrijf; school compenseert

(meeste competenties aangeleerd op de werkvloer!)



Rol van de leraar in Duaal Leren

• Coachingsgesprekken

• Bedrijfsbezoeken

• Communiceren op afstand

• Andere tijdsindeling.



Rol van de mentor in Duaal Leren

• Leerprocessen 

begeleiden

• Evalueren 

• Communiceren op afstand

• Stem op de klassenraad



Communiceer

Hoe is 

het?

Waar is hij nu 

mee bezig?

Hoe 

loopt 

het? 

Wat kan ik 

doen om te 

helpen? 



Verdeel de competenties
- onderling
- over de tijd

● Duidelijke rolverdeling

● Eigenaarschap voor elke taak



(Praktijk)leraar & mentor

Uitdaging 1: 

MATCHEN

Uitdaging 2: 

AFSTEMMING

Taakverdeling

Aanpak

Evalueren

Samenwerking

Waarom?

Hoe?

2. Hoe pak je dit aan?

• Afwisseling in het takenpakket

• Tijd geven

• Aanpak mag verschillen: andere technieken, andere methodes

als …

… de leerling daar mee om kan,

… het verschil voor de leerling duidelijk is (en waarom!)

dan … 

… is dat een hefboom voor het leren!

• Wees een leer-kracht.



Dé uitdaging: elke leerling tot excellentie 
krijgen. 



Anders Ericsson, Florida State Univ.  



•Onderzoek naar welke omkadering top-experten gekregen hebben om te komen 
tot excellentie (sportlui, zakenmensen, onderzoekers, vakmannen, muzikanten, 
schaakkampioenen…). 



Welke elementen blijken tot excellentie te leiden? 

• Hoog IQ
• Contact met een expert-leraar
• Leerlingen uit hun comfortzone halen
• Duidelijke doelstellingen hanteren en 

er constant naar verwijzen
• Talent en aanleg
• Kraken en maken
• Oefenen op maat 

• Fysiek afzien
• Hoge punten
• Bewust tegenslagen laten hebben
• Fysieke kenmerken
• Veel commentaar krijgen
• Mentale voorstellingen kunnen 

maken van wat perfectie is, dankzij 
“modeling”

• Oefenen in moeilijke 
omstandigheden
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Dit moeten jullie doen! 



Uitdaging voor de leraar: DIFFERENTIEER



•Convergente differentiatie: 

•zoveel mogelijk leerweg SAMEN 
afleggen

•Divergente differentatie: 
eerder APARTE leerwegen

CRUCIAAL BESEF



Uitdaging voor de leraar: DIFFERENTIEER
Selectie van tips! (1/2)

● Durf leerlingen te laten excelleren. Voorzie 

ook taken (of toevoegingen daarop ) die “the

next step” gaan. 

● Benut ook de expertise van “duale” 

leerlingen: 

○ zet hen in als coach 

○ laat hen de basisinstructie geven

● Zet leerlingen in als “buddy” (duale leerlingen 

met reeds bereikte competenties, of reguliere 

leerlingen met veel voorkennis). 

● Spreiding en herhaling is cruciaal. 



Uitdaging voor de leraar: DIFFERENTIEER
Selectie van tips!  (2/2)

● Varieer in de ondersteuning die leerlingen 

krijgen. Van zodra het zonder fiche kan: fiche 

weglaten, en achteraf zelf laten overlopen of 

ze alle stappen goed gevolgd hebben. 

● Geef gerichte feedback. Werk met 

gepersonaliseerde aandachtspunten. Schuif 

er zelf een paar naar voren waar zij er zelf één 

of meerdere uit kiezen. 

Er is nog meer… zoals een model om je lessen 

gedifferentieerd te ontwerpen.



Differentiatietips algemeen

● Bewaar overzicht



Differentiatietips algemeen

● Wees streng voor respect en onderlinge relaties. 

•Wees ontoegeeflijk. 



Differentiatietips algemeen

•Orde in lokaal en materiaal = orde in het hoofd. 



(Praktijk)leraar & mentor

Uitdaging 1: 

MATCHEN

Uitdaging 2: 

AFSTEMMING

Taakverdeling

Aanpak

Evalueren

Samenwerking

Waarom?

Hoe?

1. Waarom evalueren wé?

2. Hoe evalueren we? Welke tools gebruiken we? 

• Om het leerproces bij te sturen of om te beslissen of de leerling de competentie 

beheerst

• Gedeelde verantwoordelijkheid

• Objectief en betrouwbaar te werk gaan

• OBSERVATIE

• Wat je ziet

• Wat je hoort



https://youtu.be/YUS-mFr75H0
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→ Niet interpreteren! Wel bevragen.



Vertrekken vanuit een concreet eindresultaat.

•vb:

•Iemand die uitstroomt als duale leerling volgende concrete competenties 
bevatten.

•= Standaard traject = Wat vinden wij daar essentieel in



Visualiseer dit traject - ook naar de werkplek



ONTWIKKELING EVALUATIEBELEID

Waartoe 
evalueer 

ik

Wat wil ik 
evalueren

Hoe wil ik 
evalueren

Wie 
evalueert

Wanneer 
evalueren 

we





Win tijd!

FEEDBACK 

https://mijnspringuur.be/evalueren-en-feedback-rubric-of-one/

Kennis

Vaardig

heden

Attitudes

C

https://mijnspringuur.be/evalueren-en-feedback-rubric-of-one/


MAAK JE MEESTERSCHAP DOORZICHTIG

•Doorbreek de vloek van het eigen talent!

•Analyseer wat je zelf intuïtief doet. 

•Vertaal naar bewuste denkpatronen en handelingsstructuren. 

•Bied die op didactisch verantwoorde wijze aan zodat de leerling zijn gebrek aan meesterschap kan 
compenseren. 

•Belangrijk om deze zaken te expliciteren. Bij jezelf én bij leerlingen. 



(Praktijk)leraar & mentor

Uitdaging 1: 

MATCHEN

Uitdaging 2: 

AFSTEMMING

Taakverdeling

Aanpak

Evalueren

Samenwerking

Waarom?

Hoe?

Samenwerking tussen onderwijs en werkveld is CRUCIAAL

• Wederzijds respect

• Gedeelde verantwoordelijkheid: geven en nemen

• Afstemming!

• Informeer elkaar

• Gelijkwaardigheid

• Loyaliteit



De leerling



De leerling

Om  van duaal leren een succes te maken 
… moet een jongere kunnen leren op de 
werkvloer.

Motivatie = sleutel tot slagen van duaal 
traject

Uitdaging 1: 

Rijp & bereid?

Uitdaging 2: 

Zelfsturing

Waarom?

Hoe?

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wat?
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De leerling

Werk in scholen aan leerlijnen beroepsoriëntering en zelfsturend leren 
voorafgaand aan de leeftijd van 15 jaar

Werk voorbereidings en begeleidingstrajecten uit voor jongeren die niet 
met duaal leren aan de start kunnen gaan met aandacht voor de rol en 
de verantwoordelijkheid van elk van de stakeholders in duaal leren

Stem af met bedrijven. Wat is er nodig? In de context kan er veel 
gebeuren.

Werk aan motivatie en welbevinden. Vb. Snoezelgroep, opstapgroepje

Uitdaging 1: 

Rijp & bereid?

Uitdaging 2: 

Zelfsturing

Waarom?

Hoe?

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wat?



De leerling

= een hefboom voor arbeidsrijpheid en 
arbeidsbereidheid

én
bevordert de intrinsieke motivatie van 
leerlingen 

Uitdaging 1: 

Rijp & bereid?

Uitdaging 2: 

Zelfsturing

Waarom?

Hoe?

Wat?
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De leerling
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Uitdaging 2: 
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Wat?

"Een effectieve zelfsturing zorgt ervoor dat je in 

staat bent om effectief met de stroom aan 

gebeurtenissen in je leven om te gaan. Anders 

gezegd: een adequate zelfsturing is noodzakelijk 

voor geluk en succes." (Smidts, 2018, p. 18)



De leerling
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Een zelfsturende leerling

Volgens Zimmerman (2013):

● een leerling die proactief (planmatig) en doelgericht te werk gaat
● zijn sterktes en tekortkomingen kent 
● en daarbij gebruik kan maken van effectieve cognitieve en metacognitieve strategieën. 



De leerling

• Verbinding

• Verantwoordelijkheid

• Zelfvertrouwen

• Oplossingsgerichtheid

• Teamvertrouwen

• Rolduidelijkheid

• Ontplooiing

• Pro-activiteit

Uitdaging 1: 
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Uitdaging 2: 
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Waarom?

Hoe?

Wat?



De leerling

Uitdaging 1: 

Rijp & bereid?

Uitdaging 2: 

Zelfsturing

Waarom?

Hoe?

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wat?



De leerling

• Uitdagende opdrachten

• Perspectieven binnenbrengen

• Zelfreflectie

• Praat over het leerproces door vragen te stellen. 
Waarom …? Hoe …? Wat vind je dan belangrijk? …

• Accepteer fouten!

• Verantwoordelijkheid aan leerling geven

Uitdaging 1: 

Rijp & bereid?

Uitdaging 2: 

Zelfsturing

Waarom?

Hoe?

Wat?

Waarom?

Hoe?

Wat?



Conclusie



Conclusie

Ten eerste … investeer tijd in afstemming & 
samenwerking. Communiceer.

Ten tweede … gedeelde verantwoordelijkheid. Dit 
geldt ook voor de leerling!

Ten derde … vind het ideale leertraject voor elke 
duale leerling. Differentieer, daag uit, wees 
ambitieus.
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