
ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

SCREENING ARBEIDSRIJPHEID EN - BEREIDHEID







ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING

• “Onderwijsloopbaanbegeleiding betekent de 
leerling, met zijn persoonlijke en contextuele 
aspecten, versterken bij het maken van keuzes, 
binnen een krachtige onderwijsleeromgeving 
gedurende zijn leer- en ontwikkelingsproces, met 
oog voor de optimale realisatie van zijn talenten, 
capaciteiten, attitudes, waarden en interesses in 
functie van zijn deelname aan het maatschappelijke 
leven”



LEIDRAAD OLB

•zelfconceptverheldering

•horizonverruiming 

•keuzebekwaamheid





UITGANGSPUNT: 
• de klassenraad en de trajectbegeleider geven samen een

• niet-bindend advies over de arbeidsrijpheid van elke jongere

• die in aanmerking komt voor een arbeidsmarktgerichte
opleiding.



ARBEIDSRIJPHEID & ARBEIDSBEREIDHEID
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Arbeidsrijpheid: in staat om competenties te verwerven

in een opleiding die vooral bestaat uit

leren op de werkvloer, 

en die bovendien gemotiveerd zijn. 

Arbeidsbereidheid:“een jongere die gemotiveerd is om bepaalde 
competenties te verwerven op de werkvloer”





UITGANGSPUNTEN SCREENING

• Objectiviteit

• Standaardisatie

• Betrouwbaarheid

• validiteit



INHOUD

• In deze vorming vind je een heleboel technieken, oefeningen en fiches die je op een logische manier in dit 
oriënteringsproces ondersteunen. Je kiest in de praktijk hieruit wat het meest relevant en gebruiksvriendelijk 
lijkt. Kies enkele oefeningen uit OF volg het ganse traject . Beide zijn even goed. Het is allemaal afhankelijk 
van de weg die de jongere reeds aflegde en wat jullie nog te weten willen komen.

ORIËNTERINGSPROCES

Technieken

oefeningen fiches
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BEGELEIDINGSTOOLS OMZENDBRIEF : OVERZICHT

• ICE-model DuLeGo!

• Klaar voor duaal ontwikkeld in 
samenwerking tussen de Universiteit 
Antwerpen en het Provinciaal Onderwijs 
(zie handleiding, evaluatielijst en rubric)

• SIM-ME (JES)

• Inclusief (TOPunt)

• Kickstart je Toekomst

• Screeningstool ontwikkeld door VOLTA
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https://pro.g-o.be/onderwijsorganisatie-regelgeving-financien/secundair-onderwijs/duaal-leren/dulego/instrumenten-ice-model
https://drive.google.com/file/d/1vPnM01K129cLs5FUtHnVEEIRG0Xjz-h5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kjidvox7aCvf0cXsO6_jNW5NwrowVgS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_AcWvvuGhYCwBEhANbbfgN3nbM1eC3Z/view?usp=sharing
https://www.jes.be/pagina.php?id=simme
https://duo.topuntgent.be/files/kcfinder/files/ori%C3%ABnteren-screenen/orienteringsinstrument_09072018.pdf
http://kickstart.goleweb.be/
https://www.syntravlaanderen.be/screening-matching-duaal-leren


ICE - MODEL

• Intake

• Casussen

• Exploratie

→ Leidraad voor 1 maand



FASEN : SCREENING

Communicatie DL Intake Casussen

= contextgebonden stellingen 
obv VDAB competenties en KS

• STARR Methode
• Kijkwijzer casussen
• Werkfiches leerlingcasussen
• leiddraadcasussen

Kickstart je toekomst Aan de slag met werkkwaliteiten en coachingsmethodieken

Exploratieperiode

Observatie-tools:
- WE-tool (WG’er en Exploratie)
- ME-tool (mezelf en exploratie)
- Leidraad exploratie
- VEER-methodestructuur

Kickstart versie Duaal
Advies 

Klassenraad



INTAKE



INTAKE
• Leerlingvolgsysteem

• Portfolio/jongerenpaspoort (zie bijlage)

• Resultaten uit verschillende vakken

• Attituderapporten

• SODA – resultaten

• Dossier (problematische) afwezigheden

• Opgedane werkervaring en/of stage – ervaring + eventuele resultaten

• Mobiliteit van en naar de school en mogelijke werkplekken

• Competentie – inschatting van de betrokken leerkrachten 

• Intake – dossier inschrijving

• Snuffelstage (zie verder) 

• Kickstart

• Screening duaal leren horeca

• Test your selfie

• …



PORTFOLIO - LEIDRAAD
• Wellicht worden er op school al heel wat acties ondernomen waarbij 

bewust of onbewust aan deze competenties wordt gewerkt.

• Hoever staat het OLB – beleid in jullie school?

• Worden de zaken ook geregistreerd? 



OPDRACHT
• Breng de competenties in kaart die reeds aanwezig zijn bij de leerling op school Denk hierbij aan: 

meeloopstage

De organisatie van 
sportdagen door lln

De GIP en sollicitatie-
opdrachten in de lessen 

Nederlands/PAV 

Dialogen 
bij levens-

beschouwelijke 
vakken

Bezoeken 
van 

bedrijven en 
interim-
kantoren

Rolmodellen 
uitnodigen 

(ouders, oudlln, 
professionals)

Een mini
SID-IN

Keuzestijlen verkennen

Sociale media leren 
inzetten ifv van 

gericht netwerken

Oefenen van sociale 
vaardigheden 



DE SCREENING ALS DEEL VAN EEN BREDERE ONDERWIJSLOOPBAANBEGELEIDING  

Je eigen OLB flow opmaken





KICKSTART
• Via deze tool → een goed beeld van de beginsituatie

• Startpunt → introductiegesprek 

• Invullen van de online vragenlijst →

• Jongeren : onmiddellijk feedback en tips over sterktes en werkpunten.  
Begeleiders : overzicht met de resultaten per klas of per groep. 

• Op de website https://kickstart.goleweb.be zijn naast handleidingen 
onder meer ook didactische tools en goede praktijken te vinden. 

https://kickstart.goleweb.be/












SCREENING DUAAL LEREN HORECA FORMA VLAANDEREN
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Ik denk dat kritiek vaak positieve gevolgen kan hebben voor mijn werk.

Als ik even niets om handen heb, zoek ik zelf een taak. 

Ik pik snel nieuwe dingen op.

Ik baseer de keuze om te starten met leren op de werkplek op mijn 

toekomstwensen.

Ik ben een teamspeler. 

Ik denk wel eens na over welke technieken en kennis ik nog kan 

bijschaven om mijn werk beter te kunnen.

Ik denk dat ik voldoende technieken en kennis bezit om een bijdrage te 

kunnen leveren aan het team. 

Als iets niet lukt, ga ik zelf op zoek naar een oplossing.

Ik help anderen met hun werk als ze een probleem hebben, zelfs al is dat 

eigenlijk niet mijn probleem.

Als ik taken krijg, heb ik geen angst om eraan te beginnen.

Ik luister aandachtig als iemand me iets vertelt.

Ik durf toe te geven wanneer iets niet lukt.

Ik kan een opdracht alleen afwerken. 

Hieronder staan een aantal uitspraken  Duid aan in welke mate elk van deze 

uitspraken van toepassing is op jou. 0 betekent dat de uitspraak helemaal niet van 

toepassing is op jou (helemaal oneens), 3 betekent dat de uitspraak wel  van 

toepassing is (helemaal eens).

Ik heb het gevoel dat ik over voldoende technieken en kennis beschik om 

opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Ik kom steeds op tijd.

Als er iets misloopt, denk ik na over hoe ik het volgende keer beter kan 

doen.

Als het nodig is, wil ik een afspraak met een vriend(in) verzetten om in te 

springen op mijn werk. 

Studierichting: School:

Klas: Klasnummer:

Screening

Duaal leren
Voornaam: Achternaam:



HTTPS://WWW.TESTYOURSELFIE.EU

• Focust op 6 soft skills
• flexibiliteit
• mondelinge communicatie
• professioneel voorkomen
• op tijd komen
• initiatief nemen
• inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes

Via dit instrument wil men jongeren bewust maken van het belang 
van soft – skills en maakt ze makkelijk bespreekbaar vanuit concrete 
cases , linken naar filmpjes en tips !

https://www.testyourselfie.eu/


PADVINDER

• Een korte online vragenlijst die de jongere info geeft over:
• wie hij is

• hoe hij leert

• wat hij interessant vindt

• hoe goed hij kan redeneren

• hoe hard hij wil presteren

http://www.padvinder.be/


SIM-ME

• Gebaseerd op de 5 loopbaancompetenties

• Het kader bestaat uit:

▪ Wat kan je goed?

▪ Wat vind je belangrijk in je job?

▪ Welke job wil je doen?

▪ Welke stappen moet je nog zetten om je job goed te doen?



KLAAR VOOR DUAAL

3 elementen komen er naar voor:

• elementen die te maken hebben met motivatie voor duaal leren

• componenten die belangrijk zijn om te kunnen leren op de werkvloer

• kwaliteiten die noodzakelijk zijn om te kunnen participeren 
(/meedoen) op de werkvloer.

https://drive.google.com/file/d/1kjidvox7aCvf0cXsO6_jNW5NwrowVgS9/view




INCLUSIEF

Op klasniveau en individueel niveau
• Weet je wat je wil? 

• Weet je wat je kan? 

• Weet je wat je kiest? 

• Weet je wat je nodig hebt? 

• Weet wat werkt?



JONGERENPASPOORT 



JONGERENPASPOORT

• De leerling doorloopt een oriënterings- en screeningsperiode die 
informatie oplevert om het matchingsproces te ondersteunen. 

• Deze info kan gebundeld worden in een 'jongerenpaspoort'. 

• Hierin worden de sterktes opgenomen van de leerling, alsook de 
groeimogelijkheden of de zaken waarbij hij ondersteuning nodig heeft 
om een succesvol duaal traject af te leggen. 

• De leerling kan dit document verder aanvullen en gebruiken doorheen 
zijn verdere loopbaan = eigenaar



DE PLOEG VOORBEELD PERSOONSKAART 



PERSOONSKAART …EEN DYNAMISCH 
GEGEVEN! 
• Het beeld van een leerling is geen statisch gegeven. Eens je een eerste ‘foto’ van de leerling 

hebt gemaakt, moet deze continu bijgesteld worden. 

(bijvoorbeeld elk trimester (bv. tijdens klassenraad) persoonskaart bekijken en  aanpassen
indien nodig. Bevindingen staven a.d.h.v. observaties uit de praktijk, zo blijft de persoonskaart een 
objectief gegeven.)

• De leerling dient ook betrokken te worden in de evolutie die hij doormaakt. Tevens de 
manier waarop de leerling zichzelf evalueert, verandert doorheen het schooljaar. 

• Het is goed om in dialoog te blijven gaan met de leerling en regelmatig gesprekken te voeren. 
De informatie die hieruit voortvloeit neem je mee op in de aangepaste persoonskaart.

• Installeer op school een manier waarop de beeldvorming van de leerling vorm wordt 
gegeven en telkens bijgesteld kan worden. Bepaal wat op welke manier, met wie, wanneer,… 
besproken wordt.



VOLTA (VRAGENLIJST ARBEIDSRIJPHEID)
https://www.youtube.com/watch?v=jvluPoSSNIA

Arbeidsrijpheid is een combinatie van 8 basiselementen:
• algemene werkhouding
• eigen input en initiatief
• interactie met anderen
• leren
• motivatie
• toekomstbeeld en wereldbeeld
• zelfbeeld en zelfvertrouwen
• zelfsturing en organisatie
• veiligheid

- Geen evaluatietool maar een begeleidingstool

- Kan gebruikt worden voor, tijdens en aan het eind van het duaal leren

- Geeft de groei weer die de leerling heeft doorlopen
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https://www.youtube.com/watch?v=jvluPoSSNIA




CASUSSEN

https://pro.g-o.be/blog/Documents/DuLeGO!%20-%20casussen%20+%20kijkwijzer.pdf


STARR - METHODE

S – situatie

T – taak 

A – actie/activiteiten

R - resultaat

R - reflectie

43



SITUATIE - S
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Vraag de leerling om de omstandigheden weer te geven

waardoor hij de competentie ‘goed kunnen organiseren’

is gaan inzetten, vraag naar een bondige omschrijving van

de situatie.

Hulpvragen:

• Wanneer heb je dit meegemaakt?
• Waar was het?
• Wie was er ook nog aanwezig?
• Wat is er toen allemaal gebeurd?



TAAK - T

Deze stap betreft de formele en informele taakopvatting, vraag de leerling wat zijn functie was en
wat hij zichzelf had voorgenomen.

Hulpvragen:

• Wat was precies je organisatietaak in die concrete situatie?

• Wat werd er precies van je verwacht?

• Wat wilde je zelf bereiken?

45



ACTIE/ACTIVITEITEN - A

Hier volgt een beschrijving van het gedrag dat hoort
bij een bepaalde competentie, namelijk ‘goed kunnen
organiseren’, het gaat erom dat de leerling concreet
benoemt wat hij heeft uitgevoerd. Dit kan door een
aantal acties/activiteiten op te sommen.

Hulpvragen:

Waaruit bleek toen dat jij goed kon organiseren?
Wat heb je precies gedaan?
Hoe heb je dat aangepakt?
Hoe reageerde(n) de andere(n) op jou?
Wat heb je vervolgens gedaan?
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RESULTAAT - R
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• Deze stap betreft het resultaat van het gedrag op de competentie ‘goed kunnen organiseren’. 
Hulpvragen:

• Wat was het resultaat van je handelen? Wat was het resultaat van je organisatietalent?

• Hoe is het afgelopen?

• Hoe reageerden de andere(n) op je organisatietalent?



REFLECTEREN - R
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Hier ga je terugblikken met de leerling en eventueel ook met

een theoretisch kader. Hulpvragen:

• Hoe kijk je terug op deze activiteit als blijk van je
organisatietalent?

• Wat heb je hiermee aangetoond dat je kan?
• Wil je later dat organiseren centraal stellen bij de keuze van

een beroep?
• Wat wilde je? Wat wilde(n) de andere(n)?
• Wat voelde je? Wat voelde(n) de andere(n)?
• Wat dacht je? Wat dacht(en) de andere(n)?
• Wat zijn je sterke punten?
• Wat zijn je zwakke punten?
• Wat kun je nog bijleren?





EXPLORATIEFASE : VOORBEREIDEN
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In het schooljaar voorafgaand aan duaal 
leren, kan de leerling al een verkenning 
van de arbeidsmarkt volgen van maximaal 
één week. Deze week kan in één keer of in 
verschillende verkenningen van enkele 
dagen worden opgenomen.
Het doel van deze verkenning is vooral 
gericht op kennismaking met een beroep 
en/of werkgever. Het is verder de 
bedoeling dat de verkennende 
leerlingenstage informatie oplevert aan de 
klassenraad die kan helpen bij het 
formuleren van het niet-bindend advies.



KENMERKEN EN VOORWAARDEN VAN EEN SNUFFELSTAGE

1) moet doorgaan in het schooljaar voorafgaand aan eventueel duaal leren

2) is er voor leerlingen vanaf 14 jaar uit alle richtingen van het SO

3) dient om de leerling te laten kennismaken met een beroep of een 
onderneming

4) duurt maximaal één week (38u)

5) hoeft geen deel uit te maken van het leerprogramma dat de leerling volgt 
maar het mag ook geen afbreuk mag doen aan het bereiken van de doelen 
ervan

6) heeft het akkoord van de begeleidende klassenraad (dus de onderwijs- of 
opleidingsinstelling) en van de ouders of meerderjarige leerling nodig.

De snuffelstage kan plaatsvinden onder de vorm van een leerlingenstage of 
onder de vorm van observatieactiviteiten. 



LEERLINGENSTAGE

Wat?

Wie? 

dit is een vorm van opleiding, buiten 
een vestigingsplaats van de school, 
in een reële arbeidsomgeving bij 
een werkgever, onder gezag van een 
werkgever, onder gelijkaardige 
omstandigheden als reguliere 
werknemers van die werkgever, 
waarbij effectieve arbeid verricht 
wordt, met de bedoeling 
beroepservaring op te doen. 

De leerling heeft voldaan aan de voltijdse leerplicht: 
> 15 jaar en eerste 2 jaar SO gevolgd 
> Of 16 jaar



OBSERVATIEACTIVITEITEN

• Wat?

• Wie? 

leerlingen volgen, al dan niet in 
groep, het bedrijfsgebeuren zonder 
effectief aan de bedrijfsactiviteiten 
deel te nemen. Hierbij verrichten de 
leerlingen dus geen arbeid. 

De leerling is nog voltijds leerplichtig: 
> 14 jaar 
> 15 jaar en de eerste 2 jaar SO nog niet gevolgd 



EXPLORATIEFASE – OBSERVATIETOOL ARBEIDSRIJPHEID

• In het kader van het meten en observeren van de arbeidsrijpheid op 
de werkplek tijdens de exploratieperiode werd een tool ontwikkeld 
voor de werkgevers. . . 

• en terzelfdertijd een zelf-evaluatie-instrument voor leerlingen :

WE-tool: 
Werkgevers & Exploratie

ME-tool: 
Mezelf & Exploratie

https://pro.g-o.be/blog/Documents/DuLeGO!%20-%20WE%20-%20tool.xlsx
https://pro.g-o.be/blog/Documents/DuLeGO!%20-%20ME%20-%20tool.xlsx


EXPLORATIEFASE…WAT NOG MEER

• Van cruciaal belang in deze exploratieperiode is het besef dat het hier gaat om 
het observeren en/of evalueren van generieke competenties of algemene 
werkkwaliteiten. 

• Het is op geen enkel moment de bedoeling om gedurende deze leerlijn specifieke 
technische competenties te evalueren en op welke klassenraad dan ook mee in 
rekening te brengen. 

• Het is aangewezen om tijdens deze exploratieperiode de specifieke technische 
competenties in kaart te brengen en bij de werkgever te bevragen, gezien hun 
belang in het verdere traject van de leerling.



BREAKOUT ROOMS (GEEN OPNAME)

Breakout Room 1: Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen

Breakout Room 2: GO! 



BREAKOUT ROOM

• Aandachtspunten

• Hoever staat het OLB – beleid in jullie school? Hoe de zaken ook 
geregistreerd? 

• Vragen? Opmerkingen? 


