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1. Kortlopend ad-hoc onderzoek dat werd uitgevoerd in 
opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming  -  eerste helft 2017 

 

1. Samenwerking met Provinciaal Onderwijs Antwerpen – 
Zalmproject 2016-2018 
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1. Wat betekent het om arbeidsbereid en arbeidsrijp te zijn in de specifieke context 
van duaal leren? Welke verschillende dimensies dienen hierin meegenomen te 
worden met het oog op het succesvol doorlopen van het duale leertraject.  

 

2. Aan welke kwaliteitsvoorwaarden moeten instrumenten voldoen om op een 
valide en betrouwbare manier te kunnen worden ingezet voor de selectie en 
begeleiding van leerlingen inzake arbeidsrijpheid.  

 

3. Wat leren bestaande Vlaamse en buitenlandse instrumenten om arbeidsrijpheid 
en arbeidsbereidheid te screenen ons over het valide en betrouwbaar selecteren 
en begeleiden van leerlingen inzake arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid?  
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• Inventarisatie van Vlaamse instrumenten en praktijkvoorbeelden 
• Interviews met proeftuinen 
• Inventarisatie van internationale instrumenten en praktijkvoorbeelden 
• Beknopte literatuurstudie 

Dimensies arbeidsrijpheid 
en –bereidheid (1) 

Kwaliteitsvoorwaarden 
screening (1) 

MEMBER CHECK 

Dimensies arbeidsrijpheid 
en –bereidheid (2) 

Kwaliteitsvoorwaarden 
screening (2) 

Inventarisering relevante 
methodieken en instrumenten 
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Scholen Opleiding Partnerorganisatie 

Buso	Berkenbeel	Wuustwezel	
Tuinaanleg	en	beheer	duaal	–	

BUSO	OV	3	
Creaverde	Stabroek	

Spectrumschool	Deurne 
Elektromechanische	technieken	

duaal	tso 
Umicore,	Antwerpen 

PITO	Stabroek 
Chemische	procestechnieken	duaal	

Se-n-Se 

BASF,	Monsanto,	ACTA,	

Antwerpen 

VTI	Beringen 

CLW	VTS	Sint-Niklaas 

Elektrische	installaties	duaal	bso	+	

dbso 
Jan	Smet	Sint-Gillis	Waas 

CLW	Genk	

TSM	Mechelen	
Ruwbouw	duaal	bso+dbso	 Bouwonderneming	Lauwers	Tisselt	

PI	Sint	Goddelieve 

Don	Bosco	Wilrijk 

Zorgkundige	duaal	7de	spec.	bso	+	

dbso 

Zorgcentrum	Goudblomme	

Antwerpen 

Sint	Lutgardis	Mol Haarverzorging	duaal	bso	+	dbso Kapsalon	Sonja,	Geel 
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Conclusies Vlaanderen 

• Geen grote verschillen conceptualisering ‘arbeidsbereidheid’ en 
‘arbeidsrijpheid’ tussen bedrijven en scholen, of tussen 
verschillende onderwijstypes of –graden.  

 

• Steevast scoren ‘betrouwbaarheid’, ‘bereidheid om te leren’, 
‘bereidheid om te presteren’, ‘verantwoordelijkheidgevoel’ en 
‘doorzettingsvermogen’ hoog  

 

• Brede consensus dat motivatie de belangrijkste voorwaarde is voor 
het slagen van het duale leertraject. 

 

• Centraal om van duaal leren een succes te maken staat ook de mate 
waarin de jongere in staat is te leren op de werkvloer. 

 

  13 

Conclusies Vlaanderen 

• Wel valt op dat bepaalde studierichtingen aandacht hebben voor 
dimensies waar andere studierichtingen minder belang aan hechten (bv. 
voorkomen verzorgen). 

 

• Wat onder arbeidsrijpheid valt, verschilt van bedrijf tot bedrijf, evenals de 
bereidheid van bedrijven om ondersteuning te bieden aan jongeren die 
voor bepaalde componenten nog niet arbeidsrijp zijn. 

 

• De thuiscontext en ondersteuning van de jongere zijn belangrijke factoren 
die doorwegen in de beslissing over de mate waarin hij/zij klaar is om in 
een duaal leertraject te stappen. 
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• Ausbildungsreife Duitsland 
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Lessen uit ervaringen met Ausbildungsreife 
 

• Ontevredenheid over de term ‘rijpheid’: gaat uit van een statische jongere 
in een statische omgeving. Gaat voorbij aan 

• Ontwikkelingsproces jongere dat lopende is 

• Rol van bedrijven 
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Beknopte literatuurstudie 
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• Voorspellers van functioneren op de werkvloer, o.a.:  

• zelf ingeschatte betrouwbaarheid,  

• perceptie over de congruentie tussen de eigen waarden en die van het 
gekozen beroep  

• zekerheid over de beroepskeuze 

 

• Voorspellers van leren op de werkvloer  gerichtheid op zelfsturend 
leren, o.a.: 

• proactieve houding 

• doorzettingsvermogen indien er zich barrières opwerpen 

• positieve leeroriëntatie  

• zelfeffectiviteit 

• actief nadenken over de carrière 
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Gemo veerd	om	te	leren	en	par ciperen	op	de	werkvloer	

Posi eve	leeroriënta e	
Bereid	zijn	om	te	leren,	leergierig	zijn	

Bereid	zijn	om	een	extra	inspanning	te	leveren		

Posi eve	keuze	voor	
beroep	

Affiniteit	met	het	gekozen	beroep	hebben	

Inzicht	hebben	in	werkomstandigheden	

In	staat	zijn	te	reflecteren	over	de	beroepskeuze	

Zelfeffec viteit	 Geloven	in	de	eigen	kwaliteiten	en	capaciteiten	om	te	leren	en	func oneren	op	de	werkvloer	

Competent	om	te	par ciperen	op	de	werkvloer	

Betrouwbaar	en	s pt	

handelen	

Afspraken	rond	aanwezigheid	naleven	

Afspraken	rond	uitvoeren	taken	naleven	

Eerlijk	en	discreet	zijn	

Respect	tonen	voor	mensen	en	materiaal	

Gepast	communiceren	

Voor	zichzelf	opkomen	

Respectvol	en	beleefd	communiceren	

Open	staan	voor	feedback	van	anderen	

Communiceren	over	afwijken	van	

afspraken	

Zelfstandig	werken	

Werk	afwerken,	kwaliteitsvol	werken		

Doseren	van	inspanning,	volhouden	

Werk	zien,	ini a ef	nemen	

Competent	om	te	leren	op	de	werkvloer	

Plannen	
	

Afspraken	rond	leerdoelen	naleven	

Ini a ef	nemen	om	relevante	informa e	te	
verzamelen	

Belangrijke	informa e	‘vastleggen’	

Monitoren	
	

Eigen	vooruitgang	opvolgen	

Communiceren	over	barrières	voor	leren	

Flexibel	omspringen	met	wijzigingen	in	
leertraject	

Volhouden	indien	zich	barrières	opwerpen	

Evalueren	

Reflecteren	over	sterke	en	zwakke	punten	

Open	staan	voor	feedback	van	anderen	
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Dimensies in context  

22 

Overzicht = consensus  

 Specifieke beroepen, studierichtingen, opleidingen, sectoren, enz. leggen 
nuances  

 

Overzicht = startpunt 

Disussie tussen bedrijven/sectoren, jongeren en scholen over wat 
belangrijk is in een bepaalde context. 

De inschaling van jongeren op de dimensies is het begin van een 
ontwikkelproces.  

 

 

 

 

 



27/04/2018 

12 

Dimensies in context  

23 

 

Overzicht = gedeelde verantwoordelijkheid 

 Impliciete betekenis ‘rijpheid’ gaat voorbij aan de dynamiek waarin het 
‘klaar zijn’ zich afspeelt  

 

De lijst met dimensies heeft niet als doel om als afvinklijstje gebruikt te 
worden dat bepaalde jongere ex ante de toegang tot het duale leertraject 
ontzegt.  

 

 

Dimensies in context  

 De gedeelde verantwoordelijkheid is ook van toepassing op de school. Ook 
bij deze partij is er bereidheid nodig om op zoek te gaan naar het 
ontwikkelingsperspectief dat bij elke leerling aanwezig is en naar een 
geschikte match met een bedrijf.  

 

24 

Jongere 

School 

Arbeids-
rijpheid 

Bedrijf 
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Haalbaarheid? 

• Sommige ‘ingrepen’ kosten extra tijd en middelen, maar = 
noodzaak om echte inschatting te kunnen maken 

 

• Sommige activiteiten ‘haalbaarder dan je denkt’ 

 

• Adequate screening in begin werpt vruchten af later in traject 

 

• Minder instrumenten, maar kwaliteitsvollere informatie 
verzamelen 

28 



27/04/2018 

15 

29 

• Inventarisatie van Vlaamse instrumenten en praktijkvoorbeelden 
• Interviews met proeftuinen 
• Inventarisatie van internationale instrumenten en praktijkvoorbeelden 
• Beknopte literatuurstudie 

Dimensies arbeidsrijpheid 
en –bereidheid (1) 

Kwaliteitsvoorwaarden 
screening (1) 

MEMBER CHECK 

Dimensies arbeidsrijpheid 
en –bereidheid (2) 

Kwaliteitsvoorwaarden 
screening (2) 

Inventarisering relevante 
methodieken en instrumenten 

Voorbeeld: ICE-model (DuLeGO!) 
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1. Communicatie over duaal leren 

2. Intake:  

 Kickstart versie onderwijs 

3. Casussen 

 Casussen (contextgebonden stellingen op basis van competenties VDAB en Kickstart) 

 STARR-methode 

 Kijkwijzer casussen 

 Werkfiches leerlingen casussen 

 Leidraad casussen 

4. Aan de slag met de werkkwaliteiten 

 Coachingsmethodieken ‘Kickstart Je Toekomst’ 

5. Exploratieperiode 

 Observatietools: WE-tool (‘Werkgevers & Exploratie) om door de werkgever te worden 
ingevuld; ME-tool (Mezelf & Exploratie) om door de jongere te worden ingevuld.  

 Leidraad exploratie 

 VEER-methodestructuur 

6. Kickstart versie duaal afnemen 

 Kickstart versie duaal leren 

7. Advies klassenraad 

8. Matching en intake in een bedrijf 
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Toekomst 
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1. Ontwikkelen van rubric, waarbij de verschillende dimensies 
verder worden uitgewerkt  

 

2. Ontwikkelen van handleiding bij deze rubric 

Contact 
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Jetje De Groof 

Departement Onderwijswetenschappen 

Faculteit Sociale Wetenschappen 

Universiteit Antwerpen 

Jetje.degroof@uantwerpen.be 

 

Link onderzoeksrapport: http://data-
onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsonderzoek/?nr=622  
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