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Ontmoetingen bedrijf - onderwijs

• Aanbod van stageplaatsen

• Vertegenwoordigers in de jury van geïntegreerde proeven

• Updates beroepsprofielen

• Duaal aanbod

• Bedrijfsbezoeken 

• Ter beschikking stellen van:
• Oefenmateriaal 
• Machines 
• Test- en analysemateriaal
• Lesmateriaal
• Lesruimte – leeromgevingen in het bedrijf
• Leerplatformen
• Experten – workshops
• …



• De werkloosheidscijfers?

• De mismatch tussen werkaanbod en de profielen van werkzoekenden

Ik wil u graag een sprookje onthullen…



U vist ook in deze (kleine) vijver?



We vissen allemaal in deze (kleine) vijver?

• technisch goed opgeleid
• opgeleid voor uw specialisme
• altijd op tijd
• nooit afwezig
• geëngageerd en trots 
• in staat om samen te werken
• in staat om zelfstandig te werken
• klantgericht
• In staat om problemen op te lossen 
• sleutelvaardigheden…



Hoe selecteert u toekomstige werknemers?

• Welk profiel heeft u nodig?

• U stelt minimale vereisten/diploma?

• Hoe leest u een CV?

• Zoekt u een toekomstige werknemer met een gekende kwalificatie?

• Zoekt u een toekomstige werknemer met gekende basiscompetenties en 
sleutelvaardigheden?



Succesvolle schoolloopbanen leiden naar 
interessante jobs
• Vier leerkrachten in ons team zijn oud-leerlingen!



Duaal leren

• Aantrekkelijk alternatief 

• Motiverend leren op de werkvloer

• Succesverhalen

• Voorwaarden: 

• Ja, zitten we alweer in die kleine vijver te vissen, nietwaar?
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Niet elke schoolloopbaan verloopt succesvol

• Selectieproces van hoog- en laagvliegers

• Ontgoochelende rapporten

• Ontgoochelende beslissingen

• Zittenblijven

• Watervalsysteem

• Demotivatie

• Schoolmoeheid 

• Laag zelfbeeld

• Gedragsproblematiek 

• Afhaken 

• Ongekwalificeerde uitstroom

• Een leeg CV

Het arbeidsmarktgericht 
onderwijs is een veel 
grotere vijver!
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Ongekwalificeerde uitstroom

• Staat in elk beleidsplan van elke Vlaamse regering (als op te lossen 
probleem)

• Is jammer genoeg structureel ingebouwd in ons lineair onderwijs!

• Met andere woorden: ons onderwijs organiseert zelf haar eigen 
ongekwalificeerde uitstroom

• En de oplossing ligt nochtans voor het grijpen…



30 juni

“de delibererende klassenraden op 30 juni, waar vermoeide 
leraren bij elkaar komen en zorgen voor het drama van vele 
leerlingen uit het BSO: hun zoveelste C-attest! Of het C-attest 
te veel…”



U laat ze een tijdje wennen met een loopfietsje, ze krijgt wat 
gevoel, u geeft ze pedaaltjes, misschien ook zijwieltjes, ze 
oefent, de zijwieltjes gaan eraf, ze valt en staat weer op, ze 
oefent, ze leert stoppen en sturen, en plots: ze kan het! 
Bravo!

Hoe leert u uw dochter fietsen?

Alleen in het lineair secundair onderwijs wordt er na een C-attest (je blijft 
zitten, dus) op 1 september opnieuw een loopfietsje voor je klaargezet!
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Flexibel modulair onderwijs

• Motivatie door overzichtelijke, 
beheersbare, haalbare modules

• Stimulatie door deadlines (ik heb deze 
voormiddag de laatste hand gelegd aan deze 
PP)

• Beloning door attesten: module 
gehaald = verworven voor altijd!

• De opleiding bouwt zich gestaag op, 
krijgt zichtbaar vorm

• Competenties erkennen is de 
positieve aandrijving

• Een rugzak vol attesten: het portfolio!

• Een authentiek CV





Portfolio








