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1. OKOT- traject 

Onderwijs kwalificerende opleidingstraject

2. Samenwerking tussen: 

VDAB
Screening – extra’s (VCA, hoogtewerker,..) – afsluitende stage

CVO IVO Brugge
AAV modules via gecombineerd onderwijs (780lt)

CVO VTI Brugge
Technische modules (720lt)

3. Doelstelling

Diploma secundair onderwijs en werkgelegenheid 

Huidige organisatie IEI sinds 2011



DUAAL- leren = leren door combinatie van 2 technieken

HYBRIDE – leren = leren door combinatie van 

verschillende technieken

Doelstelling 

Via “hybride leren” binnen IEI voor 2 technische modules (320lt) 
en 1 module AAV (40lt) competenties aanleren

Toekomst IEI 2018-2019-…



Toekomst IEI 2018-2019-…

Hybride leren in IEI door een combinatie van:

- Werkplekleren
- Contactonderwijs
- Online leren thuis via digitale leerpaden
- Online leren in het openleercentrum – labo – werkplaats 

via digitale leerpaden en realisatieoefeningen



Toekomst IEI 2018-2019-…

Waarom?

- In functie van de cursist: Waar – Hoe – Wanneer
- Arbeidskansen verhogen
- Samen opleiden “1+1 = 3”
- Kloof onderwijs – arbeidsmarkt verkleinen
- Arbeidsmarktgerichte competenties aanleren
- Nieuwe technologieën
- Sneller inzetbaarheid in de bedrijven



Aanvullende Algemene Vorming

- Module organisatie en samenwerking

- 10% contactonderwijs – 90% werkplekleren – aanvulling online 
leren

- Proefproject binnen andere OKOT

- Behalen van de zeer praktische doelstellingen op de werkvloer

- Plannen eigen werk, samenwerking collega’s, leren omgaan met 
werkpunten – kritiek, zelfevaluatie – zelfreflectie,…

- Uitbreidingsmogelijkheden andere modules

- Gebruik hybridesysteem nog uit te breiden



IEI

- Modules: 
- Industriële elektriciteit 
- industriële installaties

- Competenties vb.: 
- Motoren, machines, toestellen plaatsen en aansluiten 
- Kabels in kabelgoten leggen
- Industriële componenten plaatsen en aansluiten

- Min 50% werkplekleren - 50% gecombineerd onderwijs



Specifieke aanpak

Hybride:
- Werkplekleren
- Contactonderwijs
- Online leren thuis via digitale leerpaden
- Online leren in het openleercentrum – labo –

werkplaats via digitale leerpaden en 
realisatieoefeningen

Periode: 
- Situering in de opleiding
- December tot april 
- 4 dagen per week
- Niet op de werkplek => contactmomenten op 

woensdag en donderdag

Niet gerealiseerde praktijkcompetenties te 
behalen in het CVO
Hybride: flexibiliteit ten top:

- door steeds openstellen van het CVO 
- de leerkracht
- de nog aan te leren competenties



Ontstaan hybride

- Door vallen en opstaan

- Confrontatie met obstakels:

- Aanpassen van werk door werkgever niet altijd mogelijk 
- Vaak repetitieve taken in de bedrijven
- Niet aanleren van voldoende nieuwe competentie per 

werkgever
- Grote groep cursisten niet naar één werkgever mogelijk
- Mobiliteit van de cursist
- Werkgevers zijn beperkt in middelen of tijd voor de 

begeleiding van het werkplekleren
- “Return of investment” is niet direct zichtbaar 

- Inspiratie OKOT 3-daagse VDAB
- Samenwerking met VOLTA



Voordelen nieuw systeem

- Keuze van te behalen competenties bij de bedrijven 
=> tekorten worden  weggewerkt op CVO

- Verschillende kleine groepjes per bedrijf in een rotatiesysteem

- Geen vaste invulling van de periode

- Systeem van leerpaden voor technische modules met alle te 
behalen competenties

- Voldoende terugkoppelmomenten mogelijk

- Kortere begeleiding nodig door werkgever op de werkvloer door    
rotatiesysteem



Motivatie naar bedrijven

- Informatieve mailing naar bedrijven

- “Sales” naar bedrijven toe

- Duo’s van CVO op bezoek na telefonisch contact

- Landen tegen mei 2018

- September 2018 opstellen planning



Obstakels
- Administratie

- Verificatie

- VDAB administratie

- Contracten

- Verzekeringen

- Tijdsinvestering

- Flexibiliteit van:
- Bedrijven
- CVO’s
- Lesgevers

- Financiering – middelen?

Obstakels




