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Voor welke partij heeft werkplekleren de 

meeste meerwaarde ?

o Bedrijf

o Hoger Onderwijsinstelling

o Student



Voor welke partij heeft werkplekleren

de grootste meerwaarde? – Onze ervaring

Werkplekleren, een meerwaarde voor:

▪ Bedrijf

▪ Hogeronderwijsinstelling

▪ Student



Voor welke partij heeft werkplekleren

de grootste meerwaarde? – Onze ervaring

Meerwaarde bedrijf

✓ Opnemen maatschappelijke rol

✓ Inschatting competenties potentiële kandidaten

✓ Nauwe contacten met opleidingen

✓ Aanwervingsopties



Voor welke partij heeft werkplekleren

de grootste meerwaarde? – Onze ervaring

Meerwaarde opleiding

✓ Werkveld = eindklant opleiding

=> Afstemming op noden werkveld

✓ Up-to-date met nieuwste technieken/infrastructuur

✓ Uitbouwen netwerk met bedrijfswereld

✓ Visie HoGent: future proof opleiden

- klaar voor de toekomst

- gericht op elke student

- verbonden met het werkveld



Voor welke partij heeft werkplekleren

de grootste meerwaarde? – Onze ervaring

Meerwaarde student?

▪ Onderwijs op maat

▪ Hoge efficiëntie van leren via doen

▪ Werken aan 21st century skills

▪ Student bouwt sneller aan carrière!

▪ Drempel naar bedrijfswereld kleiner



Werkplekleren

Siemens  & HoGent



Werkplekleren Siemens & HoGent

2 jaar, 4 studenten

Egbert De Blezer / Nicolas Hautekeur Joni Lissens / Wannes van Quaethem

2016-2017 2017-2018



Werkplekleren Siemens & HoGent

2 locaties
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Is werkplekleren hetzelfde als stage?

o Ja

o Nee



Is werkplekleren hetzelfde als stage? 
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Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming

Het uitoefenen van leeractiviteiten die 

gericht zijn op het verwerven van 

algemene en/of beroepsgerichte 

competenties, waarbij de arbeidssituatie 

de leeromgeving is

= verzamelterm, continuüm, met aan het 

uiteinde van het continuüm duaal leren als 

meest intensieve vorm 



Is werkplekleren hetzelfde als stage?
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Is vorm van werkplekleren

Vormt meestal sluitstuk van een opleiding

Gewoonlijk aaneengesloten periode

Focus op toepassen van reeds verworven 

competenties



Werkplekleren Siemens & HoGent

Programma

Werkplekleren HoGent – Siemens:

• Geen regulier traject!: 2 studenten automatisering/academiejaar

• Semester 1: 2-3 dagen/week training (4 olods)

• Semester 2: stage/bachelorproef



Werkplekleren Siemens & HoGent: 

theorie & praktijk gebundeld

Sitrain opleidingen samen met             Custom made opleidingen F2F            Opleidingsmodules zelfstudie

externe klanten



Hoe de kwaliteit verzekeren ? 

Kwaliteitsbewaking – belang voorbereidende fase

▪ Stuurgroep

• VOC/titularissen

• Vertegenwoordigers bedrijf

• Dienst onderwijsontwikkeling

• Studietrajectbegeleiding

▪ Olods studiefiches: overlopen/afstemmen inhoud

▪ Beoordeling: hoe? wie?

▪ Intakegesprek HoGent en Siemens

▪ Opvolging: verschillende overlegmomenten



Hoe evalueren ? 

• Overleg tussen HoGent en Siemens

• Peertutoring: presentatie voor reguliere studenten (Siemens/HoGent)

• Testen: opdrachten uitvoeren (Siemens)

• Logboek: activiteitenoverzicht (HoGent)

• Evaluatieformulier per opleidingsonderdeel + attituderapport (HoGent/Siemens)

HoGent = eindverantwoordelijke!!



Hoe gebeurt in de praktijk ? 

Stagebegeleiding & opvolging



Wat zijn de succesfactoren voor een 

geslaagd werkpleklerentraject? 
o Open communicatie

o Flexibiliteit van alle partijen  

o Een duidelijk beleidskader



Evaluatie / SWOT analyse

Voorwaarde tot succes:

Flexibiliteit van ALLE partijen

=> HoGent:  alternatieve onderwijsvormen

▪ inhoud opleidingsonderdeel

▪ uurrooster/dagplanning

▪ bereid zijn tot verbetering

=> Siemens:  personeel beschikbaarheid

▪ materiaalkost

▪ dagplanning

▪ bereid zijn tot verbetering

=> Studenten: bereid tot werkplekleren / zelfstudie



Evaluatie / SWOT analyse

Succesfactoren

▪ Flexibiliteit: obv grootste gemene deler & goodwill

▪ Open & transparante communicatie

▪ Ingebouwde kwaliteitsgaranties

▪ Match tussen de 3 partijen

▪ gesprekken HoGent/Siemens

▪ intakegesprekken

▪ opvolging via stuurgroep



De Toekomst ?



De toekomst

Kwaliteitsbewaking bij uitbreiding = grote uitdaging

• Bewaken competenties binnen olods bij uitbreiding andere bedrijven

• Gelijkwaardige en transparante beoordeling over alle trajecten heen

+  Administratieve last verminderen (oa overvloed aan studiefiches)

Beleidskader

• Werkplekleren binnen hoger onderwijs?

• Juridische omkadering (verzekering)

• Kwaliteitskader met voldoende vrijheid voor opleidingen/bedrijven

• Financieel kader (impact op personeel binnen bedrijf + opleiding)

• Structurele samenwerking tussen partners



Vragen/Meer info?
Opleidingscoördinator ELM: 

Wim.deschrijver@hogent.be

Dienst Onderwijsontwikkeling:

Muriel.dewolf@hogent.be
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