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Methodieken voor werkplekleren  
in het volwassenenonderwijs: een verkenning  

Een verkenning van de meest inspirerende methodieken die in het volwassenenonderwijs 
kunnen ingezet worden in het kader van werkplekleren, leverde volgende resultaten op. 

In de opleidingen van het studiegebied Personenzorg van het secundair 
volwassenenonderwijs en het studiegebied sociaal-agogisch werk van het hoger 
beroepsonderwijs is gesuperviseerde beroepspraktijk van meetaf aan inherent geweest het 
opleidingsconcept; het betreft in vele gevallen opleidingen die op vraag van de sector tot 
stand zijn gekomen en waaruit stevige partnerships tussen de centra en de instellingen uit de 
sociale sector zijn gegroeid. 

In enkele andere opleidingen van het volwassenenonderwijs is er structureel, omwille van 
dwingende externe regelgeving een verplichte component stage aan de opleiding 
toegevoegd, bijvoorbeeld in de opleiding Farmaceutisch-technisch assistent. 

In nog andere opleidingen is er een uitgesproken praktijkcomponent, ook al is dit niet strikt 
vereist vanuit externe regelgeving of vanwege het afnemend veld.  

In al die gevallen hanteren de centra een scala aan methodieken. Er is niet één bepaalde 
methodiek of er zijn geen bepaalde methodieken die specifiek voor volwassenen die de 
centra in het kader van werkplekleren naar voor wensen te schuiven.  

Uit het spectrum van verschillende methodieken zal, alnaargelang de opleiding, de 
specifieke wensen en mogelijkheden van de cursist en van het centrum, en afhankelijk van 
de agogisch-didactische meerwaarde die de verschillende methodieken kunnen opleveren, 
de meest geschikte methodiek gekozen worden.  

De ideale situatie is ongetwijfeld die waar de werkende aan werkplekleren kan doen bij de 
eigen werkgever, en waarbij die werkgever dat ook ondersteunt.  

Een CVO dat in het kader van zijn opleidingsaanbod in het studiegebied 
Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hoger beroepsonderwijs de opportuniteiten 
van werkplekleren in zijn opleidingen maximaal tracht te benutten, hanteert bij de keuze van 
de methodiek van werkplekleren de volgende uitgangspunten: 

- Zowel de cursist als de werkplek moeten aan het juiste profiel beantwoorden. De 
cursist moet competenties kunnen verwerven of de in de opleiding verworven 
competenties verder exploreren in zijn eigen werksituatie; 

- Het is van belang dat de werkende cursist het maximale rendement uit de opleiding 
haalt via competenties die hij kan behalen in zijn eigen werkomgeving; zo kan de 
cursist werk, studie en gezin op een haalbare manier combineren; 

- Alle partijen moeten zich duidelijk engageren (win-win situatie voor alle partijen). Het 
engagement wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen drie partijen: te weten 
cursist, werkgever en centrum. 

Het moet haalbaar zijn om ook voor werkenden werkplekleren bij andere werkgevers te 
organiseren, desgevallend in combinatie met “transferabele competenties” die bij de eigen 
werkgever kunnen verworven worden.  
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De centra hanteren vandaag in veel praktijkgerichte opleidingen, methodieken die de Vlor 
eerder “afgeleide vormen van werkplekleren”1 noemde. De centra geven volgende 
voorbeelden: 

- aanvullend bij de lessen gegeven door de vakleerkracht kan een les gegeven door 
een gastdocent zeer nuttig zijn. Deze gastdocent is dan in de regel een specialist op 
één bepaald domein. Voorbeelden zijn:  

- gastdocent vanuit een ondernemersloket voor de opleiding Bedrijfsbeheer  
- gastdocent vanuit Rode Kruis of Vlaamse Kruis voor EHBO binnen de 

voedingsopleidingen  
- gastdocent Federaal Agentschap voor Voedselveiligeheid (FAVV) binnen de 

voedingsopleidingen  
- gastdocent uit het eigen centrum: in de opleidingen Wijn en gastronomie en 

Bier en gastronomie wordt door een vakleerkracht keukenpraktijk een 
demonstratieles koken met resp. wijn en bier georganiseerd.  

- Bedrijfsbezoek: aanvullend bij de lessen gegeven door de vakleerkracht binnen het 
centrum, kan een bedrijfsbezoek, mits een goede begeleiding door een specialist op 
het betreffende domein, zeer nuttig zijn. Soms kan een bedrijfsbezoek noodzakelijk 
zijn om bepaalde praktijksituaties in de opleiding binnen te brengen:  

- bedrijfsbezoek in het kader van de lessen voedingsmiddelenhygiëne (HACCP) 
aan grootkeuken, cateringbedrijf, slachthuis of industriële bakkerij; 

- bedrijfsbezoek aan de veemarkt in Ciney in het kader van de module 
"Aankoop op voet" binnen de opleiding Ambachtelijk slager. 

- Het didactisch restaurant waarbij de cursisten van respectievelijk de zaal- en 
keukenopleidingen zorgen voor de bereiding en bediening van de gerechten en 
dranken en dit onder begeleiding van hun vakleerkrachten. Deze werkvorm is een 
ideale voorbereiding op een effectieve praktijksituatie (bijv. stage) buiten het centrum.  

- De slagerijwinkel waarin de verwerkte grondstoffen uit slagerij en hotel (verkoopklare 
gerechten) te koop worden aangeboden en dit binnen de module "winkelklaar maken 
vers vlees" en waarbij toonbankverkoop een essentieel lesonderwerp is.  

Het Syntra-netwerk heeft voor volwassenen meerdere formules van werkplekleren die zich 
op een continuüm situeren. De gekozen formule is afhankelijk van wat de cursist wil en de 
mate waarin hij zich kan vrijmaken.  

In de ondernemersopleidingen zijn bijvoorbeeld volgende modaliteiten van werkplekleren 
mogelijk, weliswaar steeds in combinatie met lessen in het centrum:  

- Arbeidsovereenkomst of zelfstandige in (aanverwant) beroep; de arbeidsprestaties 
worden in rekening genomen als werkplekleren maar worden niet aangestuurd vanuit 
Syntra. Ook beroepsinlevingsovereenkomsten zijn mogelijk. 

- Stageovereenkomst in (aanverwant) beroep - voltijds of deeltijds; de cursist moet 
hiervoor meestal zijn job (deels) opgeven; deze stage wordt opgevolgd door een 
praktijkcommissie, een leertrajectbegeleider en een decentrale adviseur; de cursist 
ontvangt voor deze stage een vergoeding (700 à 800 EUR netto per maand); deze 
vorm van werkplekleren bij Syntra is het sterkst wettelijk geregeld (te vergelijken met 
de regelgeving over de leertijd voor jongeren); 

                                                 
1  Zie Advies Algemene Raad van 2007. 
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- Onbezoldigde stage binnen het opleidingsprogramma, die in principe combineerbaar 
is met een job maar van de cursist toch een aanzienlijke extra tijdsinvestering vergt; 
deze vorm van stage wordt opgevolgd door Syntra, maar het huidige kader voor 
financiering, verzekering, begeleiding wordt als ontoereikend ervaren; 

- Aanvullende praktijkopleiding (praktijklessen) in Syntra, die combineerbaar met een 
job maar nog steeds een aanzienlijke extra investering vergen van de cursist; deze 
praktijklessen gaan door in de Syntra-lesplaatsen; 

In de gecertificeerde bijscholingen van Syntra is er geen enkele sturing van de cursist om al 
dan niet aan werkplekleren te doen; deze (praktijk)opleidingen gaan door in de Syntra zelf. 

VDAB onderscheidt, alnaargelang het soort opleiding, volgende methodieken: 

- Finaliteitsopleidingen (voor niet werkende werkzoekenden): werkplekleren is hier een 
verplicht onderdeel; het beslaat maximum de helft van de opleiding. Mogelijke 
vormen zijn: de opleidingsstage; de collectieve opleiding op de werkvloer; de 
individuele beroepsopleiding.  

- Functiegerichte opleidingen (eveneens voor niet-werkende werkzoekenden): hier is 
het werkplekleren optioneel; het beslaat eveneens maximum de helft van de 
opleiding.  

- Opleidingen voor werknemers: hier hanteert VDAB als werkplekleren de 
gesimuleerde praktijk in het centrum.  

 

In de 13 Vlor-projecten over Samenwerking in het HBO die momenteel lopen wordt het 
terrein van o.m. het werkplekleren en de mogelijke samenwerking daarrond, verder verkend. 


