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1 Introductie 

Lies Dierckx en Bart Schepens zijn – met ondersteuning van Kim Nevelsteen – procesbegeleider om, 

tijdens dit proeftraject, invulling te geven aan de aanloopfase in de Kempen. Hun rol is vooral om de 

groep te ondersteunen om samen de aanloopfase vorm te geven, niet om zelf invulling te geven.  

We willen de co-creatiemomenten optimaal benutten. Daarom is het belangrijk om te zeggen wat je te 

zeggen hebt en je inbreng zo open mogelijk te doen.  

 

 

2 Aanloopfase – de theorie 

Bart Schepens licht ons het kader van de aanloopfase toe aan de hand van onderstaand schema.  
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Een jongere hoeft geen getuigschrift tweede graad te hebben om in de aanloopfase te starten, een 

onderwijskwalificatie 2 kan tijdens de aanloopfase behaald worden.  

Als we naar de theorie kijken zou een aanloopfase twee jaar kunnen duren. Een jongere kan immers in 

de tweede graad starten in de aanloopfase waar er pas in de derde graad duaal leren mogelijk is.  

Voor de invulling van de termen arbeidsrijp en arbeidsbereid volgen we het Vlaamse kader1. Waarvan u 

hieronder een schema zit. De termen arbeidsrijp en –bereid worden soms vervangen door “competent om 

te leren en te participeren op de werkvloer” en “gemotiveerd om te leren en te participeren op de 

werkvloer”. 

  

 

 

 

3 Welke doelstellingen kunnen in de aanloopfase beantwoord worden? 

We gaan aan de slag met 7 fictieve leerlingprofielen die mogelijk in de aanloopfase terecht kunnen. Op 

basis daarvan benoemen we doelstellingen die met in een aanloopfase kunnen worden opgepikt. U vindt 

het resultaat in de bijlagen.  

 

ISSUES 

We overlopen de geformuleerde doelstelling, maar beginnen met de issues die tijdens deze oefening op 

de voorgrond kwamen. 

                                                

1 https://tracebrussel.be/sites/files/content/DSP-flash/9853_1.pdf 

https://tracebrussel.be/sites/files/content/DSP-flash/9853_1.pdf
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 Screening?  

Screen je i.f.v. duaal leren of aanloopfase? Er moet niet gescreend worden om te starten met duaal leren. 

De ervaringen vandaag leren dat dit wel een meerwaarde kan zijn. Bv. Hoe kan je te weten komen of 

iemand faalangst heeft?  

 Juiste werkplek voor de juiste leerling 

De rol van de trajectbegeleider die én de leerling én de werkplekken kent is cruciaal voor een goede 

match. Wat als een leerling geen match heeft met de bedrijven waarmee de school samenwerkt? Kan 

aanloopfase ingezet worden om leerlingen te versterken zodat de werkplek wel een match is? Kan bij 

mismatch de aanloopfase ingezet worden om de leerling te versterken én tijd te kopen voor een nieuwe 

betere match? De deelnemers geven in deze situatie de voorkeur aan een aanloopfase in plaats van 

enkele weken voltijds onderwijs. 

Aan tafel wordt wel aangegeven dat sommige bedrijven te snel een erkenning krijgen als 

leeronderneming. De screening naar de competenties van de mentoren mag beter.  

 Kan aanloopfase voor 90% duaal leren traject zijn en voor 10% “bijwerken”? 

Theoretisch wel. De leerling is evenwel voltijds ingeschreven in de aanloopfase. 

 Leerlingprofiel?  

Welke leerling heeft een profiel voor aanloopfase, welke voor duaal leren en welke kan beter toegeleid 

worden naar andere opties? 

Niet meer leerplichtige leerlingen die starten in een aanloopfase gaan naar een lang traject voor 

kwalificatie want er volgt nog minstens twee jaar duaal leren. Voor deze leerlingen worden best ook 

andere opties in beeld gebracht.  

 Duurtijd 

Jongeren en zijn doelstellingen staan centraal, termijn is ondergeschikt. Het perspectief van duaal leren 

moet voor ogen blijven.  

5j? Het gonst nee. 

2j? In theorie wel, zoals hierboven reeds aangehaald. Meningen zijn verdeeld. Vandaag ervaring dat 

jongeren soms die tijd nodig hebben om te rijpen en het daarna toch kei goed doen in het werkplekleren. 

Het is niet de bedoeling van de aanloopfase een veredelde tweede graad duaal leren te maken.  

 Faalangst? 

De aanloopfase kan ingezet worden om hieraan te verhelpen.  

 

DOELSTELLINGEN 

Bij het overlopen van de doelstelling valt op dat er geen enkele doelstelling geformuleerd werd voor de 

schoolcomponent. Bij de bespreking blijkt dat de invulling hiervan voor de deelnemers evident is. Er zijn 

leerplannen waaraan moet voldaan worden. Toch kan ook in de schoolcomponent gewerkt worden aan 

doelstellingen die we vandaag in de aanloopcomponent onderbrengen, er mogen geen schotten zijn. 

 

De doelstellingen overstijgen vaak de hokjes arbeidsgerichte competenties, loopbaancompetenties en/of 

vaktechnische competenties. De groep pleit ervoor om deze niet op te delen maar voor een integraal 

traject te gaan voor de individuele jongeren. Al dienen deze drie facetten wel in het achterhoofd te 

blijven. De groep pleit voor een geïntegreerd traject, maar dat moet niet per se door één coach/speler 

worden ingevuld. Gespecialiseerde aanpak is wenselijk. 

 

 

Aandachtpunten 

We sluiten af met een ronde van de tafel waarbij ieder aangeeft wat hij/zij aan de voormiddag heeft 

gehad en welke aandachtpunten zeker meegenomen moeten worden in het volgend proces. Velen geven 
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aan dat er nog veel vragen overblijven en dat de organisatie nog niet helder is. Hierbij vindt u een 

opsomming van alle aandachtspunten: 

 Nog veel vragen 

 Hoe organiseren, concretiseren? 

 Een aanspreekpunt voor de jongere, het is belangrijk dat de jongere het overzicht van zijn/haar 

traject behoudt. 

 Kunnen we de schoolcomponent echt als evident beschouwen en ongemoeid laten in de 

aanloopfase? Moet het niet een organisch geheel zijn met de methodieken en instrumenten die 

ingezet worden in de aanloopcomponent? 

 Jongerenprofiel: angst voor jongeren die uit de boot vallen. Welke jongeren wel, welke niet? 

 Goed de arbeids- en onderwijsbehoeften in beeld krijgen en matchen met het juiste aanbod.  

 Screening 

 Jongere primeert op structuren. 

 Ruimere betrokkenheid van andere aanbieders duaal leren (voltijds onderwijs). 

 Juiste focus legt, niet te breed willen gaan. Voor wie? Welk doel? 

 Voldoende ruimte laten om aanloopfase te laten sporen met duaal leren en leren en werken. 

 Arbeidsrijp, arbeidsbereid? Wat verstaan we hieronder? 

 Valkuil: bezorgdheden DBSO zijn terecht, maar mogen geen impact hebben op invulling 

aanloopfase. 

  

Er is algemene consensus dat we zoekende zijn, dat de aanloopfase flexibel moet, op maat en 

dat we dit samen moeten waarmaken. 

 

 

Oproep 

Heb je suggesties, zie je mogelijkheden om de aanloopfase vorm te geven, om aan de aandachtspunten 

tegemoet te komen etc. meldt ze aan ldierckx@arktos.be. Verwacht niet dat de procesbegeleiders alle 

antwoorden gaan aanreiken. Jouw kritische massa is nodig! 

mailto:ldierckx@arktos.be
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