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Wat is werkplekleren

• Graduaat studenten programmeren, systemen en netwerken

• Leert 1/3 van zijn studietijd (2 jarige opleiding)
• Werkvloer in privé of publieke bedrijven
• Onbezoldigd

• Competenties verwerven
• In het kader van de opleiding
• In praktijk
• Begeleid door een mentor
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Engagementen studenten

• Professioneel leren en werken

• Taken, opdrachten
• Instructies van de mentor

• Leervorderingen opvolgen

• Handelingen bijsturen (feedback)

• Problemen melden, actief naar oplossingen zoeken

• Kwaliteitsvol, betrouwbaar, nauwkeurig werken
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Mogelijke taken (ICT)

• 1ste lijn support-, service- of helpdesk

• Technische ICT sales ondersteuning

• Het uitrollen van systemen en applicaties

• Monitoring, troubleshooting, gebruikersondersteuning

• …

• 2de lijn support-, service- of helpdesk

• Programmatie en/of  configuratie van netwerken 
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Engagement Odisee hogeschool

• Studenten voorbereiden op werkplekken

• Één aanspreekpunt

• Student begeleiden

• Matching student - werkplek

• Evalueren en bijsturen

• Administratieve opvolging

• Arbeidsongevallen verzekering
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Engagement Bedrijf

• Studenten intensief begeleiden (2020)

• Teamverband (2 of meer studenten?)

• Praktijkopdrachten, projecten

• Opleiden ICT kennis eigen aan bedrijf

• Competenties student 

• Feedback, advies

• Open houding: fouten

• Open communicatie

• Terugbetaling woon-werkverkeer
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Engagement Bedrijf

• Agenda – Project & werkplekleren als werkvorm in de praktijk
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Opleidingstraject
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Projectwerk 1
De doelstellingen van werkplekleren op het 
einde van het eerste semester is een eerste 
kennismaking met bedrijfscontext. De student 
heeft drie fundamentele opleidingsonderdelen 
achter de rug, die van hem alvast een bekwame 
medewerker maken.

Projectwerk 2
Op het einde van de tweede semester begrijpt 
de student het belang van gestructureerde 
informatie. De student is meer gevorderd in 
programmeertechnieken, ontwerpen en testen 
van programma’s, die hem inzetbaar maken in 
een multidisciplinair team.



Opleidingstraject
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Projectwerk 3
Is bedoeld als voorbereiding op het geïntegreerd 
project (stage). De student kan stillaan een rol 
spelen in een ontwikkelingsteam en heeft 
voldoende ervaring opgedaan in het 
programmeren voor verschillende platformen.



Te doen

• CV samenstellen

• E-mail template + pdf bijlage

• [LinkedIn profiel aanmaken]

• Bedrijven contacteren en opvolgen

• Coördinator werkplekleren 
• Stand van zaken

• Overeenkomst werkplekleren
• Bedrijf, Odisee, student
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Ideale tijdslijn
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CV/E-mail

Contacteren/opvolgen

Contract
Starten

 di wo  do vr  ma vr  ma
 5/11/2019 13/11/2019  14/11/2019 6/12/2019  9/12/2019 20/12/2019  6/01/2020



Welk soort bedrijven contacteren

• Ziekenhuizen

• Luchthaven

• Publiek vervoer

• Hulpdiensten

• Onderwijsinstellingen

• Overheid
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• Communicatie

• Media

• Retail

• Distributie

• Rekrutering

• IT




