
Vakmanschap 





Wat is vakmanschap ? 

Wat vinden jullie wat vakmanschap is? Hoe 
kijken jullie er tegen aan? Wat is vakmanschap? 

 

- 

- 

- 

- 



Vakmanschap is interactie 

Vakmanschap                         mensen 

 

Goede organisatie                  processen 

 



Definitie vakmanschap 

 

Vakmanschap is de vaardigheid in een beroep of 
handel om hoog kwalitatief werk af te leveren. 

(Wikipedia). 

 

Vakmanschap is grote bekwaamheid in een vak. 
(dikke van Dalen). 

 

 

 



Stelling 1 

Als iemand voldoende geschoold 
is, dan is hij altijd geschikt voor 

zijn functie. 



Kennis, kunde, betrokkenheid, passie 

Kennis = geschoold. 

 

Kunde = vaardigheid om de kennis toe te passen. 

 

Betrokkenheid = motivatie (uitleggen) 

 

Passie = hartstocht, drift, hartstochtelijke liefhebberij 

 

 



Stelling 2 

Zonder vakmensen heeft een 
bedrijf geen bestaansrecht.  
 

 

 



12 % bevlogen medewerkers is 
best veel 

 

 

 
Bron: Professor. dr. Arnold B. Bakker,  

Hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en voorzitter van de EAWOP (European Association of Work and 
Organizational Psychology) 

 

 



Vakmanschap is een oneindig pad. 

Hoe blijft de vakman…….. de vakman: 

- Kennis aanbieden = scholing 

- Kennis en kunde (laten) benutten. 

- Begeleiden naar verdere ontwikkeling,  coaching 

 

 

Opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van het bedrijf en de opleider. 



Stelling 3 

Ieder bedrijf is verplicht in de 

medewerker te investeren  
(geld, tijd, promotie, opleiding…. )  

om zijn vakmanschap te kunnen 
blijven ontwikkelen. 
 

 



Hoe blijft de vakman up to date 

- Bedrijfsleven bepaalt het belang van 
vakmanschap. 

- Hoe wil de vakman in zijn vak blijven staan. 

- Wat heeft de vakman nodig om bij te blijven. 

- Interactie tussen opleider en bedrijf. 

 



Interactie tussen bedrijf en school 

Aansluiten bij de behoeftes van het 
bedrijfsleven.  

 

Wat verwacht het bedrijfsleven van de opleider? 

 



Interactie tussen bedrijf en school 

Hoe is de situatie nu en wat verandert er in de 
toekomst….. Waar moet de vakman klaar voor zijn. 
 
Hoe kunnen we elkaar hierin ontmoeten? 
 
Leermeesterbijeenkomst, RoBo, open dagen, 
meeloopdagen, contact met stagebegeleiders(hoe is dit 
geregeld), hoe willen jullie geïnformeerd worden over 
opleidingsmogelijkheden….. wat kan nog meer? 



Interactie tussen bedrijf en school 

Aansluiten bij de behoeftes van het 
bedrijfsleven.  

 

Wat verwacht de school van het bedrijfsleven ? 

 

Hoe is de situatie nu en wat verandert er in de 
toekomst….. Opleidingen bijstellen, eisen pakket 
verandert, stageplaatsen problematisch, 
toekomstperspectief student 

 

 

 

 



Wat kunnen we jullie bieden? 

• Bestaande opleidingen. 

• Opleidingen ontwikkelen. 

• Maatwerk binnen de kaders. 

• Specifieke cursussen afgestemd op de 
vraagbehoefte. 

 



Vakmanschap een oneindige 
ontwikkeling. 
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