
Wat is het?

Bij duaal leren leer je vaardigheden in je school, centrum 
voor deeltijds onderwijs of in je Syntra-lesplaats en op de 
werkvloer. 

Wil je in het schooljaar 2016-2017 één van deze studie- 
richtingen volgen?

 • 3e graad TSO Elektromechanische Technieken

 • 3e graad BSO Elektrische Installaties 

 • Se-n-se Chemische Procestechnieken 

 • 3e graad BSO Haarverzorging 

 • Specialisatiejaar Zorgkundige 

 • Buso kwalificatiefase Groen- en Tuinbeheer 

 • 3e graad BSO Ruwbouw

Dan kan je vanaf 1 september 2016 instappen in het proef-
project van duaal leren. Er nemen 35 scholen aan deel. 

Waarom duaal leren? 

• Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen.

• Je leert op de werkplek en doet werkervaring op.

• Je hebt meer kansen op de arbeidsmarkt na je studies.

● 

Hoe ziet je schooljaar eruit?

• Je brengt een belangrijk deel van de opleiding door in 
een bedrijf. Om hoeveel dagen per week het gaat, hangt af 
van je studierichting.  

• Op school helpt een trajectbegeleider je om een werkplek 
te vinden in een bedrijf. Hij blijft je de hele tijd ondersteu-
nen en begeleiden. 

• In het bedrijf helpt een mentor je met al je vragen. Hij 
zorgt ook voor je opleiding op de werkplek.

● 

Kan jij deelnemen aan het project?

De klassenraad adviseert of je klaar bent om in duaal leren 
te stappen. Neem zeker contact op met je school voor meer 
informatie.

Soorten overeenkomsten

Er zijn 2 soorten overeenkomsten. Die overeenkomst sluit jij 
af met het bedrijf en de school. Je school weet welke over-
eenkomst voor jou geldt:

• ●In een ‘stageovereenkomst alternerende opleiding’ 
krijg je geen leervergoeding (maar soms wel een kleine on-
kostenvergoeding). Je leert dan minder dan 20 uur per week 
op de werkvloer. 

• In een ‘overeenkomst alternerende opleiding’  
krijg je een leervergoeding en bouw je in beperkte mate  
socialezekerheidsrechten op. Je ontvangt maximaal 520 euro 
per maand. Je ouders hebben nog recht op kindergeld. Je 
leert dan minimaal 20 uur per week op de werkvloer. 

Krijg je een diploma?

Als je slaagt voor een duale studierichting, behaal je je  
diploma of getuigschrift van de studierichting.

Vragen?

Binnenkort meer info op 
www.onderwijs.vlaanderen.be/duaal-leren  
Heb je vragen? Mail naar duaalleren@vlaanderen.be
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Wil je een diploma halen door de 
handen uit de mouwen te steken op 

de werkvloer? 

Dan is duaal leren iets voor jou.


