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Voor jongeren vanaf 16 jaar

Duaal leren
Wat is duaal leren?
In een duaal schooltraject leer je gedurende het hele schooljaar zowel in
de school als in een bedrijf je vak. Je kan net zoals in een voltijds of
deeltijds schooltraject een getuigschrift derde graad en/of andere
beroepskwalificaties behalen.

Troeven
Duaal leren heeft heel wat troeven:
 Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast
communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines
werken, …
 Je leert op school én op de werkplek en doet dus werkervaring op.
 Na je studies vind je gemakkelijker een job of misschien kan je wel
blijven in het bedrijf waar je jouw leertraject hebt afgelegd.

Starten
Heb je de tweede graad behaald en ben je klaar om te gaan werken, dan
kan je in onze school starten met ‘Duaal leren’.
Een bedrijf vinden en een contract afsluiten
Onze school sloot overeenkomsten met verschillende partnerbedrijven.
Na een intakegesprek sluiten jij, onze school en het bedrijf waar je gaat
werken een overeenkomst. De trajectbegeleider blijft je de hele tijd
ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je
vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

Duaal leren
Goed geregeld
 Je leert 20 uur per week op de werkvloer.
 Het bedrijf geeft je een leervergoeding.
 Je bouwt ook een aantal sociale zekerheidsrechten op. Je ouders
hebben nog recht op kindergeld.

Informatie
Alle informatie over duaal leren kan je vinden op de website
http://onderwijs.vlaanderen.be/duaal-leren of je kan voor meer informatie
terecht in Sancta Mariainstituut in Lembeek.
Je kan contact opnemen met de school tijdens de schooluren
(02 356 68 68) of tijdens de inschrijvingen in de grote vakantie: van
maandag 1 juli t.e.m. zaterdag 6 juli en van maandag 19 augustus t.e.m.
zaterdag 31 augustus. Elke werkdag van 16u tot 20u en zaterdag van 10u tot
14u.

Duaal leren is een organisatievorm voor
arbeidsmarktgerichte studierichtingen waarbij
leren in een school wordt gecombineerd met
leren in een onderneming. Hierbij wordt ernaar
gestreefd om minstens 60% van de
competenties te verwerven op de werkvloer.

Win win win
Voor de jongere
 Diploma behalen vanuit de ‘goesting’ om te leren op de werkplek.
 Eigen competenties ontwikkelen in een echte onderneming.
 Betere kansen op de arbeidsmarkt.
Voor de samenleving
 Meer jongeren die gemotiveerd school lopen.
Voor bedrijven en organisatie
 Scholing on-the-job.
 Vinger aan de pols bij de evolutie van de sector.
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