
DUAAL LEREN
Een goed 
voorbereide 
starter op de 
arbeidsmarkt is 
er twee waard.

volta-org.be

Welk statuut krijgt de leerling?

Over het precieze statuut van de leerling wordt 
momenteel nog onderhandeld bij de overheid. 
Wanneer een leerling 20 uur per week of meer op de 
werkplek presteert, moet er in principe een overeen-
komst ‘alternerende opleiding’ worden opgesteld. 
De leerling ontvangt eveneens een vergoeding in 
verhouding met het behoud van het recht op kinder-
bijslag. Wanneer een leerling minder dan 20 uur 
per week op de werkplek presteert, wordt er een 
stageovereenkomst afgesloten, zonder vergoeding. 
We verwachten u in de loop van juni 2016 hierover 
meer duidelijkheid te geven.

Wie is er aansprakelijk?

In dit duaal tra ject is een leerling gelijkgesteld aan een 
werknemer van uw bedrijf, dus hij of zij valt dan ook 
volledig onder de aansprakelijkheid van het bedrijf.

Wie staat in voor de ongevallen- 
verzekering?

Wanneer de leerling onder een stageovereenkomst 
presteert, zorgt de school voor een ongevallenverze-
kering. Indien er met de leerling een overeenkomst 
‘alternerende opleiding’ is aangegaan, dient het bedrijf 
deze verzekering af te sluiten. 

Wat bieden we u vanuit Volta?

Volta voorziet een deskundige begeleiding en 
mentoropleiding voor bedrijven die deelnemen 
aan dit project.

Vlaanderen
is werk

u n i o n  d e s  é l e c t r i c i e n s
u n i e  v a n  e l e k t r i c i e n s

Bent u al overtuigd  
of heeft u verdere vragen?

Contacteer dan snel per mail of telefonisch 
onze adviseurs ‘duaal leren’.

Johan Vandenbranden 
0485 087 081
johan.vandenbranden@volta-org.be 

Antwerpen (behalve arrondissement Mechelen) 
Wendy De Bruyn
wendy.debruyn@volta-org.be / 0495 67 94 04

Limburg en arrondissement Mechelen
Ann Ophalvens
ann.ophalvens@volta-org.be / 0476 89 23 90

Oost-Vlaanderen
Veerle Van Antenhove
veerle.vanantenhove@volta-org.be / 0494 82 39 65

Vlaams-Brabant & Brussel
Rita Van de Vondel
rita.vandevondel@volta-org.be / 02 431 05 84

West-Vlaanderen
Sabine Goethals
sabine.goethals@volta-org.be / 0486 51 70 03

Met financiële steun van:

De sociale partners van de elektrotechnische sector:



Duaal leren: 
een meerwaarde 
voor uw bedrijf én uw 
toekomstige werkkrachten
Volta slaat samen met Vlaams minister van 
Onderwijs, Hilde Crevits, en Vlaams minister 
van Werk, Philippe Muyters, de handen in 
elkaar om vanaf schooljaar 2016-2017 het 
duaal leren in Vlaanderen stevig uit te 
bouwen. Met dit pilootproject willen we 
leerlingen uit het 6de jaar van de BSO-
opleiding ‘elektrische installaties’ de kans 
geven om de schoolbanken af te wisselen 
met leren op de werkvloer. Lijkt duaal leren 
ook iets voor uw bedrijf? Lees dan alle 
informatie in deze brochure.  

Wat houdt duaal leren precies in?

Duaal leren is een onderwijssysteem voor technische 
en beroepsgerichte opleidingen. Leerlingen volgen les 
op school, afgewisseld met het leren en inoefenen van 
technische vaardigheden in één of meerdere bedrijven. 
Hierbij streven we er naar dat ze 60% van de beroeps-
gerichte opleiding op de werkplek doorbrengen. 
De algemene vorming en de technisch-theoretische 
kennis worden voornamelijk op school aangeleerd. 
Uiteraard maken het bedrijf en de school hierover 
duidelijke afspraken die ze op voorhand vastleggen 
in een overeenkomst.

Waarom steunt Volta dit project?

Duaal leren heeft verschillende voordelen en daarvan 
wil Volta alle bedrijven uit de elektrotechnische sector 
overtuigen. Hieronder sommen we ze even voor u op:

• Met duaal leren kunnen afgestudeerden sneller  
ingezet worden op de arbeidsmarkt.

• Deze leerlingen hebben een bredere en reële kennis 
van het bedrijfsleven waardoor de inwerkperiode 
vlotter kan verlopen.

• Bedrijven kunnen via dit project eventuele toekomsti-
ge werknemers alvast opleiden.

• Een positieve ervaring van de leerling in uw bedrijf 
levert goede PR op.

• Door het contact van uw bedrijf met scholen  
en/of andere bedrijven, kan u kennis en ervaring 
uitwisselen met de verschillende partners.

• Dit systeem motiveert leerlingen die op een meer 
realistische manier hun opleiding willen volgen.

• De leerling maakt kennis met de veiligheidsprocedures 
binnen een bedrijf en leert werken met up-to-date 
elektrisch materiaal en gereedschap.

• De leerling oefent werkhoudingen die belangrijk zijn 
op de arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief 
nemen, op tijd komen…

Hoe wordt uw bedrijf met de leerling 
samengebracht?

De school gaat samen met Volta op zoek naar een 
geschikt bedrijf voor de leerling. Leerlingen mogen 
ook zelf bedrijven voorstellen. Wanneer een leerling 
uiteindelijk aan uw bedrijf wordt gelinkt, gebeurt dit 
altijd in onderling overleg en met akkoord van de 
verschillende partijen (bedrijf-leerling-school).

Wat komt er in de overeenkomst?

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen de drie 
partijen: de leerling, de school en het bedrijf. Hierin 
staat het statuut van de leerling, en de verantwoor-
delijkheden en aansprakelijkheid van de betrokkenen. 
Verder bevat de overeenkomst een volledige lijst van 
de activiteiten of competenties die op de werkvloer 
worden nagestreefd.

“Met duaal leren 
gaan we in op de 
vraag vanuit de 
samenleving om 
jongeren niet alleen 
een brede vorming 
te bieden, maar 
ook relevante 
ervaring.”

Hilde Crevits, 
Vlaams minister 
van Onderwijs


