
DUAAL LEREN
Gezocht: gemotiveerde 
leerlingen die de 
schoolbanken willen 
afwisselen met leren 
op de werkvloer.

volta-org.be

Wie begeleidt je?

Binnen de school krijg je een mentor die het duaal 
lerentra ject grondig zal opvolgen, begeleiden en 
evalueren. Ook binnen het bedrijf wordt een mentor 
aangeduid die verantwoordelijk is voor de begeleiding 
op de werkvloer. Voor een goed verloop van de 
evaluatie, zal jouw school met jou en het bedrijf in 
gesprek gaan. Vergeet dus niet dat ook het bedrijf 
inspraak heeft in de evaluatie.

Wat met je diploma of getuigschrift?

Geen paniek, zolang je alle doelstellingen behaalt, 
krijg je precies hetzelfde diploma of getuigschrift als 
de leerlingen die niet deelnemen aan duaal leren. 
Wat maakt dan het verschil met andere leerlingen? 
Jouw relevante ervaring binnen een écht bedrijf! 
Uiteraard kan je na dit piloottra ject nog een 7de 
jaar volgen.

Hoeveel kost duaal leren?

Alle activiteiten die je doet tijdens dit piloottra ject 
zijn gratis. Als leerling word je gelijkgesteld aan een 
werknemer binnen het bedrijf. Het bedrijf zal samen 
met jou en de school afspraken maken over de veilig-
heidsvoorzieningen, het nodige gereedschap en de 
werkkledij die vergoed worden door de school. 
Ook de verzekering wordt volledig voor jou in orde 
gebracht en komt bij de school of het bedrijf terecht.

Overtuigd?

Contacteer dan snel de studieverantwoorde-
lijke ‘duaal leren’ binnen je school.

Voor verdere vragen of opmerkingen 
kan je school telefonisch of per mail 
terecht bij onze adviseurs ‘duaal leren’: 

Volta 
02 476 16 76 
info@volta-org.be
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Duaal leren: 
dat is leren voor het leven
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 bou-
wen. Met dit pilootproject willen we leerlin-
gen van de opleiding ‘elektrische installaties’ 
de kans geven om de schoolbanken af te 
wisselen met leren op de werkvloer. Voel jij 
je aangesproken en ben je benieuwd hoe 
dit allemaal in zijn werk gaat? Lees dan alle 
informatie in deze brochure en meld je aan 
bij de studieverantwoordelijke ‘duaal leren’ 
binnen je school. 

Voor wie is duaal leren bedoeld?

Wij moedigen alle leerlingen uit het 6de jaar van 
de BSO-opleiding ‘elektrische installaties’ aan om 
deel te nemen aan dit pilootproject.

Wat houdt duaal leren precies in?

Duaal leren is een onderwijssysteem waarbij leerlingen 
afwisselend leren op school en in één of meerdere 
bedrijven uit de elektrotechnische sector. Hierbij stre-
ven we er  naar dat ze 60% van de beroepsgerichte 
opleiding op de werkplek doorbrengen. De algemene 
vorming en theoretische kennis worden op de school 
aangeleerd. Praktijkgerichte kennis en relevante werk-
ervaring ontwikkelen de leerlingen op hun beurt in een 
écht bedrijf. Kortom, met duaal leren wordt de stap 
naar de arbeidsmarkt heel wat kleiner en eenvoudiger.

“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

Wat zijn de voordelen van duaal leren?

Duaal leren heeft verschillende voordelen. 
Hieronder sommen we ze even voor je op:
• Je leert werken in een echte werkomgeving.
• Het geeft je extra kansen op de arbeidsmarkt.
• Al doende leren, verhoogt je motivatie.
• Je leert werken met nieuwe gereedschappen.
• Je maakt kennis met de veiligheidsprocedures  

binnen een bedrijf.
• Je oefent werkhoudingen die belangrijk zijn op de 

arbeidsmarkt, zoals samenwerken, initiatief nemen, 
op tijd komen…

Wie zoekt de bedrijven?

Jouw school zal samen met Volta, sectororganisatie 
van de elektriciens, op zoek gaan naar een bedrijf dat 
bij jou past. Als je zelf een bedrijf in gedachten hebt, 
stel dit gerust voor aan de studieverantwoordelijke 
‘duaal leren’. Het bedrijf en de school spreken nadien 
duidelijk af welke onderdelen van je studie er op 
school aangeleerd worden, en welke onderdelen 
het bedrijf voor zijn rekening zal nemen. 


