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Duaal leren en enkele 
uitgangspunten 



Regelgevend kader 

• Voor het schooljaar 2018-2019 uitbreiding van het tijdelijke project 
“Schoolbank op de werkplek” gepland. 
 

• Het herwerkt BVR wordt een eerste keer principieel goedgekeurd 
eind januari. 
 

• Incentive? GO! ijvert voor 10.000 EUR per ingerichte duale opleiding. 
 

• Contingent? Momenteel is er sprake van 165 jetons voor GO!, POV, 
OVSG en Kath. Ond. Vlaanderen. 
 

• Modaliteiten? Onderhevig aan wijzigingen in afwachting van een 
eerste principiële goedkeuring.  



Kandidaatstelling 

• De programmatiedatum van 28 februari wordt verlaten vanwege het uitstel 
van decreet met 1 schooljaar.  Er dient dus geen programmatiedossier 
opgemaakt te worden. 

 
• Vóór eind januari kan er nog niet overgegaan worden tot de verdeling van de 

contingenten (afhankelijk van aantal jetons & incentive). 
 
• Interesse kan wel al kenbaar gemaakt worden bij Ellen Van den Stock 

(ellen.van.den.stock@g-o.be).   
 

• Zodra de modaliteiten en geïnteresseerde scholen gekend zijn, zal binnen 
GO! centraal overgegaan worden tot de verdeling van de contingenten. 

 
• De selectie door de Vlaamse Overheid vindt plaats uiterlijk 15 mei 2018. 
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Verduidelijking van het 
concept duaal leren 



Duaal leren: uitgangspunten 

 
• Nagestreefd wordt minstens 60% van de onderwijstijd op de 

werkplek (onderneming) door te brengen. 
 

• Opleiding gebaseerd op een standaardtraject waarin algemene 
vorming en beroepsgerichte vorming worden vastgelegd 
 
 

 



Duaal leren: de meest doorgedreven vorm 
van werkplekleren 

 
Competenties worden op de werkplek  
 aangeleerd 
 ingeoefend  
 geëvalueerd 
 
In vergelijking met stage in voltijds SO / werkplekleren in DBSO: 
• competenties worden vervolmaakt of verder ingeoefend op de 

werkplek nadat ze in de school of het centrum zijn aangebracht 



Duale leerweg versus reguliere leerweg 

De aanwezigheid van de reguliere variant  
(of indien het een nieuwe duale opleiding betreft een nauw aansluitende 
opleiding/specialisatie in een bepaald studiegebied) 
(voltijds of deeltijds, afhankelijk of voltijdse school of cdo de aanvrager 
is)  
is noodzakelijk om in de proeftuin te kunnen instappen. 
 
Reden: 
 

• Het volgen van de duale leerweg is een keuze van de leerling (hij kan 
niet verplicht worden binnen de proeftuin). 

• Voor de leerling die tijdens het schooljaar uitstapt, moet opvang in de 
niet-duale variant voorzien zijn. 

 
 



Duaal leren: de geschiedenis 

 Schooljaar 2016-2017 opstart eerste 6 proeftuinen 
 

 Schooljaar 2017-2018 uitbreiding van de proeftuin met 15 
opleidingen 
 

 Schooljaar 2018-2019: uitbreiding van de proeftuin met 
ongeveer 31 opleidingen 

 
Voorlopig totaal aantal duale opleidingen: 52 (overzicht) 
 



Het standaardtraject 



Opbouw van een standaardtraject  

Verschillende componenten: 
 
1. Situering en omschrijving 
2. Toelatingsvoorwaarden 
3. Algemene vorming 
4. Beroepsgerichte vorming (lineair)     
5. Beroepsgerichte vorming (modulair) 
6. Werkplekcomponent 
7. Studiebekrachtiging 



1. Situering en omschrijving 

 
Situering: 
• binnen het onderwijscurriculum  
• gebaseerd op 1 of meerdere (delen van) beroepskwalificatie(s) 
 

 

Omschrijving: 
• korte omschrijving van wat de leerling gaat leren 
• duurtijd van de opleiding 



2. Toelatingsvoorwaarden  

• minimum 15 jaar en niet meer voltijds leerplichtig  
 

• arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid 
 

• getuigschrift 2de graad indien duaal 3de graad 
 

• getuigschrift 3de graad indien duaal specialisatiejaar 
 

• bijzondere toelatingsvoorwaarden voor specifieke opleidingen 
(bijv. kinderbegeleider duaal, chocolatier duaal,...) 



3. Algemene vorming 

• Project Algemene Vakken 
 

• Moderne vreemde talen (Frans – Engels) 
 

• Lichamelijke opvoeding (niet van toepassing voor L&W) 
 

• Vakoverschrijdende eindtermen  
 

• Levensbeschouwing (niet van toepassing voor L&W) 
 
 

 



4 /5. Beroepsgerichte vorming 

kan gebaseerd zijn op: 
 
• 1 beroepskwalificatie, 

 
• 1 beroepskwalificatie met delen uit bijkomende 

beroepskwalificaties, 
 

• meerdere beroepskwalificaties. 
 

De aanbieder duaal bepaalt zelf of hij het standaardtraject lineair 
of modulair organiseert (attestering op 30 juni van het lopende 
schooljaar). 
 



6. Werkplekcomponent  

Bij de ontwikkeling van elk standaardtraject wordt de omvang van 
de component werkplek vastgelegd.  
 
Twee mogelijkheden: 
• Minder dan 20 u/w gemiddeld op schooljaarbasis (SOAO) 
• gemiddeld 20 u/w of meer op schooljaarbasis (vergoeding – 

OAO en DA) 
 
 



7. Studiebekrachtiging  

Mogelijkheden: 
 
• Een diploma SO  

 
• Een getuigschrift  van het tweede leerjaar van de 3de graad SO 

 
• Één of meerdere beroepskwalificaties (trajectafhankelijk) 

 
• Één of meerdere deelcertificaten (trajectafhankelijk) 

 
• Een attest van verworven competenties 



Duaal leren: hoe 
organiseren? 



Organisatie  

Iedere school kan een eigen organisatiemodel hanteren in het 
inrichten van het schooljaar: alternerend en / of in blok 
 

Kan afhankelijk zijn van: 
• het betreffende standaardtraject (1- of 2-jarige opleiding, de 

omvang van de werkplekcomponent) 
 

• de afstemming van de duale en niet-duale variant binnen de 
schoolorganisatie 
 

• het opleidingsplan van de individuele leerling 
 

• … 
 



Mogelijke organisatiemodellen 

 
• Alternerend: bijv. 2 dagen schoolcomponent en 3 dagen 

werkplekcomponent 
 
 

• Blok: volledige lesweken (cfr. uren CAO) wisselen volledige 
weken op de werkplek af. 
 
 

• Combinatie: alternerend en blok 



Uitgangspunten met betrekking tot de 
organisatie  

• De CAO van de desbetreffende sector waaronder de opleiding 
valt, bepaalt het totaal volume en het wekelijks aantal uren. 
 

• Schoolcomponent:  lestijden van 50 minuten  
• Werkplekcomponent: uren van 60 minuten 

 een omrekening maken is niet nodig  
 Bv. 20u werkplek en 18 lestijden school (CAO 38u) 
 

• In het kader van de proeftuin (decreet proeftuin) mag niet 
geraakt worden aan de duurtijd van de opleiding en de 
verschillende vakantieregelingen (voltijds SO-DBSO).  



CAO: bepalend  

De CAO waaronder de opleiding valt, bepaalt de wekelijkse 
organisatie waardoor van de gebruikelijke regeling dat de 
schoolweek loopt van maandag tot en met vrijdag, kan worden 
afgeweken.  
Hieruit volgt dat het totaal aantal opleidingsuren per week hoger 
kan en mag uitvallen dan in niet-duale opleidingen. 
 
Syntra Vlaanderen is verantwoordelijke voor de regie over de 
component werkplek (wettelijke en reglementaire bepalingen 
inzake arbeidstijd).   
 
 
 



Concreet: voltijds SO 

Het schooljaar start op maandag 3 september 2018 en 
eindigt praktisch op vrijdag 28 juni 2019. Dit impliceert een 
periode van 43 weken. Van deze 43 weken worden 6 weken 
schoolvakantie (cfr. de duur van de herfst-, kerst-, krokus- 
en paasvakantie) afgetrokken. Er blijven dus nog 37 weken 
over in dit schooljaar (september tot juni).  
 
We streven ernaar om in het voltijds onderwijs de 
vakantieperiodes uit het proeftraject duaal te laten 
samenvallen met de reguliere schoolvakanties van de andere 
leerlingen en leerkrachten.  
 
 
 

 
 
 



Concreet: DBSO 

 
Het opleidingstraject start voor de jongere op het 
moment van inschrijving en volgt de vakantieregeling 
die nu van toepassing is in DBSO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Speciale schooldagen 

Afhankelijk van het type overeenkomst worden de leerlingen op 
de werkvloer verwacht op speciale schooldagen zoals bijv.:  
 
• de pedagogische studiedag;  
• de facultatieve vrije dag; 
• klassenraden; 
• stakingsdagen in het onderwijs; 
• …;  
 
tenzij hieromtrent vooraf andere afspraken worden gemaakt.  
 



Een voorbeeld: pedagogische studiedag op 
vrijdag 

De leerling werkt met volgende overeenkomst: 

(S)OAO  

 
Binnen een deeltijdse arbeidsovereenkomst (DA) 
(sociale maribel) binnen de gezinszorg dient 
 volgende vraag gesteld te worden:   
“Werkt de leerling/jongere normaal op vrijdag?” 

 
↓ 

 

↓ 
 

neen 
 
↓ 

↓ 
 

ja 
 
↓ 

Jongere moet werken 
aangezien de (S)OAO een 
voltijdse 
arbeidsovereenkomst is 

Jongere is thuis Jongere moet werken 



Extramurosactiviteiten en gesimuleerde 
werkplekken 

 
• tellen mee binnen de schoolcomponent 
• hebben invloed op de verhouding / gemiddelde binnen de 

werkplek- / schoolcomponent 
 
Voorbeelden hiervan zijn o.a.:  
• GWP 
• Eindejaarsreis  
• Externe opleidingen (VDAB, sectorale opleidingen…) 
• …  



De werkplekcomponent: steeds in een 
erkende onderneming 
Het sectoraal partnerschap (of bij afwezigheid ervan het Vlaams 
Partnerschap) erkent de ondernemingen. 
 
Een onderneming kan erkend worden voor: 
• de volledige opleiding  
• of voor delen/inhouden van de opleiding.  
 

Gevolg: meerdere ondernemingen binnen een opleiding mogelijk 
/ noodzakelijk. 
 
Een leerling werkt onder 1 overeenkomst maar meerdere, 
opeenvolgende overeenkomsten zijn mogelijk. 
 



Wat bij ziekte 

 
Bij afwezigheid door ziekte moet de school / de leerling deze 
afwezigheid ook melden aan de werkgever! 
 
Een doktersattest is verplicht.  

• Advies: doktersattest in tweevoud laten opstellen 
 



Wie kan starten in duaal 
leren?  



Leerlingen 

• tonen interesse voor deze vorm van leren (keuzevrijheid van de 
leerling) 

 
• zijn arbeidsrijp: “Een jongere is arbeidsrijp als hij in staat is 

competenties te verwerven in een opleiding (bestaande uit één 
of meerdere beroepskwalificaties en (specifieke) eindtermen 
voor de algemene vorming), die vooral bestaat uit leren op de 
werkvloer en gemotiveerd is om dit te doen.” 

  
• zijn arbeidsbereid: “Een jongere die gemotiveerd is om 

bepaalde competenties te verwerven op de werkvloer is 
arbeidsbereid." 

 



Vooraf advies (niet-bindend)  

De klassenraad van BSO/TSO-opleidingen geeft voorafgaand (= het schooljaar 
vóór het duaal traject) een advies over de (quasi) arbeidsrijpheid van een 
leerling. Dit advies staat los van de beslissing van de delibererende klassenraad.  
Het advies komt tot stand op basis van een grondige screening 

• met voldoende kwaliteitsvolle observatie- en evaluatiegegevens van de 
jongere gedurende zijn hele leerloopbaan. 

• met gegevens buiten de schoolcontext 
 

Nieuw in schooljaar 2018-2019: snuffelstage (één week proeven van leren en 
werken) mogelijk in het schooljaar voorafgaand aan de duale opleiding. 
 
ASO-leerlingen of andere (zij-)instromers worden bij inschrijving in een duale 
leerweg gescreend op arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid via een alternatieve 
werkwijze opgesteld door de trajectbegeleider en de school. 
 



Hoe screenen? 

Binnen het ESF-project van het GO! werd een leidraad ontwikkeld die de 
aspecten van intake en screening uitwerkt in het ‘ICE-model’.  
 
Het ICE-model omvat: 
• Intake (op school: gesprek met de jongere, verzamelen van diagnostische 

gegevens m.b.t. de jongere, Kickstart,…) 
• Casussen (arbeidsrijpheid verkennen door casussen aan jongeren voor te 

leggen en het gesprek hierover op een open of gestructureerde manier te 
voeren) 

• Exploratie (het uitvoeren van een aantal activiteiten in een reële en/of 
gesimuleerde arbeidsomgeving). 

  
 
Opmerking: 
• Centra DBSO zijn reeds vertrouwd met het screenen en hebben hier al heel 

veel expertise over opgebouwd. 



Kiezen van onderneming, intakegesprek en 
matching 

Om een geschikte onderneming te vinden kan de school gebruik 
maken van ondersteuning van de desbetreffende sector en 
SYNTRA Vlaanderen of gebruik maken van het eigen netwerk. 
  
• De school heeft maximaal 20 opleidingsdagen om tot een match 

te komen -> anders stopzetting duale opleiding.  
• Indien het intakegesprek tijdens de opleidings-/lesuren valt, is 

de jongere van rechtswege gewettigd afwezig. 
•  Zolang er geen overeenkomst afgesloten is tussen de leerling, 

de school en de onderneming, wordt de opleiding 
georganiseerd via lessen in de school of in het centrum.  

 



Overeenkomsten  

De mogelijke overeenkomsten in de proeftuinen duaal leren en de 
in de toekomst duale opleidingen en hun implicaties voor 
vergoeding, vakantie en vakantiewerk kunnen als volgt 
schematisch worden weergegeven:  
 
 

Overzicht verschillende overeenkomsten:  
  
  
 



Opleidingsplan: verplicht bij elke 
overeenkomst  

Het opleidingsplan : 
 
• bevat een overzicht van welke competenties op de werkplek en 

/ of de school aan bod komen 
• is een geïndividualiseerd plan  
• wordt opgemaakt door trajectbegeleider in overleg met de 

leerling en de onderneming 
• bevat de afspraken tussen school en werkplek qua begeleiding, 

leerinhouden, evaluatie,… 
• kan steeds geactualiseerd / aangepast worden 



Uurrooster: verplicht bij elke overeenkomst   

 
De school (trajectbegeleider) stelt in overleg met de onderneming 
(en indien mogelijk de leerling) een uurrooster op zodat er een 
overzicht is wanneer de leerling op de werkplek is en wanneer op 
school. 
 



Begeleiding van de leerling 
(trajectbegeleiding) 
 
 
 



Enkele belangrijke begrippen 

De trajectbegeleider   
• is een leerkracht die verantwoordelijk is voor de begeleiding en 

opvolging van de leerling.  
  
de mentor  
• is het personeelslid of de zaakvoerder die binnen de 

onderneming verantwoordelijk is om de leerling op de werkplek 
te begeleiden en op te volgen.  
 

Beiden staan (via regelmatig overleg en afstemming) in voor de 
kwaliteitsvolle opvolging, begeleiding en evaluatie van de te 
behalen competenties 
 



(Traject)begeleiding op 2 niveaus: 

1: Algemene aspecten  
• Contactpersoon voor de leerling 
• Contactpersoon voor het bedrijf/mentor 
• Opvolging van het traject (worden de afspraken nagekomen en het 

standaardtraject hierdoor volledig aangeboden)  
• Administratie (toeleiding, opstellen/opvolging/bijsturing van het 

opleidingsplan, kalender, dossier in mijn loopbaan (VDAB), …) 
 

2: Vakinhoudelijk aspecten  
• Opvolging (vakinhoudelijke) competentieontwikkeling op de school 
• Opvolging (vakinhoudelijke) competentieontwikkeling op de werkplek 

 
Beide aspecten kunnen door 1 of meerdere personen worden opgenomen. 



Begeleidingsprincipes voor de 
trajectbegeleider 

• de trajectbegeleider bereidt de leerling goed voor door het 
maken van goede afspraken in samenspraak met de mentor en 
de leerling, het overlopen van het opleidingsplan, de 
evaluatiemethodiek en evaluatiemomenten…; 
 

• de trajectbegeleider bezoekt op frequente basis de leerling en 
de mentor op de werkplek; 
 

• er is een nauwe opvolging van de leerling door de 
trajectbegeleider in samenwerking met de school/het centrum 
en de werkplek; 



Begeleidingsprincipes voor de 
trajectbegeleider 

• op geregelde tijdstippen vindt er een tussentijdse evaluatie 
plaats van de voortgang en de realisatie van het opleidingsplan 
met de leerling en de mentor, aan de hand van bijv. gesprek met 
de leerling en mentor, observatie door de trajectbegeleider; 
 

 
• de trajectbegeleider voert het (eind)evaluatiegesprek samen 

met de leerling en de mentor; 
 

 
• de trajectbegeleider koppelt op regelmatige tijdstippen terug 

naar de begeleidende klassenraad. 



Begeleidingsprincipes voor de mentor 

• is het eerste aanspreekpunt voor de leerling op de werkplek; 
 

• begeleidt het leerproces van de leerling: kennis en vaardigheden 
aanleren, technieken demonstreren, attenderen op onveilige situaties 
en handelingen, de noodzakelijke attitudes ondersteunen, …; 
 

• registreert en bespreekt observaties en bevindingen met de 
trajectbegeleider ten einde een goed gefundeerde evaluatie van het 
traject van de leerling toe te laten; 
 

• overlegt op regelmatige tijdstippen met de trajectbegeleider 
betreffende de vorderingen van de leerling. 



Belangrijke documenten  
 
 
 
 
 



Noodzakelijke aanpassing in het school-
/centrumreglement 
De verplichte nieuwe onderdelen zijn (bron: omzendbrief SO/2016/02): 
1. de vermelding dat de leerling zich moet onderwerpen aan screening, 

intakegesprek(ken) en trajectbegeleiding; 
2. de vermelding dat het niet-sluiten van een overeenkomst binnen de 

vastgelegde termijn tot de verplichte vroegtijdige beëindiging van de 
opleiding zal leiden; 

3. de verduidelijking van het orgaan "klassenraad", met de expliciete 
vermelding dat de trajectbegeleider en mentor er stemgerechtigd 
deel van uitmaken; 

4. de vermelding, afhankelijk van de duale opleiding die de school 
organiseert, dat in een duale opleiding overzitten uitgesloten is, 
uitgezonderd het overzitten in een eenjarige opleiding tijdens het 
schooljaar 2017-2018 en het overzitten in het tweede jaar van een 
tweejarige opleiding tijdens het schooljaar 2018-2019. 

 



Noodzakelijke aanpassing voor de functie-
omschrijvingen 

Aandacht voor de vernieuwde rol binnen de duale leerweg voor: 
 
• de trajectbegeleider 

 
• de leraar(s) 



Evaluatie  
 
 
 
 
 



Principe 

• De (eind)evaluatie is de verantwoordelijkheid van de 
onderwijsinstelling.  
 

• Het evaluatiebeleid behoort tot de autonomie van de school of 
centrum DBSO.  
 

• De mentor neemt (in het kader van het samen-verhaal) een 
belangrijke taak op in de evaluatie. Op voorhand goede 
afspraken maken is daarom noodzakelijk. 

 



GIP 

 
 
De organisatie van een geïntegreerde proef (GIP) is niet verplicht. 
 



Samenstelling van de klassenraad 

• Stemgerechtigde leden van de klassenraad zijn: 
• de voorzitter (de directeur of zijn/haar afgevaardigde); 
• de leerkrachten; 
• de trajectbegeleider (ook als hij/zij geen les geeft aan de betrokken 

leerling in de schoolcomponent); 
• de mentor (n.v.t. voor toelatingsklassenraad); 
• Andere personen dan de stemgerechtigde leden en die bij het 

onderwijs van de leerling zijn betrokken kunnen enkel adviserend 
optreden.  

 
Mentor als stemgerechtigd lid: 
• De school en de onderneming maken afspraken over  

• het functioneren van de mentor in de klassenraad: 
• aanwezigheid van de mentor 
• afwezigheid van de mentor (stem vervalt -> overleg 

trajectbegeleider – mentor noodzakelijk)  



Meerdere mentoren 

Het kan zijn dat een leerling met meerdere mentoren in aanraking komt: 
• Om alle competenties uit het standaardtraject te realiseren 

kunnen verschillende werkcontexten/ondernemingen 
noodzakelijk zijn.  

• De leerling kan van onderneming veranderen. 
• Vervanging van de mentor binnen dezelfde onderneming.  

 
Indien stemming:  

• Kunnen deze mentoren evenwel slechts één stem uitbrengen in 
de klassenraad.  

• De mentoren moeten hiertoe onderling tot één stem komen.  
• Bij staking van stemmen van die mentoren (d.w.z. een gelijk 

aantal pro en contra) stemt de trajectbegeleider namens die 
mentoren, met behoud van zijn eigen stem. De trajectbegeleider 
heeft in dit geval dus twee stemmen.  



Deliberatie  

Een leerling kan niet worden verplicht om de opleiding vroegtijdig 
stop te zetten, ongeacht de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie. De klassenraad kan hoogstens adviserend optreden.  
 
Studiebekrachtiging gebeurt: 
• voor eenjarige duale opleidingen: op 30 juni van dat schooljaar; 
• voor tweejarige duale opleidingen: op 30 juni van het tweede 

schooljaar. 
 



Deliberatie 

Als de evaluatie van de leerling door de klassenraad bij het einde 
van de opleiding niet tot de meest gunstige studiebekrachtiging 
leidt, kan die leerling overzitten.  
 
Overzitten  
• is enkel mogelijk tijdens het schooljaar 2017-2018 in een 

eenjarige opleiding en tijdens het schooljaar 2018-2019 in het 
tweede jaar van een tweejarige opleiding. In de andere gevallen 
moet de leerling zijn onderwijstraject voortzetten in de 
reguliere opleiding. 

 



Interessante links  



Interessante links: onderwijsregelgeving  

• Het BVR van het proefproject  
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14984 

 
• Omzendbrief SO/2016/02 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14955  

 
• Het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van 

alternerende opleidingen (OAO):  
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14994  

 
• Het BVR dat uitvoering geeft aan het decreet tot regeling van 

bepaalde aspecten van alternerende opleidingen: 
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14996 

 
 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14984
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14955
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14994
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14996
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14996
http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14996


 
Interessante links: Syntra Vlaanderen 
 

 

• Algemene site:  
https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren  

 
 

• FAQ:  
https://www.syntravlaanderen.be/faq  

 

https://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren
http://www.syntravlaanderen.be/
https://www.syntravlaanderen.be/faq


En hoe nu concreet aan de 
slag? 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 
 
Informatiemoment organiseren binnen het schoolteam 
• Concept verduidelijken 
• Draagvlak creëren binnen de eigen school 

 
Informatiemoment organiseren voor leerlingen en ouders  
• Inhoudelijk verduidelijken  
• Naar motivatie / interesse peilen 
• De organisatorische en mogelijke financiële implicaties voor de 

meerderjarige leerling / ouders onder de aandacht brengen 
• Een realistisch beeld scheppen van de duale leerweg 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 

Informatiemoment organiseren voor bedrijven in de omgeving 
 

• Bestaande (erkende) stagebedrijven 
• Nieuwe bedrijven (zeker contact leggen met sectorconsulent) 

 
Aandachtpunten: 
• De sessie wordt idealiter gegeven door de school en de sector 

(het samen-verhaal hier al benadrukken) 
• Realistisch beeld scheppen van de duale leerweg 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 

 
Screening voorbereiden: 
• Een manier van screenen bepalen binnen de school  
• Vanuit het GO! adviseren we het gebruik van de tool DuLeGO! 
 
 
Scholen binnen het proefproject kunnen hun leerlingen (die 
aangeven in een duaal traject te willen starten) screenen op 
arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid. 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 
Standaardtraject grondig bestuderen en uurrooster eerste schooljaar 
opstellen. 
 
 

Aandachtspunten:  
• Hoe gaan we de algemene vorming en de VOET organiseren 
• Samenzettingen met andere klassen 
• Wat met GWP’s, extramurosactiviteiten, eindejaarsactiviteiten,… 
• Hoe gaan we de opleiding vormgeven (blok / alternerend, combinatie 

van beide) 
• Op welke manier gaan we leerlingen die een noodzakelijke 

vooropleiding nog niet gevolgd hebben, mogelijkheden bieden dit 
alsnog te doen 

• … 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 

 
 
• Actualisering school-/centrumreglement 

 
 

• Actualisering functieomschrijvingen  
 

 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 

Trajectbegeleiding voorbereiden: 
 
Hoe gaan we de trajectbegeleiding vormgeven? 

 

• Visie op kwaliteitsvolle trajectbegeleiding 
 

• Profiel en taken van de trajectbegeleider 
 

• Profiel en taken van de vakleerkracht 
 

 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 
Begeleidingsdocumenten ontwikkelen: 
 

• Opleidingsplan vormgeven 
• Het cursusmateriaal voor de inhoudelijke component uitwerken 
• Evaluatiecriteria / kijkwijzers en stappenplannen - liefst in afstemming 

met het werkveld - ontwikkelen 
• Evaluatiefiches 

• Met aandacht voor validiteit (criteria), transparantie, 
reproduceerbaarheid (ongeacht wie de evaluatie afneemt)  

• Ondersteunend materiaal (bundel en afspraken) voor mentoren 
• Dezelfde taal spreken binnen de twee componenten (school-

werkplek) 
• Het zichtbaar maken van wat geleerd is binnen de 

schoolcomponent en de component werkplek. 
• … 
 



Wat kan je nu als school/centrum doen ter 
voorbereiding? 

Hoe gaan we communiceren over de vordering van de leerlingen? 
 
Binnen de klassenraad (met de mentor) 

• Bespreking leerlingenresultaten 
• Bespreken van de remediëring, het advies en de attestering 
• Rol van de trajectbegeleider en de mentor 
 

Naar de werkplek (informatie verkrijgen en terugkoppelen) 
 
Naar leerlingen en ouders via bijv. oudercontacten, rapport,… 



Deelnemende GO!-scholen in de huidige 
proeftuinen 
Standaardtraject Scholen 

Elektrische installaties duaal (3e graad BSO, 
DBSO, Leertijd) 

 GO! atheneum Liedekerke 

 GO! atheneum Geraardsbergen 

 GO! Spectrumschool Deurne 

 GO! technisch atheneum Heist-op-den-Berg 

 GO! technisch atheneum Keerbergen 

Ruwbouw duaal (3e graad BSO, DBSO, Leertijd) GO! technisch atheneum Keerbergen 
 
GO! technisch atheneum Zavelenberg  
 
GO! athena Campus Heule en campussen CLW 
 
GO! atheneum Calmeyn De Panne vestiging 
Nieuwpoort 

Groen- en tuinbeheer duaal (BuSO OV3)  IBSO De Horizon, Aalst 



Deelnemende GO!-scholen in de huidige 
proeftuinen 
Standaardtraject Scholen 

Haarverzorging duaal (3e graad BSO, 
DBSO, Leertijd) 

GO! Ensorinstituut Oostende 

Zorgkundige duaal (specialisatiejaar BSO, 
DBSO, Leertijd) 

GO! technisch atheneum 2 Villers, Hasselt 
 
GO! Vesaliusinstituut, Oostende 

Elektromechanische technieken duaal (3e 
graad TSO)  

GO! technisch atheneum Pro Technica 
Halle 
 
GO! Spectrumschool Deurne 

Kinderbegeleider (specialisatiejaar BSO, 
DBSO, Leertijd) 

GO! Spectrumschool Deurne  

Binnenvaart en beperkte kustvaart 
(3e graad BSO, DBSO, Leertijd) 

GO! De Scheepvaartschool Antwerpen 



Deelnemende GO!-scholen in de huidige 
proeftuinen 

Standaardtraject Scholen 

Onderhoudsmechanica auto  
(3e graad BSO, DBSO, Leertijd) 

GO! athena campus Heule en campussen CLW 

Decoratie en schilderwerken 
(3e graad BSO, DBSO, Leertijd) 

GO! athena campus Heule en campussen CLW 
 
GO! Busleyden atheneum Campus Caputsteen  
Mechelen 

Brood- en banketbakkerij  
(3e graad BSO, DBSO, Leertijd) 

GO! technisch atheneum campus Wemmel  
 
GO! technisch atheneum 3 (Hotelschool) 
Hasselt 

Chocolatier 
(specialisatiejaar BSO, DBSO, Leertijd) 

GO! technisch atheneum campus Wemmel 



Deelnemende GO!-scholen in de huidige 
proeftuinen 
Standaardtraject Scholen 

Hotelreceptionist  
(specialisatiejaar BSO, DBSO, Leertijd) 

GO! technisch atheneum 3 (Hotelschool) 
Hasselt 

Lassen-constructie   
(3e graad BSO, DBSO, Leertijd)  

GO! athena campus Heule en campussen 
CLW  

Slagerij (3e graad BSO, DBSO, Leertijd) COOVI Anderlecht 
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