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Coördinator duaal leren: Kris Wouters Luc Lens

Duale studierichtingen: DUAAL Dier en Milieu (DDM)
DUAAL Plant en Milieu (DPM)
DUAAL Groendecoratie (DGD)
DUAAL Groenaanleg en -beheer (DGB)
DUAAL Sanitaire en verwarmingsinstallaties (DSV)
DUAAL Florist (DFL)
DUAAL Productiemedewerker plant ( DPP)
DUAAL Productiemedewerker dier (DPD)
DUAAL Natuurbeheerder (DNB)
DUAAL Tuinaanlegger-Groenbeheerder (DTG)
DUAAL Tuin-, park- en bosmachines  (DMT)
DUAAL Technicus installatietechnieken (DTI)

Lassen-constructie
Elektromechanische technieken
Chemische procestechnieken
Lasser-monteerder



Hoe ziet een week/jaar er uit?

Jaarplanning

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ga8pWh6s6xD8Q05wG_vcIRPrELT5d4UFY9ZN0JKxjO0/edit?usp=sharing


Hoe ziet een week/jaar er uit?

Wekelijks 2 dagen ( 16 uren ) op school en 3 dagen of ( 22 uren) op de werkvloer.

2 Projectweken per schooljaar om tekorten in opleidingsplan bij te werken.

Leerlingen gaan naar de werkvloer bij KR, ped.studiedagen.

Evaluaties gebeuren 4 x per schooljaar.



Opbouw naar een contract!

Februari: Leerlingen en ouders krijgen info over duaal leren

Maart: Leerlingen kunnen op snuffeldagen kennismaken met een opleiding.

Leerlingen stellen zich kandidaat voor KR3 en daar wordt hun AR en AB besproken.

April: Leerlingen die willen instappen hebben een intakegesprek met coördinator, leerlingbegeleider en trajectbegeleider.

Coördinator contacteert bedrijven en lln gaan op gesprek.

Na een positief gesprek wordt contract opgemaakt.

Trajectbegeleider laat contract ondertekenen alsook maakt hij het opleidingsplan en uurrooster op voor de lln.



Wie is belangrijk in organisatie?

Leerling: Hij stelt zich kandidaat voor een opleiding.

Trajectbegeleider: Finaliseert alle documenten op het bedrijf en is deelnemer aan het intakegesprek, 
evalueert de lln op de werkvloer en geeft de lessen op school welke behoren tot de opleiding.

Leerlingbegeleider: volgt mee de opbouw naar een traject van alle leerlingen.

Coördinator duaal: Organiseert intakegesprekken, gaat regelmatig langs in de lessen om overleg te 
plegen met leerkrachten waar lln les van hebben, zorgt voor de administratie en begeleidt de leerling 

tijdens hun traject, is de schakel tussen school en de bedrijven.



Vragen


