Nog verder studeren in de VeSt? Dat kan!
Je kiest voor Duaal Leren in de kwalificatiefase (2jaar) of de Integratiefase (1 jaar).

Wat is Duaal leren?
Je combineert het beste uit 2 werelden: leren op school en leren op de werkplek.
Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren.
Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een flinke dosis
praktijkervaring mee en je ontwikkelt tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek
MET als doel:
● Je leren denken en handelen als fijne volwassenen, met een realistische visie op je eigen
toekomst.
● Bij duaal leren wordt het grootste deel van de competenties verworven op de werkplek.

Wie komt in aanmerking?
Jongere die :
● Minimum de opleidingsfase afgerond heeft en geslaagd is.
● Een advies krijgt van de klassenraad over arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid.
Waarom kiezen voor duaal leren?
● Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt.
● Voor de dagen dat je bij de werkgever bent, word je betaald. De vergoedingen liggen
vast en hangen af van je leeftijd en je ervaring.
● Al doende leren verhoogt je motivatie.
● Je blijft kinderbijslag ontvangen.
● Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen.
Wat verwachten wij van jou als duale leerling?
● Je bent gemotiveerd en wil vast werk!
● Je hebt de juiste attitudes: doorzettingsvermogen, veilig werken, flexibiliteit,
samenwerken, aanvaarden van instructie,.…
● Je komt het hele schooljaar stipt naar school en naar je werkplek.

Hoe & Waar organiseren we duaal leren?
●
●

2 dagen les op school ( BGV lessen en ASV lessen)
3 dagen opleiding op de werkvloer of werkplekleren

Interesse of meer informatie nodig?
Contacteer de school op het nummer 02/251.27.03 of mail een Trajectbegeleider
carole.sterckendries@sovilvoorde.be (Medewerker Fastfood) , pedro.velarde@sovilvoorde.be
(Schilder), christophe.dooms@sovilvoorde.be (Assistent Plantaardige Productie & Medewerker
Groen- en Tuinbeheer)
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