Atheneum koploper in duaal leren
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Kennis en kunde verwerven op school en daarnaast ook op de werkvloer staan in een bedrijf, dat is duaal leren. Het GO! Atheneum is
koploper in dit innovatief onderwijstraject. Een bezoek van de roadshow IdeaalDuaal zette dat nog eens in de verf.
Arnd De Moyer (16) en Yentl Vermeulen (17), leerlingen in het Atheneum, moet je niet meer overtuigen van het nut van duaal leren.
“Ik volg twee dagen per week de opleiding elektriciteit in het Atheneum” zegt Arnd. “En drie dagen ben ik actief bij BEPC in Schepdaal,
een bedrijf in industriële elektrische installaties. Ik ga daar mee op de werf, overal in Vlaanderen tot zelfs in Duitsland. De combinatie
werken en studeren valt heel goed mee. Ik leer in het bedrijf echt super veel bij, meer nog dan op school. Ook de samenwerking met
de collega's bij BEPC is een meevaller. Ik ga na mijn studies zeker aan de slag in deze branche.”
Yentl combineert zijn studies hout interieur met een opleiding bij Fivez, gevestigd op het industrieterrein van Schendelbeke dat winkelen interieurinrichting doet. “Ik vervaardig er onder meer apotheekkasten. Ik werk samen met toffe collega's en word op de werkvloer
uitstekend begeleid door een mentor. Volgend jaar start ik nog een opleiding houttechnologie en ik volgde ook al computertekenen.
Samen met de opleiding duaal leren ben ik zo goed gewapend voor de toekomst.”
Dat hoort Liesbeth Venneman graag zeggen. Zij is in het Atheneum de trajectbegeleider voor duaal leren. “We gingen er drie jaar
geleden mee van start en intussen bieden we dit onderwijstraject in onze school al aan in zes richtingen. Ik leg de link tussen de
bedrijfswereld en de leerlingen. Meestal gaat het om ondernemingen uit onze regio, zowel kmo's als grote bedrijfven, maar ook kleine
zelfstandigen.”
Vraag niet volgen
Het project blijkt een succes. “De ondernemers zijn heel positief over de leerlingen. We kunnen zelfs de vraag niet volgen. Er volgen nu
24 leerlingen het traject. Wat duaal leren betreft zijn we de koploper in Vlaanderen.”
Daarom kwam vrijdag de roadshow van IdeaalDuaal even langs in de school. Het gaat om een wedstrijd van Syntra Vlaanderen die
studenten oproept om creatieve ideeën over duaal leren in te dienen. Daarvoor waren ze in het Atheneum aan het goede adres. (jlg)
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