ALLE PLUSSEN OP EEN RIJ

DUAAL LEREN?

JOUW PROFIEL

DA’S SCHOOL EN WERKVLOER
COMBINEREN!
Tijdens het schooljaar 2017-2018 startte het
GO! Atheneum Geraardsbergen, binnen de opleiding Elektrische Installaties, met het proefproject
Duaal leren. Jongeren die in het project stappen,



Je doet ERVARING op,



Je werkt in TEAM,



Je proeft van het WERKLEVEN,



Je ontvangt een

LEERVERGOEDING,

combineren theorielessen met praktijk en ervaring op de werkvloer. Het geheel is een perfecte



Je hebt een OPLEIDING OP MAAT,

mix om de kansen van pasafgestudeerden op de



Je SPECIALISEERT je in je vak,



Je krijgt een gefundeerde toegang tot de

arbeidsmarkt te vergroten.

Je volgt de richting Elektrische Installaties, Kinderzorg, Schilder-decoratie of Houtbewerking in de
derde graad. Je hebt zin om kennis te maken
met de werkvloer en in een realistische omgeving
te werken aan je vakmanschap. Je hebt
verantwoordelijkheidsgevoel, weet correct te
communiceren en bent flexibel!

PROCEDURE

vakken op school, het inoefenen van de praktijk

Herken je jezelf in het voorgestelde profiel? Dan
maak je zeker kans om in te stappen in het
project van Duaal leren. We starten dan volgende procedure op:

gaat door op de werkvloer. Alle leerplandoelen

1.

Aan de hand van een screeningsgesprek
met de trajectbegeleider en de praktijkleerkracht wordt gekeken of je arbeidsrijp
bent.

2.

Via een Kick-Off word je in contact
gebracht met potentiële bedrijven. Je gaat
op sollicitatiegesprek bij de werkgevers die
je interesseren.

3.

Wanneer de vonk overslaat tussen jou en
een bedrijf, kan je aan de slag gaan!

ARBEIDSMARKT,

Hoe werkt het? De leerling volgt de algemene

voor alle vakken worden op deze manier bereikt. Bovendien is er continue communicatie

MAAR OOK DIT HOORT ERBIJ

tussen de school en het bedrijf, zodat ingespeeld



Je volgt de werkuren van je collega’s.

kan worden op vragen en noden!



Je kan je vlot verplaatsen naar het
bedrijf.

Gezien het succes, wordt Duaal leren vanaf
september 2019 ingericht in:



De werkgever verwacht dat je over een
aantal vaardigheden beschikt, maar geeft
je de kans om hierin te groeien.



Elektrische Installaties (5, 6 & 7° jaar)



7° jaar Kinderzorg/Zorgkundige



7° jaar restauratievakman Schilderdecorateur



7° jaar Interieurbouwer



Je hebt een contract OAO van 24 u op de
werkplek.

LESSENTABEL 5° + 6° JAAR DUAAL
LEREN
* Elektrische Installaties
3 dagen op de werkplek
2 dagen op school:


2u levensbeschouwelijk vak



2u Engels



2u Lichamelijke opvoeding



4u PAV



4u PV/TV

LESSENTABEL 7° JAAR DUAAL LEREN
* Zorgkundige/Kinderzorg * Restauratievakman schilder-decorateur * Interieurbouwer * Installateur Gebouwenautomatisering
3 dagen op de werkplek
2 dagen op school:


2u levensbeschouwelijk vak



2u Engels



2u Lichamelijke opvoeding



6u PAV



2u PV/TV

TRAJECTBEGELEIDER

INSCHRIJVEN



tijdens de schooluren,
tijdens de vakantie:
 tot en met 5 juli van 9 tot 16 uur en
van 18 tot 20 uur,
 vanaf 16 augustus van 9 tot 16 uur
en van 18 tot 20 uur.

Starten met
Duaal leren,
een logische
keuze!

info@ka-geraardsbergen.be

Voel je het knetteren, maar heb je toch
nog wat vragen? Onze trajectbegeleider
staat klaar om je van antwoorden te voorzien!

www.ka-geraardsbergen.be

Contacteer:

Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen
054 41 21 88

liesbeth.venneman@ka-geraardsbergen.be

Papiermolenstraat 103, Geraardsbergen
054 41 21 88
info@ka-geraardsbergen.be
www.ka-geraardsbergen.be

