
DUAAL LEREN - LEREN EN 
WERKEN 
Ons centrum biedt opleidingen aan binnen 

• leren en werken  

• duaal leren  

 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 schakelen we stelselmatig over van Leren en Werken naar Duaal Leren.   In 
het schooljaar 2025-2026 zal het volledige aanbod Leren en Werken vervangen zijn door het nieuwe aanbod 
in Duaal Leren. 

 

Bij het intakegesprek bekijken we samen of we jouw opleiding al in Duaal Leren kunnen aanbieden.  Lukt dit 
nog niet, dan kan je gewoon inschrijven in Leren en Werken.  

 

We zetten hierna de belangrijkste kenmerken van Leren en Werken versus Duaal Leren op een rijtje: 

DUAAL LEREN VERSUS LEREN EN WERKEN  
 

Duaal leren  

• duaal leren kan je volgen in het voltijds - en in het 
deeltijds secundair onderwijs 

• standaardtraject 
= één opleidingsplan voor algemene vorming, be-
roepsgerichte vorming en werkplekleren 
 

• een duale opleiding hangt vast aan een bepaalde 
graad.  

Bv. Decoratie en schilderwerken = 3de graad AV 
Overzicht duale opleidingen per graad: zie ommezijde 

• het opleidingstraject vindt plaats op school en op 
de werkplek  

• de mentor van de werkplek is lid van de klassen-
raad 

 
 

Leren en werken  

• leren en werken volg je in het deeltijds secundair 
onderwijs 

• individueel traject (flexibeler) 
= aparte opleidings-/leerplannen voor algemene 
vorming, beroepsgerichte vorming en  
werkplekleren waarbij gestreefd wordt naar inte-
gratie.  

• een opleiding binnen leren en werken hangt niet 
vast aan een bepaalde graad 

Bv. Schilder—decorateur kan je volgen op 2de graad, 3de graad of 
3de jaar van de 3de graad 

• je oefent op de werkplek de competenties in die je 
leert op school.  



WELKE DUALE OPLEIDINGEN KAN IK VOLGEN? 

Duaal leren 

Klik op de opleiding om het standaardtraject te zien 

 

2de graad (D)BSO 

• medewerker Florist (duaal) 
  

3de graad (D)BSO 

• logistiek (duaal)  

• decoratie en schilderwerken (duaal) 

• groenaanleg en -beheer (duaal)  

• lassen constructie (duaal) 

• elektrische installaties (duaal) 

• printmedia (duaal)  

 

 

 

 

 

Specialisatiejaar (D)BSO 

• tuinaanlegger-groenbeheerder (duaal) 

• daktimmerman (duaal)  

• lasser-monteerder (duaal) 

• elektrotechnicus (duaal) 

• logistiek assistent magazijn (duaal) 

• operator digitaal drukken in de printmedia/papier- 

en kartonverwerking (duaal) 

• pijpfitter fabriceur (duaal) 

• schrijnwerker hout bouw (duaal) 

 

WELKE OPLEIDINGEN BINNEN LEREN EN WERKEN KAN IK VOLGEN? 

• alle informatie kan je vinden op de opleidingsfiche per opleiding 

GELIJKENISSEN DUAAL LEREN - LEREN EN WERKEN  
 

• les op hetzelfde moment als leerlingen in leren– en werken 

• arbeidsrijpe leerlingen sluiten een OAO* af bij een erkend leerbedrijf 

• tewerkstellingen zijn steeds alternerend*  

• leerlingen ontvangen maandelijks een leervergoeding, het bedrag is afhankelijk van je vooropleiding 

• je blijft recht hebben op het groeipakket en studietoelage  

• school en werkplek communiceren voortdurend de voortgang van het traject   

• school en werkplek evalueren de verworven competenties  

• je werkt niet op jouw leerplek tijdens de schoolvakanties (tenzij anders afgesproken) 
 

OAO* = Overeenkomst Alternerende Opleiding 

Alternerend* = Je volgt de opleiding lassen dus je werkt bij een lasser, je volgt de opleiding winkelbediende dus je werkt in een winkel  

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Medewerker%20florist%20duaal_OK2_ST_2020_DEF.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/logistiek%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/decoratie-%20en%20schilderwerken%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/groenaanleg%20en%20-beheer%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/lassen-constructie%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/elektrische%20installaties%20duaal%20%28bso%203e%20graad%29.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Printmedia%20duaal_3de%20graad%20bso_ST_2021_BVR%20def.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/tuinaanlegger-groenbeheerder%20duaal%20%28specialisatiejaar%20bso%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/daktimmerman%20duaal%20%28specialisatiejaar%20bso%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/lasser-monteerder%20duaal%20%28bso%20specialisatiejaar%29_1.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/elektrotechnicus%20duaal%20%28bso%20specialisatiejaar%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Logistiek%20assistent%20magazijn%20duaal_specialisatiejaar%20bso_ST_2020_DEF.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/operator%20digitaal%20drukken%20printmedia%20papier%20en%20karton%20duaal%20%28bso%20specialisatiejaar%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/operator%20digitaal%20drukken%20printmedia%20papier%20en%20karton%20duaal%20%28bso%20specialisatiejaar%29_0.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/Pijpfitter-fabriceur%20duaal_specialisatiejaar%20bso_ST_2020_DEF.pdf
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/sites/default/files/atoms/files/schrijnwerker%20houtbouw%20duaal%20%28specialisatiejaar%20bso%29_0.pdf

