
De Regionale Overlegplatformen van West-Vlaanderen willen met dit informatiemoment twee vliegen in één klap 
slaan. Enerzijds is het de bedoeling de Centra Leren en Werken en de promotoren van voortrajecten, brugprojecten 
en IBAL in contact te brengen met het sectorfonds voor transport en logistiek. Anderzijds is het de bedoeling om 
via een inhoudelijke discussie – hopelijk – te komen tot een West-Vlaamse afstemming in verband met duaal leren. 
Hoe kunnen we ons, vanuit een positieve en proactieve houding, voorbereiden op de toekomst als centrum leren 
en werken? 
 
Programma Informatiemoment van Leren & Werken naar Duaal Leren 
13u30    Onthaal in de foyer tussen Ridderzaal en Kasteelkeuken 
14u Toelichting Ruben Plees, raadgever masterplan secundair onderwijs, taalbeleid, STEM, leren & werken, 

oriëntatieproeven, eindtermen kabinet Crevits (TBC) 
 Locatie: Zuilenzaal 
14u00 Inleiding Dieter Coussée 
14u05 Van Leren & Werken naar Duaal Leren . Wouter Pinxten & Marion Vrijens 
14u55 Praktische toelichting i.v.m. speeddates (+ terugkoppeling i.v.m. 5/12) – Bram Bruggeman 
15u Pauze 
15u10    Speeddates - Deeltijds leren en werken in regio Noord-West-Vlaanderen 
 25’ speeddate en gem. 10 deelnemers/speeddate 
 Max 10’ toelichting (2 sprekers x 5’) korte voorstelling van werking, richting, aantal leerlingen, etc. 

15’ interactie 
- Concrete vragen vanuit PLAN-actoren m.b.t. toelichting 
- Samenwerkingsmogelijkheden in beide richtingen (sprekers PLAN-actoren) – we 

bezorgen op voorhand de deelnemerslijst per speeddate 
- Locaties: Zuilenzaal, Ridderzaal, Kasteelkeuken 
- 2 keuzes uit 3 mogelijkheden: 

o Syntra-West – Leertijd (Hugo Ghyselen) 
o Regio Oostende: 

 CDO GO! Oostende (Nicole Blomme) 
 CDO VTI Oostende (Liesbeth Hellemans)  

o Regio Brugge: 
 CDO KTA Brugge (Lode Brouckaert) 
 CDO VTI Brugge (Martine Depondt)     

16u Pauze 
16u.10  Speeddates – kennismaken met enkele proefprojecten Duaal Leren uit Noord-West-Vlaanderen 
 15’/speeddate en gemiddeld 6 deelnemers /speeddate 
 Max 5’ toelichting : korte voorstelling van proefproject, aantal leerlingen, etc. 
 10’ interactie 

- Concrete vragen vanuit PLAN-actoren m.b.t. proefproject 
- Samenwerkingsmogelijkheden in beide richtingen (sprekers PLAN-actoren) – we 

bezorgen op voorhand de deelnemerslijst per speeddate 
- 5 locaties (cf. Aanpak sectorfondsen 5/12/2017) 
- 3 keuzes uit 4 mogelijkheden: 

o Syntra West (Hugo Ghyselen) 
o Petrus & Paulus (VTI Oostende) – Ruwbouw Duaal  (Liesbeth Hellemans) 
o Vrije School Haverlo (Buso Brugge): groen- en tuinbeheer duaal (Frank  

 Vandenbussche)  
o Spermalie Brugge, teaching Hotel (Sabrina Caeckaert)   

 17u00    Netwerkreceptie in foyer tussen Ridderzaal en Kasteelkeuken  

Contact: 
Nick.vanwalleghem@west-vlaanderen: ROP Brugge, ROP Oostende, ROP Westhoek 
Julie.verhooghe@west-vlaanderen: ROP Midden-West-Vlaanderen 
Nele.verhaeghe@kortrijk.be: ROP Zuid-West-Vlaanderen  
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