
Communicatiecampagne 
Duaal Leren



Communicatie tot nu toe vanuit 
Syntra Vlaanderen?

Doelgroep= ondernemingen/scholen/sectoren

Website Syntra Vlaanderen – duaal leren – luik voor 
ondernemingen, sectoren en opleidingsverstrekkers

Wedstrijd “IdeaalDuaal” voorjaar 2018 en voorjaar 2019:
Kick offs duaal
Zetjezelfopdekaart
Geschreven pers/sociale media

Doelgroep jongeren: Iedereen mee?



Wedstrijd IdeaalDuaal

De wedstrijd IdeaalDuaal ging op zoek naar wat leeft bij 
leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel op scholen, 
evenals bij werkgevers en bedrijven. Het doel van onze 
wedstrijd is het duaal leren te ondersteunen, o.a. via de 
ontwikkeling van apps die de afstemming van alle betrokken 
partijen binnen het duaal leren traject faciliteert. Daarnaast 
wil de wedstrijd de weg naar het duaal leren traject in de 
kijker zetten.



Wedstrijd IdeaalDuaal

De deelnemende teams doorliepen een zeer uitgebreid en 
leerrijk proces. Eind november 2017 werden 134 ideeën
ingediend, waaruit een jury 82 projecten selecteerde. In de 
loop van februari 2018 zijn in samenwerking met Voka
regionale selecties georganiseerd in vijf provincies. Na een 
intensieve coaching-sessie door onze partners: Imec, Microsoft 
en EdConnect, kregen 20 teams de kans om mee te dingen 
naar de hoofdprijs: de daadwerkelijke ontwikkeling van hun 
project.



Wedstrijd IdeaalDuaal

Dit zijn de vijf winnaars van de eerste editie van Ideaal Duaal:
Sensibiliseer via Virtual Reality en laat jongeren via moderne 
technologie kennis maken met de maakindustrie (Unilin)
Jongeren en bedrijven nog beter matchen (Kazi)
Ook jongeren hebben een mening, wat vonden jongeren zelf 
van een bedrijf als leeromgeving (Dualo, Heilig Hart college)
Talentcoach als start voor de leerloopbaan (Go! Talent 
Dendermonde)
Optimale afstemming tussen jongere, mentor en school, dat is 
IDuaal (BASF i.s.m. diverse scholen)

Daarnaast werden nog drie projecten bekroond met een cheque 
voor een educatief pakket ter waarde van elk 1000 euro: Mentor+, 
Through Mountains en RHAPP



Nieuwe wedstrijd IdeaalDuaal

Uitbreiding doelgroep
Uitbreiding thema’s
Niet alleen digitaal/apps



Kick off! (voorjaar 2018)

Brussel, Gent, Leuven

De Kick-off Duaal leren organiseren we jaarlijks in het 
voorjaar, zodat je als trajectbegeleider goed geïnformeerd aan 
de voorbereidingen voor het volgende schooljaar kan starten. 
In samenwerking met het Departement Onderwijs en 
Vorming, de onderwijskoepels, VDAB en verschillende 
sectororganisaties stellen we elk jaar een boeiend programma 
samen voor beginnende én ervaren trajectbegeleiders.



Kick off (voorjaar-workshops)

Loopbaandenken
The impossible leap: het decreet duaal leren uitgelegd in 
mensentaal
Erkenning van ondernemingen
Overeenkomsten en sociale wetgeving (basis)
Overeenkomsten en sociale wetgeving (uitbreiding)
De trajectbegeleider, sleutelfiguur binnen duaal leren
Co-creatie digitaal loket werkplekduaal.be (enkel op 16/05)
Sollicitatietraining
Je netwerk aan werkplekken uitbreiden: hoe begin je er aan?



Kick off najaar 2018

Brugge, Hasselt, Brussel

Sessies Brugge: 7 en 11 september

Overeenkomst?
Erkenning?



Zetjezelfopdekaart

https://zetjezelfopdekaart.syntravlaanderen.be

Ondernemingen die erkend zijn voor duale trajecten
Scholen/leerlingen kunnen op zoek

Let op: Enkel voor duale trajecten

https://zetjezelfopdekaart.syntravlaanderen.be/


Pers

Geschreven pers: 
eerste boek over duaal “Leren duaal leren” , 
opiniestukken, IdeaalDuaal, …

Sociale media



Iedereen mee?

https://iedereen-mee.be

Deze communicatiecampagne heeft als doel duaal leren in 
het vizier te brengen bij jongeren en hun ouders. We kozen 
ervoor om een app te ontwikkelen die dicht bij de leefwereld 
van de jongere staat: een game. Door middel van korte games 
proberen we te achterhalen wat voor hen misschien een 
passende duale opleiding zou kunnen zijn

https://iedereen-mee.be/


Andere?

Vanuit de sectoren:

Eigen specifieke acties (actieve prospectie, publicaties in  
ledenbladen, filmpjes, deelname aan verschillende ESF-
oproepen, lerende netwerken oprichten,..)

Vanuit VOKA/UNIZO/VDAB/…
Eigen specifieke acties (bijblijfsessies VDAB me tthema
duaal, lerende netwerken Voka, publicaties ledenbladen,..) 



Nieuwe campagne duaal

Gezamenlijke campagne vanuit departement Werk en 
Onderwijs

Doelgroep = in de eerste plaats de leerling
Duaal leren als positieve keuze
Lancering één portaalwebsite “duaal leren”
Twee waves: november – na de paasvakantie

PR: persconferentie beide ministers
Radiocampagne (30’ spots-beatboxers)
Schoolposters
Facebook/instagram
Nieuwsbrief


