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Communicatie, communicatie, communicatie

Waar het in de vastgoedsector om locatie, locatie, locatie gaat, kunnen we bij duaal
leren niet genoeg krijgen van communicatie:

•

een accurate communicatie, die een juist beeld schetst van wat duaal leren is;

•

een wervende communicatie, die komaf maakt met het vaak nog te negatieve
imago van duaal leren;

•

een vlotte communicatie tussen lerende, school en werkplek eens het duale
traject van start is gegaan.

Vond je nog niet de juiste communicatiekanalen in verband met Duaal Leren?
Ontdek de handige bundeling.
Alles is netjes opgedeeld:
•

basisinformatie

•

diepgaandere inhoudelijke informatie

•

praktische tips & tricks

•

pakken inspiratie over duaal leren

•

helder communiceren

Heb je zelf nog weet van andere kanalen?
Stuur een mail naar onderwijs@west-vlaanderen.be!

Weetjes

Aanbod duaal leren breidt uit!
Dit schooljaar is het aanbod duaal leren opnieuw een flink stuk uitgebreid, ook en
zelfs vooral in West-Vlaanderen. Voor volgend schooljaar (2020-2021) zijn er ook
al nieuwe aanvragen in voorbereiding.

Naar het opleidingsaanbod in West-Vlaanderen (xls - 162 kB)

Erasmus bestaat óók voor duaal leren
Onder het motto 'Erasmus voor Duaal Lerenden? Moet kunnen!’ organiseren de
drie grote Vlaamse onderwijskoepels en SYNTRA Vlaanderen al voor het derde
jaar het project Erasmus Duaal (kortweg ErasDu).
Via dit project kunnen Vlaamse duaal lerenden (ook in BUSO en voor de
leerlingen in Leren en Werken) twee weken op werkstage in het buitenland.
Tot nog toe liepen al bijna 100 leerlingen via dit initiatief stage in het buitenland.
Voorjaar 2020 kunnen weer minstens 65 leerlingen deelnemen.

Bekijk de website met getuigenissen

Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0.
Het Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren West-Vlaanderen presenteerde in
2018 het memorandum ‘Duaal leren in West-Vlaanderen: naar een win-win voor
lerende, bedrijf en maatschappij’.
Ondertussen is er een nieuw memorandum klaar: Duaal leren 2.0. Dit werd
voorgesteld op 19 juni 2019 tijdens het slotevent ‘Duaal leren, van proeftuin naar
decreet’.
Het memorandum bevat een aantal pertinente aanbevelingen om een vlotte uitrol
van duaal leren in (West-)Vlaanderen te kunnen garanderen: van een centraal
meldpunt over duaal modulair tot een gerichte match van vraag en aanbod

Naar het memorandum (pdf - 1.203 kB)

IdeaalDuaal: winnaars 2019 gekend!
Met de wedstrijd IdeaalDuaal gaat SYNTRA Vlaanderen op zoek naar de meest
innovatieve ideeën om duaal leren verder vorm te geven. De editie 2019 is pas
achter de rug en met 12 straffe challenges, 73 mogelijke antwoorden en 3 finale
winnaars was het alweer een topeditie.
Het uitgangspunt van IdeaalDuaal is eenvoudig: duaal leren mag dan nog relatief
nieuw zijn als werkvorm maar biedt wel al heel veel potentieel, zowel voor
lerenden, onderwijs als arbeidsmarkt. Om dat potentieel maximaal te benutten,
daagt deze wedstrijd iedereen uit om innovatieve antwoorden te bieden op
prangende vragen als ‘hoe kan je iedereen altijd en overal laten bijleren?’.
De editie 2019 bekroonde drie topideeën, twee apps en een onderwijsplatform:
SAM, Compass en Noteble.
Wil je nog meer inspiratie? Bezoek dan de website van Ideaal Duaal en check het
overzicht van de 73 creatieve voorstellen.

Naar de 73 creatieve voorstellen (pdf - 1.838 kB)

School of the Future
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en het Vlaams Werkgeversplatform willen
scholen helpen om een antwoord te bieden op toekomstige uitdagingen. Ze
willen er onder meer voor zorgen dat de jobtevredenheid van het
onderwijspersoneel verhoogt, de leerlingen beter worden voorbereid en bedrijven
de juiste profielen kunnen aantrekken.

Aan Vlaanderen wordt gevraagd om te zorgen voor een regelluw kader,
waarbinnen ‘proefscholen’ aan de slag kunnen. Zes transformatieprocessen staan
daarbij voorop.

Lees meer

Proeftuinen in West-Vlaanderen

In deze rubriek laten we je graag kennismaken met concrete cases en innovatieve
projecten rond duaal leren in West-Vlaanderen.

De Lerende Euregio Scheldemond van start
Euregio Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. Beide zijden van de grens
kampen met een tekort aan technische en zorgprofielen én met een te beperkte
instroom in technische en zorgopleidingen.
Met dit Interreg Vlaanderen-Nederlandproject willen de partners deze mismatch
helpen wegwerken. Zo rollen ze de komende maanden twee proeftuinen in WestVlaanderen uit, één op niveau 4 en één op niveau 5.

Lees meer

ESF-project Duaal leren in het Hoger Onderwijs en volwassenenonderwijs
ook uit de startblokken
Dit ESF-project mikt op de cocreatie van vier leertrajecten op maat om een goed
inzicht te krijgen in de kritieke succesfactoren van duaal leren in het volwassenenen het hoger onderwijs.
Promotor TUA West onderzoekt samen met de projectpartners Agoria, CVO Altus,
CVO VTI Brugge, Huis van het leren, POM West-Vlaanderen en VIVES hoe duaal
leren in het volwassenen- en hoger onderwijs kan worden toegepast.

Lees meer

Voka West-Vlaanderen en VIVES Campus Kortrijk piloteren 60 studenten om
te speeddaten met 30 bedrijfsleiders
Half september konden de studenten van de opleiding Logistiek management van
Hogeschool VIVES speeddaten met 30 bedrijfsleiders.
De opleiding Logistiek management start vanaf dit academiejaar immers met het
systeem van duaal leren waarbij de studenten praktijkervaring opdoen in een
bedrijf.

Lees meer

Activiteitenkalender
16 oktober - Voka in Debat: ‘Opportuniteiten voor ons West-Vlaams
onderwijs & Langer Leuker Leren’
Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen nodigt enkele experts uit om in
debat te treden over het onderwijs van de toekomst en levenslang leren. In het
debat focussen ze op de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt, STEM, duaal leren,
erkennen van competenties,…
Meer informatie en inschrijven

21 november - Provinciaal Overlegforum (POF)
Op de agenda van het eerstvolgende Provinciaal Overlegforum (POF) staat
kennisdeling over actuele ontwikkelingen rond duaal leren in (West-)Vlaanderen.
Het POF bespreekt ook de aanvraagdossiers voor nieuwe opleidingen duaal leren
in West-Vlaanderen.
Provinciehuis Boeverbos, Brugge. Op uitnodiging.
Meer informatie: onderwijs@west-vlaanderen.be

SAVE THE DATE: 6 december - Netwerkdag duaal leren
De volgende editie van de Netwerkdag duaal leren komt eraan, met workshops,
infosessies, boeiende gesprekken en netwerking. Hou alvast 6 december in je
agenda vrij.

Smaakmakers

Tips om je blik verder te verruimen:

Presentaties slotevent duaal leren, Provincie West-Vlaanderen
Op 19 juni 2019 vond het slotevent ‘Duaal leren, van proeftuin naar decreet’
plaats, met onder meer stof tot nadenken van professor Sofie Cabus (HIVA/KUL)
en Fons Leroy (voormalig gedelegeerd bestuurder VDAB).
Bekijk de presentaties (pdf - 1.782 kB)

Leren duaal leren
Een klassieker is het nog niet, daarvoor is het iets te vroeg. Maar het is wel het
allereerste boek over duaal leren in Vlaanderen. In ‘Leren duaal leren’ (2018)
presenteren Vickie Dekocker en An Katrien Sodermans een wervende mix van
visie, concrete cases en outside-the-box ideeën.

Innoshock, Slim werken - creatief denken - met resultaat
En deze maand rolde het nieuwste boek van Dirk De Boe, gekend van Edunext,
van de pers. In Innoshock laat hij zien hoe je in jouw bedrijf of organisatie een
creatieve mindset kan creëren. Een absolute must ook om duaal leren succesvol
uit te rollen.

Ontdek het volledige aanbod
Bekijk andere nieuwsbrieven

Vragen? Contacteer ons
Provinciaal Partneroverleg
Duaal Leren

Openstaande vacatures
Koning Leopold III-laan 41 Nieuws over de Provincie

8200 Sint-Andries
050 40 34 72
onderwijs@westvlaanderen.be
west-vlaanderen.be/duaalleren

