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Leerlingen in het beroeps- en technisch onderwijs zullen vanaf september
septe
e
er 201
2017 al
vanaf de tweede graad kunnen kiezen tussen twee alternatieven.
Ofwel blijven
even.
n. Ofwe
Ofw
ven
en zze
voltijds op school, ofwel leren ze voor minstens 60 procent van de tijd ee
een vvak op de
werkvloer. Vanaf september 2015 worden er een aantal proefprojecten opge
opgezet om
opgeze
het systeem in de praktijk te testen.
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plan om het huidige systeem van leren
en ZerNen op te Zaarderen tot een
volZaardige sterNe leerZeg =o ]ullen
ullen
jongeren al vanaf de leeftijd van
an 15 kun
kun-nen kiezen om in het systeem
em van
n duaal
dua
leren te stappen 'e ministers
isterss hopen dat
da
duaal leren daardoor een meer positieve
en volZaardige keuze
uze Zordt
Zordt. 2p
Op het eine ein
de van de rit zullen
len
en zoZel de leerlingen
leerling
die voltijds op school
hool blijven als
a diegenen die voor duaal
al onderZijs kiezen
k
hetzelfde diploma krijgen.
krijgen =elfs
als de
=e a
jongeren hun einddiploma
oma niet halen
omdat ze falen in een aantal
nta algemene
vakken zullen ze beroepskZaliʖcaties
of deelcertiʖcaten kunnen krijgen voor
de vaardigheden die ze op de Zerkvloer
hebben geleerd. In dit systeem is er een
grote rol Zeggelegd voor de bedrijven.
=ij zullen een intake-gesprek doen met
kandidaten die duaal Zillen leren en
Zerken en beoordelen of die klaar zijn
voor de Zerkvloer. +et bedrijf zal ook
mee evalueren of de leerlingen de einddoelstellingen haalt.
Proefprojecten vanaf schooljaar 20162017
Het is de bedoeling om het systeem in
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te testen
afgebakende proefsten met goed afgebaken
afg
projecten.
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van W
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proefprojecten duaal leren zullen
behoren.
ehore Het
He gaat om elektromechanische technieken
elektrische installaties
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e
chemische
procestechnieken ruZbouZ
chemii
groenaanleg
en –beheer en zorgkundigro
ge. 'e bedoeling is om die richtingen
vanaf het schooljaar 201-201 via leren
en Zerken aan te bieden.
Groenaanleg en –beheer als proefstudierichting
Het aantal studierichtingen in de proeffase blijft beperkt om het sleutelproject
binnen de vooropgestelde tijdspanne
beheersbaar te houden qua planning en
opvolging maar ook om voldoende diepgang en kZaliteit te kunnen garanderen
binnen de geselecteerde verkennende
trajecten. Er is rekening mee gehouden
dat in het geheel van de proefstudierichtingen alle onderZijsvormen binnen het
secundair onderZijs aan bod komen
er voldoende variatie is in domeinen en
studiegebieden en een mix van grote en
kleine bedrijven. 9laams minister van
2nderZijs Hilde &revits heeft op basis
van selectiecriteria zes studierichtin-

Onderwijsminister Crevits heeft op basis
van selectiecriteria zes studierichtingen
aangeduid als proefstudierichting voor
duaal leren waaronder groenaanleg en
–beheer

gen aangeduid als proefstudierichting
duaal leren Zaaronder groenaanleg en
–beheer %862 in samenZerking met
Eduplus en Boerenbond. Ondertussen
zijn de onderZijsverstrekkers sectoren
en sociale partners samengekomen om
de proefprojecten voor te bereiden en
afspraken te maken over de selectie van
de scholen en meeZerkende bedrijven.
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< Bron: persdienst kabinet Crevits
Voor vragen of meer informatie kan je
terecht bij AVBS-consulent Jan Vancayzeele
(jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)
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