AFSTUDEREN IN
CORONATIJDEN
GETUIGENISSEN OVER DUAAL LEREN
De Vlor en de SERV vragen met deze gezamenlijke oproep aandacht voor de bijzondere
omstandigheden waarin een grote groep jonge mensen deze maand de secundaire school achter
zich laat. Beide adviesraden hernieuwen ook hun engagement voor een aantrekkelijk en sterk
duaal leren en werkplekleren.

LEERLING
YONO JORDAENS
Studierichting:
7de jaar Chemische
Procestechnieken Duaal
School: PTS Boom
Bedrijf: INEOS

Yono en Nikita beëindigen allebei hun 7de jaar (Secundair-na-Secundair)
Chemische Procenstechnieken aan PTS Boom. Yono volgde voordien ASO
Wiskunde-Wetenschappen in de 2de graad en TSO Chemie in de 3de
graad van het secundair onderwijs. Hij struikelde over één vak in zijn 3de
jaar van de professionele bacheloropleiding Chemische Procestechnieken
aan een hogeschool in het Antwerpse. Nikita volgde ook TSO Chemie in de
3de graad.
‘"Via het intranet leerde ik duaal leren kennen, ik kende dat voordien niet.
Daarna heb ik me ingeschreven in PTS Boom. Voor mijn ouders was het toch
wel een bom die ontplofte dat ik de hogeschool niet kon afmaken, dat was
slecht nieuws, maar ze steunden me om de duale opleiding te volgen. In het
begin was het aanpassen: weer elke dag op de schoolbank en taken en
toetsen. Maar het was een goede groep, er waren nog oudere studenten, dat
was een goede mix. Ik had het meest moeite met het feit dat ze ons als
jongere behandelen. Maar dat is omdat het het eerste jaar is dat ze duaal
organiseren op PTS Boom, dat zal zeker nog veranderen.
Gezien mijn vooropleiding was het theoretisch gedeelte redelijk simpel voor
mij. Voor studenten die uit een niet-chemische richting komen is het wel
moeilijker. Het is een goede mix van theorie en praktijk. Door corona werden
de eerste zes weken opleiding in de onderneming uitgesteld. Dat maakt dat ik
nu in een blok van vijftien weken in plaats van negen weken op de werkvloer
was. Het verschil met stages vroeger is dat er meer toegelaten is. Naarmate
de opleiding vordert, wordt toegestaan dat je meer handelingen uitvoert,
onder de supervisie van de mentor. Daarnaast is er dagelijkse begeleiding, de
relatie met de mentor en de begeleiders verloopt vlot. De begeleiders komen
zelf uit een soort van duale opleiding, zij kennen mijn situatie.
Mijn opleiding duurt nu nog vier dagen bij INEOS en dan is er nog mijn
eindverdediging. Maar ik blijf bij INEOS, ik kan daar na de opleiding gaan
werken."
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LEERLING
NIKITA VAN RIET
Studierichting:
7de jaar Chemische
Procestechnieken Duaal
School: PTS Boom
Bedrijf: BASF

"Ik heb enige moeite om grote gehelen te studeren, daarom heb ik de stap
naar de hogeschool niet gezet. Maar ik wou toch wel nog een extra jaar
studeren na mijn secundair, maar meer met de handen dan tussen de
boeken. Zo kwam ik bij chemische procestechnieken duaal terecht, in Se-NSe, ik deed daarvoor ook chemie in TSO, en dat interesseert me echt heel
veel.
Het jaar duaal viel goed mee, er was wel herhaling wat betreft de theorie
maar herhaling is niet erg. Mijn werkplekleren gaat door bij BASF, zij
begeleiden je heel goed. De mentor op het bedrijf staat klaar voor je, ook de
andere mensen van de ploeg staan klaar om te antwoorden op alle vragen
die je hebt. In mijn functie zijn er nog niet veel meisjes en in mijn ploeg geen
enkele. Maar ik ben opgegroeid tussen de auto’s en de moto’s, in een
mannenwereld eigenlijk. De collega’s behandelden mij niet anders omdat ik
een jonge vrouw ben.
De school kwam regelmatig langs, ongeveer vijf keer in de vijftien weken dat
ik in de onderneming was, dan moesten we een presentatie geven of een
blokschema van het bedrijf tekenen. Ik kan de school ook altijd contacteren
via Smartschool of Teams, op deze manier krijg ik regelmatig feedback over
mijn stage-opdrachten en kan ik uitleg vragen over de leerstof die ik moet
verwerken op de stageplek. Er wordt in het begin van de schooljaar uitgelegd
welke taken je op de werkvloer moet leren en welke leerstof.
Ik liep mee in een ploegensysteem. Dat was geen probleem voor mij en ik wil
dat graag blijven doen. Maar je mag het niet onderschatten. De opleiding is
afgelopen en ik krijg een contract van onbepaalde duur bij BASF. Op
voorwaarde natuurlijk wel dat ik mijn diploma haal. Ik moet op 23 juni nog mijn
eindproef verdedigen bij een jury."

Info school PTS Boom: https://www.ptsboom.be
Info sector: Vormingsfonds Co-Valent en sectorfederatie Essencia
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ONDERNEMING
GUY DE CRAENE
Zaakvoerder bouwonderneming
Samenwerking met
studierichting:
Ruwbouw duaal
Betrokken school: St.Bernardus Oudernaarde

Bouwonderneming De Craene in Kruisem is gespecialiseerd in
ruwbouwwerken, zowel in nieuwbouw als in renovatie. De onderneming is
gehuisvest in Kruisem en is een kmo die vijf mensen te werk stelt, naast de
zaakvoerder en de duale leerling.
"Het is moeilijk om mensen te vinden als bouwonderneming. Het was Birger
zelf die contact heeft opgenomen met ons. Hij zocht een onderneming om de
opleiding ruwbouw duaal te volgen. Het klikte direct. En ik kende de school
van Birger, Sint-Bernardus in Oudenaarde, omdat ik al een leerling van hen
had opgeleid.
Jonas is de ploegbaas, hij is goed in de omgang, een all rounder. De keuze
voor hem als mentor was niet moeilijk. Hij volgde de opleiding tot mentor en
doet de contacten met de school. We zorgen er voor dat er in de planning tijd
is voor Jonas om Birger op te leiden. De samenwerking met de school
verloopt ook goed, het contact tussen de begeleider van de school en onze
mentor. Constructiv ondersteunt ons ook, bijvoorbeeld met veiligheid.
Birger leert graag en hij heeft veel technisch inzicht. Hij kan hier zeker als
vaste kracht beginnen. Maar het 7de jaar, om zijn diploma te halen, moet hij
jammer genoeg in een andere onderneming volgen. Omdat wij niet
gespecialiseerd zijn in de zaken die nodig zijn voor dat diplomajaar. Wij willen
zeker nog een derde keer een leerling opleiden, als we die kans krijgen. Bij
duaal leren is er meer begeleiding vanuit de school. We willen zeker ook met
andere scholen samen werken."

ONDERNEMING
JONAS VAN MALDEGHEM
Mentor bouwonderneming
Samenwerking met
studierichting:
Ruwbouw duaal
Betrokken school: St.Bernardus Oudernaarde

"De begeleider van de school komt twee keer per maand langs op de werf,
om te bespreken hoe de opleiding verloopt. Wij ervaren dat niet als
tijdsverlies, integendeel. We hebben er zelf baat bij dat Birger zo volledig
mogelijk opgeleid wordt. Ik bereid dat ook voor en Birger houdt dat allemaal
bij in een soort van dagboek. Dat wordt overlopen met de leerkracht van
school. Eind juni ben ik uitgenodigd op de klassenraad voor de evaluatie. Ik
vind dat zeer logisch omdat ik Birger meer zie dan zijn leerkrachten.
Birger is een harde werker, dat belonen we graag. Zo ben ik met hem, toen hij
18 werd, een opleiding gaan volgen om met een graafmachine te mogen
werken. De kansen die je als leerling krijgt in een duale opleiding, zijn veel
waard. Sinds hij gestart is in september 2019 heeft hij heel veel bijgeleerd. Na
zijn diplomajaar willen we hem heel graag als collega.
Ik neem de rol van mentor graag op en zal in de toekomst niet twijfelen om
een leerling opnieuw de kans te geven om de opleiding bij ons te volgen.’

Info sector: sectoraal opleidingsfonds Constructiv
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Sabrina en Robbe beëindigen nu hun 6de jaar dier & milieu duaal en zullen
volgend jaar het 7de jaar (specialisatiejaar) BSO productiemedewerker
dier duaal volgen. Ze volgen de werkplekcomponent van de opleiding
allebei bij een melkveebedrijf in Zuid-Limburg. Bart Neven is adjunctdirecteur van PIBO Tongeren, de school die de duale opleiding aanbiedt.
"Ik volgde al les op deze school en toen kwam duaal uit in de richting die ik
wou doen. Ik vond dat zeer interessant want ik werk graag, ik ben graag bezig
en ben graag buiten.

LEERLING
SABRINA GROVEN
Studierichting: 6de jaar
dier & milieu duaal
School: PIBO Tongeren
Bedrijf: melkveebedrijf
Zuid-Limburg

LEERLING
ROBBE MOMBEEK
Studierichting: 6de jaar
dier & milieu duaal
School: PIBO Tongeren
Bedrijf: melkveebedrijf
Zuid-Limburg

Voor mij valt de combinatie leren op school en op het werk goed mee. Werk
is werk, lijkt zwaar en is soms ook zwaar. Maar als je dat graag doet, moet je
zeker je kans grijpen want het is een goede kans. Voor jonge mensen maar
ook voor bedrijven die mensen zoeken, ze moeten zich hier voor open stellen.
Ik volg de opleiding op de boerderij van de vader van mijn vriend. Dat loopt
heel goed, ik heb vertrouwen gekregen, veel geleerd. De begeleider van
school komt af en toe langs om te evalueren hoe het gaat. Als je al wat verder
bent in de opleiding moet je ook je plan kunnen trekken, dat is belangrijk. Bij
mij thuis doen we aan akkerbouw, maar ik heb meer interesse voor dieren en
heb die kans nu gekregen.
Wat de toekomst betreft, ik heb nagedacht over nog verder studeren en raad
mensen ook aan om verder te studeren. Binnen de Groene Kring, een
vereniging voor jonge boeren waarin we actief zijn, zijn er ook mogelijkheden
voor nascholing. Maar de mama van mijn vriend is overleden, daarom wil ik nu
meer en meer op het bedrijf zijn.’

"Ik ging al veel helpen bij een boer voor ik in de duale opleiding stapte. Ik ben
leergierig en in de praktijk leer je meer, door bezig te zijn en niet zoveel op
school te zitten. De meeste van ons leeftijdsgenoten grijpen niet naar duaal
omdat er geen diploma zou kunnen gehaald worden. Omdat je maar twee
dagen op school bent. Leerlingen en ouders beseffen dat nog niet goed, dat
je wel je diploma kan halen in duaal leren.
Ik ben in mijn bedrijf een beetje binnen gerold. Ik raakte aan de babbel met
mijn toekomstige baas, duaal kwam ter sprake. Hij moest er wel even over
nadenken want je moet ook erkend worden en dat vraagt enige moeite. Maar
dat is allemaal goed gegaan. Je krijgt een leervergoeding en je moet je best
doen en dat waard zijn. Niet de hele tijd op je gsm staan kijken, of zo. De boer
moet wel het verschil zien en de passie om met landbouw bezig te zijn.
Ik droom van een eigen boerderij, maar dat is moeilijk, je moet de
mogelijkheden hebben. Ik doe mijn best om daar te geraken. Eerst ga ik meer
ervaring en kennis opdoen."
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SCHOOL
BART NEVEN
Adjunct-directeur
School: PIBO Tongeren

"Er moeten nog meer bedrijven overtuigd worden om mee te doen met duaal
leren, zeker in de veehouderij is dat niet gemakkelijk. Vandaar het akkoord dat
Sabrina de opleiding volgt op de boerderij van de familie van haar vriend.
Mocht dat niet goed gelopen zijn, dan zou dat stopgezet zijn en zouden we
een ander bedrijf gezocht hebben, maar dat loopt dus heel goed.
We zijn op school drie jaar geleden effectief gestart met duaal leren. Ik had
eerlijk gezegd mijn twijfels. Maar ik ben een believer geworden omdat ik zie
hoeveel kansen het biedt aan jonge mensen. Duaal leren is meer dan alleen
leren en meer dan leren werken, het is ook alles wat er rond hangt, het leren
omgaan met werk. Duaal is minstens even goed als de andere reguliere
onderwijsvormen."

Info school: website PIBO Tongeren
Info sector: sectoraal opleidingsfonds Eduplus
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Puratos is een Belgisch familiebedrijf én na meer dan 100 jaar uitgegroeid
tot een internationale groep met een volledig aanbod van innovatieve
producten, grondstoffen en expertise voor de bakkerij-, patisserie-, en
chocoladesector. In Puratos België werken er 1400 mensen en wereldwijd
meer dan 9000. Astrid De Waegeneer is aangesteld als recruiter.

ONDERNEMING
ASTRID DE WAEGENEER
Recruiter Puratos
Samenwerking met
studierichting:
Banketbakkerij/
chocolatier duaal

"We hebben al vele jaren ervaring met stages en zijn in eerste instantie
gestart met duaal leren met banketbakkerij en chocolatier en sinds enige tijd
ook met logistieke en technische profielen. Wij engageren ons graag om
deze studenten praktijkgericht te ondersteunen en op te leiden om zo in te
kunnen stromen op de arbeidsmarkt. Die praktijkervaring helpt om ze te laten
ontdekken welke kennis en vaardigheden ze kunnen opdoen op de job voor
een lange periode in vergelijking met andere stages.
De relatie met de scholen is zeer goed, we vinden dat contact belangrijk,
evaluaties en contactmomenten bekijken we altijd samen. We leren van
elkaar hoe we leerlingen kunnen ondersteunen en begeleiden. Onze
mentoren zien ook wat leerlingen leren op school en scherpen deze
vaardigheden aan op onze werkvloer zodat de studenten zowel de theorie als
de praktijk meekrijgen vanuit hun opleiding. Ook geven we continue feedback
aan elkaar, want de scholen leiden de next generation op die wij later zullen
aanwerven.
Combinatie school en werken klinkt voor veel studenten als muziek in de
oren. Duaal leren is een opleidingstraject die deze combinatie mogelijk maakt
en is een opportuniteit om in een innovatieve productie omgeving te werken.
We maken folders en filmpjes, we organiseren bedrijfsbezoeken met de
scholen zodat ze kunnen zien wat de werkomgeving is, met welke machines
we werken. Ze krijgen natuurlijk ook chocolade (lacht). Er zijn nog heel veel
opportuniteiten in duale trajecten en ik kan het alleen maar aanraden.
Er is ondersteuning met het administratieve werk vanwege Alimento. Want er
zijn wel een aantal voorwaarden om een traject goedgekeurd te krijgen, de
mentor moet een opleiding volgen, de leeractiviteiten moeten goedgekeurd
worden. We zien de leervergoeding als een extra aanmoediging voor de
jongeren maar dat mag zeker niet de enige motivatie zijn om dit traject te
volgen. We vinden het als onderneming erg goed dat de overheid duaal leren
heeft ingericht."

Info bedrijf Belcolade/Puratos: website
Info sector: sectoraal opleidingsfonds Alimento
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LEERKRACHT
SOPHIE VANDEMARLIÈRE
Leerkracht 7de jaar
Verzorgende/ Zorgkundige
School: IVV St.-Vincentius
Gent

LEERKRACHT
DELPHINE DECHERF
Leerkracht 7de jaar
Kinderzorg
School: IVV St.-Vincentius
Gent

"Dit schooljaar is het derde schooljaar dat we op IVV de duale richting
verzorgende/zorgkundige duaal aanbieden naast het reguliere traject thuisen bejaardenzorg. In het begin stond ik wat argwanend tegenover deze
nieuwe richting en vooral naar het werkgedeelte. Plots moet je heel veel
verantwoordelijkheid bij de leerling en mentor (werkplek) leggen.
Ondertussen ben ik zeker overtuigd dat duaal een heel goed alternatief is
voor vele leerlingen. Dit schooljaar heb ik van heel dichtbij mogen meemaken
wat de voordelen en pluspunten van duaal zijn.
Mijn klas bestaat uit twaalf leerlingen met allen een andere achtergrond of
insteek om via het duale traject hun diploma en beroepstitel van zorgkundige
te behalen. De ene leerling is ‘het’ voorbeeld van schoolmoeheid, de andere
leerling heeft meer tijd nodig om zich goed te voelen op een werkplek
(stageplek), de andere heeft reeds een diploma secundair maar veel minder
praktijkervaring, nog een ander heeft het moeilijk om theorie te verwerken …
Voor al deze leerlingen is duaal de oplossing. Zo staan de leerlingen minstens
drie maanden op dezelfde werkplek, hebben ze slechts twee dagen les en
wordt in deze lessen de praktijk heel sterk betrokken, de mentor (werkplek),
trajectbegeleider en leerkracht kunnen inspelen op de noden van de leerling
en hiervoor hun tijd nemen … Wij kiezen er als school en lerarenteam dan ook
voor om te blijven investeren in duaal leren omdat deze vorm van onderwijs
zijn plek echt wel waard is binnen het secundair onderwijs en voor veel
leerlingen een prima alternatief is om toch gekwalificeerd af te studeren.
Want ja, ik ben ervan overtuigd dat een aantal van mijn leerlingen anders
vroegtijdig zou gestopt zijn met school, zeker na een jaar als dit."

"Over corona en de gevolgen hiervan is het afgelopen jaar reeds heel wat inkt
gevloeid. De impact hiervan op het onderwijs, en specifieker op de opleiding
duaal leren, is niet te onderschatten. Het is geen evident jaar geweest, op
verschillende vlakken. Onze studenten Kinderbegeleider Duaal hebben het
zowel op school als op de werkplek in de kinderopvang niet gemakkelijk
gehad. Teambuildingactiviteiten konden niet doorgaan, leerrijke uitstappen
naar kinderdagverblijven en andere organisaties werden afgelast, workshops
expressie konden niet doorgaan zoals gepland en afstand nemen van elkaar
was de norm. Ook op de werkplek werden de studenten met uitdagingen en
moeilijke situaties geconfronteerd: de risico’s op besmetting, het contact met
de ouders en collega’s gebeurde steeds op afstand, ouderbijeenkomsten en
andere activiteiten vielen weg,... Ook voor de leerkrachten, trajectbegeleiders
en mentoren was flexibiliteit toch wel het woord van het jaar:
afstandsonderwijs in goede banen leiden, online stagegesprekken
organiseren, de studenten op de werkplek begeleiden waar vaak ook een
personeelstekort was,...
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Ondanks deze omstandigheden zijn onze studenten, leerkrachten,
trajectbegeleiders en mentoren toch blijven doorzetten! Er zijn ups en downs
geweest, iedereen heeft wel een moeilijk moment gehad. Toch merken we
dat deze omstandigheden ook verbindend gewerkt hebben. We moeten er
immers samen door. Op het einde van het schooljaar proberen we daarom
des te meer te genieten van de activiteiten die we nu samen kunnen doen.
Samen proberen we van dit gekke schooljaar toch nog een mooi einde te
maken!
Als corona ons iets geleerd heeft, dan is het dat we ongelooflijk fier mogen
zijn op onze helden in de zorg!"

OUDER
FATIMA VAN DE
GEHUCHTE
mama van Fien in 7de
jaar Haarverzorging/
Kapper-stylist
School: Richtpunt
Campus Gent

Mijn dochter Fien zit in het 7de jaar Haartooi in Richtpunt campus Gent. We
hebben voor dit traject gekozen omdat Fien niet meer graag naar school ging.
Fien wilde graag gaan werken.
Nu gaat ze twee dagen naar school en gaat ze drie dagen werken in een
kapsalon. Daar krijgt ze de kans om veel te oefenen. Fien heeft hier al veel
bijgeleerd. Het is ook fijn dat ze een financiële vergoeding krijgt. Tijdens
corona was het salon veel gesloten. Ze heeft toen enkel les op school of
online les gehad en enkel kunnen oefenen op oefenhoofden. In de twee
dagen les op school is het vooral theorie op school.
Fien twijfelt nog of ze volgend jaar gaat werken of dat ze nog een jaar barbier
gaat bijdoen.
Ik ben heel tevreden dat dit traject heeft kunnen afleggen. Het grootste
voordeel van duaal leren vind ik dat het diploma evenveel waard is als
wanneer Fien fulltime naar school zou zijn gegaan."

