
Neem gerust contact met ons op!
- Je kan ons bereiken via het nummer:

089 38 03 49

- Of ons mailen:
de.wissel@limburg.be

- Of bekijk onze website:
www.de-wissel.be

- Voor meer info over de tegemoetkomingen:
www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren

Overtuigd of toch nog vragen?

2 Dagen school
3 Dagen Werkplek

MEDEWERKER FASTFOOD

MEDEWERKER FASTFOOD
op de wissel

I’m

Lovin

It!

Provinciale school voor
buitengewoon secundair onderwijs

Arbeidsstraat 66
3600 Genk
089 38 03 49
www.de-wissel.be
de.wissel@limburg.be
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Waarom duaal leren?

Duaal leren op de Wissel

Medewerker Fastfood op de Wissel

Hoe wordt het georganiseerd?

Wie gaat jou begeleiden?

Diploma?

Hoe vind ik een bedrijf?

Wat is duaal leren?

Voor wie?

Duaal leren houdt in dat je vanaf 15 jaar leren op 
de werkvloer kan combineren met leren op school.
Je behaalt op die manier een kwalificatie en bent zo 
beter voorbereid voor de arbeidsmarkt.
Het is een volwaardig traject naast het voltijds se-
cundair onderwijs.
Hét verschil is dat vaardigheden bij duaal leren voor 
het grootste deel op de werkvloer geleerd worden.

• Voor jongeren vanaf 15 jaar die de opleidings
fase in het buitengewoon onderwijs hebben 
afgerond, maar nog geen kwalificatie behaald 
hebben.

• Ook als je al een kwalificatie behaald hebt, 
kan je een bijkomende opleiding volgen in een 
duaal traject.

• De klassenraad adviseert of je klaar bent voor 
duaal leren.

• Je leert attitudes die er op een écht bedrijf toe 
doen: op tijd komen, communiceren, samen-
werken,...

• Als je niet meer alle dagen naar school wilt 
komen, maar wel een kwalificatie wilt behalen.

• De VDAB weet dat jongeren uit het BuSO, die 
aan werkplekleren gedaan hebben, meer kans 
op werk hebben.

• Je ouders hebben nog recht op kindergeld.
• Je wordt betaald op de dagen dat je gaat 

werken.
• Als je je duale opleiding met succes beëindigt, 

heb je recht op een inschakelingspremie, 
wordt je beroepsinschakelingstijd verkort en 
heb je recht op jeugdvakantie.

Op de Wissel kan je duaal leren in 2 studierichtin-
gen:

• Groen– en tuinbeheer
• Fastfood medewerker

Je werkt zowel in je 1e als je 2e jaar met een over-
eenkomst alternerende opleiding of OAO.
Dit wil zeggen:

• 3 volledige dagen leer je op de werkvloer. 
• 2 volledige dagen volg je les op school. 

Hier krijg je een individuele lessenrooster met 
algemene vorming, lichamelijke opvoeding en 
levensbeschouwing.

• Het bedrijf geeft je een leervergoeding van 
minimaal 462€ en maximaal 549€ per maand. 

• Je moet zowel op de werkplek als op school 
slagen.

De school gaat samen met de sector op zoek naar 
bedrijven waar je kan werkplekleren.

De school en het bedrijf spreken duidelijk af wat 
er geleerd wordt in het bedrijf en wat er geleerd 
wordt op school.

Je gaat drie dagen in de week leren in een bedrijf en 
volgt twee dagen les op school.

Het is de school die je opvolgt, begeleidt en evalu-
eert. Je hebt je klasleerkrachten en een trajectbe-
geleider.

Op het bedrijf krijg je een mentor die je ter plaatse 
begeleidt. Hij heeft ook inspraak in je evaluatie.
De school en werkplek werken nauw samen met 
elkaar.

Als je de opleiding met succes beëindigd hebt, krijg 
je een bewijs van beroepskwalificatie, zoals na het 
afronden van de kwalificatiefase, maar je zal veel 
meer praktijkervaring hebben waardoor je sterker 
staat op de arbeidsmarkt.

De school zal een geschikt bedrijf voor je zoeken.
Je mag ook zelf een bedrijf voorstellen, maar enkel 
erkende bedrijven komen in aanmerking als leerbe-
drijf.
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