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DUAAL LEREN

INSCHRIJVINGSVOORWAARDE

Duaal leren is een volwaardig leertraject waarbij
competenties worden verworven, door het leren
op de werkplek en het leren op school.

5BSO en 6BSO
• Houder zijn van een getuigschrift van de
tweede graad van het secundair onderwijs.
7BSO
• Houder zijn van een studiegetuigschrift
2de jaar 3de graad.

Kiezen voor Duaal leren
Duaal leren heeft heel wat voordelen:
• Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren
op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …
• Je leert op school en op de werkplek, je doet dus werkervaring op.
• Na je studies vind je makkelijker een job.

Voordelen
De leerling die kiest voor duaal leren:
•
•
•
•

Je behoudt het kindergeld;
Je betaalt geen belastingen;
Je kan nog fiscaal ten laste zijn (afhankelijk van gezinssituatie);
Je ontvangt een startbonus indien leerplichtig bij aanvang van
de overeenkomst en geslaagd einde opleidingsjaar;
• Je bouwt rechten op voor ziekte-uitkering, pensioen en werkloosheidsuitkeringen.

Onze troeven
• Aanleren, inoefenen en behalen van competenties op de werkvloer.
• Professionele trajectbegeleiding en coaching.
• Je verdient geld terwijl je leert.

Diploma
Na het 1ste jaar 3de graad (5de):
• attest verworven competenties
Na het 2de jaar 3de graad (6de):
• studiegetuigschrift 2de leerjaar 3de graad niveau 3 + een beroepskwaliﬁcatie van
magazijnmedewerker en interne transportmiddelen niveau 2 en magazijnier niveau 3
Na 7 BSO Logistiek assistent magazijn:
• diploma secundair onderwijs en/of beroepskwalificatie logistiek assistent
magazijn, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
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LEREN OP
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LEREN OP DE
WERKPLEK

#welbevinden #motivatie #maatschappelijkemeerwaarde
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