
STEEKT JOUW ZOON OF DOCHTER

OOK EEN POOT UIT
MET DUAAL LEREN?

INFO VOOR OUDERS



INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

IETS VOOR MIJN KIND? DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN NAAR WEBSITE →WAT VEELGESTELDE VRAGEN

Merk je dat je kind meer nodig heeft dan 
leren op de schoolbanken? Wil jouw zoon 
of dochter proeven van de praktijk? 

Overweeg dan zeker duaal leren. Je zoon of dochter  

(of x) leert op school én in een onderneming, theorie 

én praktijk. Bovendien doen jongeren waardevolle 

ervaringen op: werken met nieuwe technologie, 

omgaan met collega’s, verantwoordelijkheid nemen, 

deadlines respecteren …  Dat kan helpen om 

gemotiveerder te zijn en effectiever te leren.

WAT IS  
DUAAL LEREN?

Duaal leren is een volwaardig leertraject. 
Wie slaagt, behaalt dus ook een volwaardig 
diploma. Dit traject is mogelijk in de tweede 
graad en gedurende een volledige derde 
graad, inclusief een zevende jaar. Het is veel 
intensiever dan een stage. 

Je kind krijgt individuele begeleiding op 
school (van een trajectbegeleider) en in de 
onderneming (van een mentor). 
 
Vaardigheden en arbeidsattitude worden 
sterk ontwikkeld. 
 
Leerlingen die duaal leren, hebben na het 
afstuderen al werkervaring op zak én 
meer kansen op de arbeidsmarkt.

TROEVEN VAN DUAAL LEREN

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder


DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN NAAR WEBSITE →WAT

INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

IETS VOOR MIJN KIND? VEELGESTELDE VRAGEN

Om te weten of duaal leren iets voor jouw kind is, raden 

we aan om te praten met je zoon of dochter. Tracht 

goed te begrijpen wat je kind wil. Bespreek samen of het 

iets voor je kind kan zijn. Betrek er gerust leerkrachten of 

leerlingbegeleiders bij.

Duaal leren is dikwijls een goede oplossing voor jongeren 

die staan te popelen om in de praktijk aan de slag te 
gaan en die willen leren op de werkvloer. 

IS DUAAL LEREN  
IETS VOOR MIJN KIND? Kan duaal leren  

in alle richtingen? 
 
Duaal leren is iets voor jongeren uit 
tso en bso. Zij mogen duaal leren 
volgen als ze niet langer voltijds 
leerplichtig zijn, wat vanaf 15 of 16 
jaar is.  
 
Jongeren kunnen duaal leren in 
technologische richtingen, maar 
evengoed in verzorging en horeca.

 
Raadpleeg hier alle opleidingen.

Wie mag starten  
met duaal leren?
Een leerling die wil starten met 
duaal leren, doorloopt eerst een 
screening op school. Hierbij wordt 
gekeken naar arbeidsrijpheid, 
motivatie en attitudes. Is de jongere 
klaar om aan de slag te gaan in ‘de 
echte wereld’?  

De klassenraad bespreekt en 
geeft advies. Het is de leerling die 
beslist of hij/zij zich wil inschrijven 
of niet. Ook een leerling met een 
negatief advies mag inschrijven. 
De trajectbegeleider zal samen met 
je kind een werkplek zoeken en de 
administratie in orde brengen.

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder
https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen


DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT

INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

IETS VOOR MIJN KIND?

Duaal leren is een volwaardig leertraject. Wie 

slaagt, haalt dan ook een volwaardig diploma, net 

zoals iemand een diploma haalt door voltijds naar 

school te gaan. Bovendien kent je zoon of dochter 

het reilen en zeilen in een onderneming al en heeft  

hij of zij al zicht op de arbeidsmarkt.

DIPLOMA EN 
JOBMOGELIJKHEDEN

Mag mijn kind een 
andere job doen na 
het afstuderen of 
kiezen om verder te 
studeren?
Dat mag zeker. Je kind heeft een 
tijd ervaring opgedaan in een 
bepaalde opleiding, maar het staat 
hem of haar vrij om na het traject 
een andere job te zoeken in een 
andere onderneming. 

Doorstuderen is eveneens mogelijk. 

Is duaal leren goed  
om werk te vinden?
Leerlingen uit een duaal leren-
traject hebben duidelijk een 
voorsprong op de arbeidsmarkt.  
 
Ze leerden al de nodige attitudes en 
deden de job al in de praktijk, dat  
is een troef als je naar werkgevers 
toestapt. 

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder


INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT IETS VOOR MIJN KIND?

KLIK OP DE TEKSTBALLON EN 
ONTDEK HET ANTWOORD

Krijgen we 
ondersteuning?

Hoe en waar gaat 
mijn kind werken?

Hoeveel kost  
het?

Hoe begin je 
eraan?

En wat met 
school?

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder


INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT IETS VOOR MIJN KIND?

Hoe starten?

Ga samen met je kind op zoek naar een 
richting en school waar duaal leren mogelijk 
is. Spreek erover met leerkrachten, directie, 
mensen van het CLB. 

Zijn er scholen in de buurt die duaal 
leren aanbieden?  

Check hier alle scholen in Vlaanderen die 
duaal leren aanbieden.

 ALLES OVER STARTEN MET DUAAL LEREN

TERUG NAAR OVERZICHT →

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/lijst.aspx?f=duaal


INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT IETS VOOR MIJN KIND?

Wat zijn de kosten?

Je betaalt niets meer of minder dan voor 
een leerling in een niet-duale studierichting. 
Er zijn kosten voor bijvoorbeeld boeken, 
kopieën, uitstappen en werkmateriaal. 

Hier vind je info over schoolkosten in het 
secundair onderwijs en over regelingen bij 
betaalmoeilijkheden. 

Kan ik mijn kindergeld (groeipakket) 
verliezen? 

In Vlaanderen heb je sowieso recht op 
gezinsbijslag tot en met de maand waarin 
je kind 18 wordt. Het maakt niet uit hoeveel 
uren je kind werkt of hoeveel je kind 
verdient. Het maakt ook niet uit waar je 
kind het duale traject volgt. Ook andere 
onderdelen van het groeipakket zoals de 
schoolbonus en de schooltoeslag blijven 
lopen. Vanaf 18 jaar is er voor leerlingen in 
duaal leren ook nog recht op gezinsbijslag 
onder bepaalde voorwaarden. Meer info 
daarover vind je hier.  
 
Woon je in Brussel, dan vind je hier alle 
informatie.

TERUG NAAR OVERZICHT →

Wie betaalt de verplaatsingskosten?

Valt de leerling onder een OAO dan draagt 
de onderneming waar je zoon of dochter 
opgeleid wordt, bij in de verplaatsingskosten 
voor het woonwerkverkeer met het 
openbaar vervoer. Kilometer- of 
fietsvergoeding van woonwerkverkeer met 
privévervoer wordt geregeld volgens de CAO 
van de sector waarin je kind wordt opgeleid. 
Je kind is verzekerd voor alle verplaatsingen 
tussen woonplaats, werkplek en lesplaats.

Valt de leerling onder een SAO dan 
kán de onderneming waar je zoon 
of dochter opgeleid wordt bijdragen 
in de verplaatsingskosten voor het 
woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, 
maar is dat niet verplicht.

ALLES OVER DE KOSTEN VAN DUAAL LEREN

Wie zorgt voor de aankoop van 
materiaal en dergelijke?

In overleg met leerling, school en 
onderneming worden duidelijke afspraken 
gemaakt en op papier gezet rond 
gebruik van werkmateriaal. Meestal 
kan een reeds aangekocht basispakket 
worden gebruikt. De onderneming 
voorziet extra materialen, machines en 
persoonlijke beschermingsmiddelen o.a. 
veiligheidsschoenen, helm, veiligheidsbril. 

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder
https://www.vlaanderen.be/schoolkosten-in-het-secundair-onderwijs
https://www.groeipakket.be/tegemoetkomingen/Studenten-secundair-onderwijs
https://famiris.brussels/nl/faq/kinderbijslag-voor-studenten/
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/overeenkomst-van-alternerende-opleiding
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten/stageovereenkomst-alternerende-opleiding


INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT IETS VOOR MIJN KIND?

Op welke werkplek komt mijn kind 
terecht?

Je zoon of dochter moet een werkplek 
vinden die bereid is hem/haar halftijds te 
ontvangen en op te leiden. De leerling mag 
zelf een onderneming kiezen. Sommige 
scholen beschikken over een lijst van 
ondernemingen. De zoektocht gebeurt 
samen met de trajectbegeleider. 

Hoe geraakt mijn kind op de 
werkplek?

Je kind moet zelf zorgen dat hij/zij vlot op 
de werkplek geraakt. Hou dus rekening met 
afstand, openbaar vervoer, reistijd …

ALLES OVER DE WERKPLEK

Is mijn kind verzekerd tijdens de 
opleiding op de werkplek?

Ja. De werkgever regelt RSZ-aangifte, 
DIMONA-aangifte, ongevallenverzekering en 
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 
(voor eventuele schade aan derden), en 
betaalt de verzekeringspremies. 

Mag mijn kind tijdens het traject nog 
van werkplek wisselen?

Je kind sluit een overeenkomst met de 
onderneming (werkplek) en de school. 
De overeenkomst met de werkplek kan altijd 
worden opgezegd. 

Dit zijn de mogelijkheden: 

• Eerste 30 dagen: geen reden nodig, maar 
een opzegtermijn van 7 dagen. 

• Na de eerste 30 dagen: 
• In onderling overleg een einddatum 

kiezen. 
• Stopzetten op vraag van leerling of 

onderneming: er moet schriftelijk een 
wettelijke reden worden opgegeven 
bij de trajectbegeleider (bv. de leerling 
wil een andere opleiding volgen). Er 
volgt een verzoeningsperiode van 
maximaal 30 dagen. Daarna loopt 
de overeenkomst verder of wordt hij 
stopgezet.

Mag mijn kind in mijn eigen 
onderneming worden opgeleid? 
Dat bespreek je het best met de 
trajectbegeleider of de school. De werkplek 
en de mentor moeten immers aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Je leest er hier alles 
over.

Worden de uren op de werkplek 
betaald?

Een opleiding met minder dan 20 uur 
per week op de werkplek valt onder een 
onbetaalde stageovereenkomst. Is je kind 
20 uur of meer per week op de werkplek, 
dan krijgt hij/zij een betaalde overeenkomst 
alternerende opleiding of een deeltijdse 
arbeidsovereenkomst. 

Elk type overeenkomst heeft eigen rechten 
en plichten. Je leest er hier meer over. 

TERUG NAAR OVERZICHT →

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek#oejxbs-0
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/overeenkomsten


INFO VOOR OUDERSDUAAL LEREN >>

DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT IETS VOOR MIJN KIND?

Mag mijn kind in het midden van het 
schooljaar overschakelen?

Ja. Tot en met de eerste lesdag na de 
herfstvakantie kan je kind instappen in 
een duale opleiding. Later starten is ook 
mogelijk, maar dan heb je wel de expliciete 
goedkeuring nodig van de klassenraad.

ALLES OVER DE SCHOOL EN DUAAL LEREN

Wat als mijn kind zich bedenkt en 
terug voltijds naar school wil?

Een leerling kan steeds terugkeren naar 
een niet-duale opleiding. Je moet dan wel 
rekening houden met de toelatings- en 
instapvoorwaarden voor die opleiding. De 
leerkracht of trajectbegeleider helpt jullie 
graag op weg.    

TERUG NAAR OVERZICHT →

Hoe ziet zo’n schoolweek eruit bij 
duaal leren?

Dat hangt van de overeenkomst af. En die 
is dan weer afhankelijk van een aantal 
factoren, zoals het systeem waarin de 
jongere de opleiding volgt en het aantal uren 
dat de jongere op de werkplek doorbrengt. 
Er wordt steeds in de overeenkomst een 
uurrooster vastgelegd voor opleiding op de 
werkplek en les volgen op school.

Sommige leerlingen wisselen telkens een dag 
school af met een dag in de onderneming, 
anderen gaan enkele aansluitende dagen 
naar school en dan weer naar de werkplek 
waar ze worden opgeleid. 

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder
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DIPLOMA EN JOBMOGELIJKHEDEN VEELGESTELDE VRAGEN NAAR WEBSITE →WAT IETS VOOR MIJN KIND?

Bij wie kunnen we terecht met 
vragen of bij problemen?

De trajectbegeleider op school is 
het aanspreekpunt voor leerling, 
ouders, onderneming, mentor, enz. De 
trajectbegeleider is ook verantwoordelijk 
voor de administratie bij de opstart van het 
traject.  

Is er een structurele aanpak op  
de werkplek?

De trajectbegeleider stemt de leerinhoud van 
de school af (zoals opgelegd door het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming) op 
de opleiding in de onderneming. Leerlingen 
in een duaal traject draaien mee in een 
onderneming zoals de andere collega’s. Zij 
leren het vak onder toezicht van een mentor. 

ALLES OVER ONDERSTEUNING

TERUG NAAR OVERZICHT →

https://www.duaalleren.vlaanderen/ouder

