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Wat is duaal leren?

Hoe organiseert PROVIL ION duaal leren?

Duaal leren houdt in dat je “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.

PROVIL ION gaat samen met de voedingssector op zoek naar bedrijven
waar je kan werkplekleren. De school en het bedrijf werken nauw samen
en spreken duidelijk af wat er geleerd wordt in het bedrijf en wat er geleerd
wordt op school.
De school volgt je op en is ook verantwoordelijk voor de evaluatie.
In het bedrijf begeleidt een mentor je. Deze mentor heeft ook inspraak in
je evaluatie.

Waarom kiezen voor duaal leren?
Duaal leren heeft heel wat voordelen. Je ontwikkelt vaardigheden die
later goed van pas komen, zoals gepast communiceren, op tijd komen,
samenwerken… Je leert op school en doet bovendien op de werkplek
werkervaring op.

Wie kan duaal leren?
Jongeren van minstens 16 jaar die de opleidingsfase in het buitengewoon onderwijs hebben afgerond, maar nog geen kwalificatie behaald
hebben. De klassenraad beslist of je klaar bent voor duaal leren.

Fastfoodmedewerker in PROVIL ION
Bij PROVIL ION kan je duaal leren volgen in de studierichting fastfoodmedewerker.
Je werkt tijdens je opleiding met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).
Dit wil zeggen dat:
· je 3 volledige dagen leert op de werkvloer;
· je 2 volledige dagen les volgt op school;
· het bedrijf je een maandelijkse leervergoeding geeft;
· je zowel op de werkplek als op school moet slagen om een
bewijs van beroepskwalificatie te behalen.

Overtuigd of nog vragen?
Wij zijn op de volgende manieren
bereikbaar:
- Telefonisch: 011 79 93 30
- Per mail: info@limburg.be
- Online: www.provilion.be
Meer info over de tegemoetkomingen vind je hier:
www.syntravlaanderen.be/downloads-werkplekleren

