
Duaal leren,
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wat is duaal leren?

waarom kiezen voor duaal leren?

 � Je bent gemotiveerd omdat je kennis maakt met nieuwe tendensen in een concrete werkplek. 
 � Je doet heel wat ervaringen op.
 � Je leert vaardigheden die later goed van pas komen ; gepast communiceren op de werkvloer,  

feedback vragen, met deadlines werken…
 � Je krijgt een juist beeld van de job en een bedrijf/instelling.
 � Je ervaart wat de verwachtingen zijn van het werkveld. Dit versterkt zo je competenties. 
 � Je krijgt een beter idee van wat je later wilt doen. 
 � Deze eerste werkervaring staat mooi op je CV en opent sneller deuren bij je latere zoektocht  

naar een job.

duaal leren

leren op school leren op de werkplek

Algemene vakken

Aanvullende theoretische  

en praktische kennis

BSO 2 dagen per week 

TSO 3 dagen per week

Praktijkgerichte kennis

Relevante werkervaring

BSO 3 dagen per week 

TSO 2 dagen per week
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stage  duaal leren

trajectbegeleider - mentor

stage duaal

De school leert competenties aan en de leerling  

oefent deze in op de werkplek.

De school én de werkplek leren  

competenties aan.

kortere periode één of meerdere jaren

School evalueert op het einde.
School en mentor evalueren  

tijdens het hele proces*.

Geen certificaten of studiebewijs (Deel)certificaten kunnen leiden tot een diploma.

Geen vergoeding Vergoeding volgens contract

trajectbegeleider mentor

De leerkracht die je begeleidt op en vanuit de school. De persoon die je begeleidt op de werkplek. 

*Mentor, trajectbegeleider maken concrete afspraken over hoe de evaluatie zal verlopen.
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stappen tot duaal

Screening en 
voorbereiding  

van de leerlingen

Screening en 
voorbereiding van 

de werkplekken

Matchen van  
de leerling en 

werkplek 

Opstart duale 
traject

4321

1. Screening: arbeidsrijp - arbeidsbereid

NEE: leerling is niet arbeidsrijp/arbeidsbereid: reguliere traject op school
JA: leerling is arbeidsrijp/arbeidsbereid: duale traject op school

De delibererende klassenraad geeft een niet bindend advies.

2. Screening van de werkplek

De trajectbegeleider zoekt geschikte werkplekken.

3. Matchen van de leerling en de werkplek

Een match ontstaat na een positief verkennend gesprek tussen jou en de werkplek.

4. Opstart duale traject start uiterlijk na 20 schooldagen

Alle betrokken partijen zitten samen om concrete afspraken te maken. 

In een gezamenlijk overleg komt aan bod: 
 � Invulling duaal traject op school 
 � Invulling duaal traject op de werkplek 
 � Opstellen individueel opleidingsplan leerling 
 � Begeleiding, ondersteuning en evaluatie van de leerling 
 � Werkregime op de werkplek 
 � ...



7

Stageovereenkomst alternerende opleiding  ( in het TSO)

 � Je leert minder dan 20 u per week op de werkvloer.
 � Je ontvangt geen leervergoeding.

Overeenkomst alternerende opleiding  (OAO) (in het BSO)

 � Je leert minstens 20 u per week op de werkvloer.
 � Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal  

socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.
 � Let wel op, indien je weekend- of vakantiewerk combineert met duaal leren kan het recht op kindergeld 

wegvallen. Informeer je goed over je specifieke situatie! 
 � Als leerling betaal je geen belastingen zolang het jaarinkomen niet hoger is dan € 8900 netto.

overeenkomsten - leervergoeding

vakantieregeling

getuigschrift - diploma

In duaal leren wordt de schoolvakantieregeling  
gevolgd.

Als je slaagt behaal je net zoals de leerlingen  
in het gewoon voltijds onderwijs :
 � Na het 6de jaar BSO-duaal: een getuigschrift 

secundair onderwijs
 � Na het 6de jaar TSO-duaal : een diploma  

secundair onderwijs
 � Na het 7de specialisatiejaar-duaal :  

een diploma secundair onderwijs
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Toelatingsvoorwaarde 3de graad duaal:

 � geslaagd zijn  in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO  
(= A of B-attest behaald). Ingeval van een B-attest  
word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.

 � Tot en met de 1ste lesdag van november kan je starten 
in een duale opleiding.

 � Als je later wil instappen moet  de toelatings- 
klassenraad akkoord gaan.

Toelatingsvoorwaarde 7de specialisatiejaar duaal:

 � het diploma secundair onderwijs hebben behaald  
of een studiegetuigschrift 3de graad SO binnen  
hetzelfde studiegebied.

 � het diploma SO of studiegetuigschrift (zie boven) 
hebben behaald binnen een ander studiegebied  
én het akkoord van de toelatingsklassenraad om  
je toe te laten.

 � Tot en met de 1ste lesdag van november  
kan je starten in een duale opleiding.

 � Als je later wil instappen moet  de toelatings- 
klassenraad akkoord gaan.

toelatingsvoorwaarden

duale trajecten in 't Saam

BSO TSO

 � 3de graad Elektrische installaties duaal
 � 3de graad Lassen constructie duaal
 � 7de specialisatiejaar Commercieel assistent duaal
 � 7de specialistaiejaar Daktimmerman duaal
 � 7de specialisatiejaar Elektrotechnicus duaal
 � 7de specialisatiejaar Lasser-monteerder duaal
 � 7de specialisatiejaar Schrijnwerker houtbouw duaal
 � 7de specialisatiejaar Zorgkundige duaal

 � 3de graad Elektromechanische  
technieken duaal
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derde graad
TSO Elektromechanische technieken duaal

5/6 
EMT-du

Aardrijkskunde-Natuurwetenschappen 1

Engels 2

Frans 2

Geschiedenis 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Wiskunde 2

Totaal algemene vorming 14

Elektromechanische onderhouds-,  
proces- en herstellingstechnieken duaal :
-in bedrijf 
-op school

14
6

Totaal specifieke vorming 20

TOTAAL 34

Je gaat een overeenkomst alternerende
opleiding aan en leert:

 � preventieve en correctieve elektrische,  
mechanische, hydraulische en pneumatische 
onderhoudsacties plannen en uitvoeren om 
de functionaliteit (prestaties, betrouwbaar- 
heid, beschikbaarheid, veiligheid, ...) van in-
dustriële machines, installaties of systemen  
te waarborgen en de verwachte levensduur  
te verzekeren 

Deze duale opleiding is gebaseerd op  
de Beroepskwalificatie elektromecanicien, 
niveau 4 

STANDAARDTRAJECT 
Elektromechanische  

technieken duaal
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derde graad
BSO Elektrische installaties

5/6 EI
-du

Frans 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 9

Realisaties elektrische installaties (op 
school)

5

Realisaties elektrische  
installaties (op de  
werkplek)

24

Totaal specifieke vorming 29

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende 
opleiding aan en leert:

 � leidingen en dozen monteren en plaatsen
 � draden en kabels trekken
 � elektrische componenten plaatsen en aanslu-

iten in verschillende borden
 � eigen installaties in werking stellen conform 

het AREI
 � de basis van industriële componenten (mo-

toren, machines, PLC, elektropneumatische 
sturingen) plaatsen en aansluiten

Deze duale opleiding is gebaseerd op de
 � Beroepskwalificatie elektrotechnisch  

installateur, niveau 3. 
 � Daarnaast omvat de opleiding ook  

verschillende activiteiten uitde beroeps- 
kwalficatie technicus industriële elektriciteit, 
niveau 4.

STANDAARDTRAJECT 
Elektrische  

installaties duaal
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derde graad
BSO Lassen Constructie duaal

5/6 LC 
-du

Frans 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 9

Realisaties lassen constructie
(op school)

5

Realisaties lassen constructie
(op de werkplek)

24

Totaal specifieke vorming 29

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende 
opleiding aan en leert: 

 � hoek-, plaat- en pijpverbindingen lassen  
met het MIG/MAG - en TIG-lasproces  
in alle posities

 � een lasverbinding in ofwel constructie- 
staal, aluminium of roestvast staal realiseren 
die voldoet aan de geldende internationale 
normen, de lasmethodebeschrijving en  
de constructietekening

Deze duale opleiding is gebaseerd op de
 � Beroepskwalificatie constructielasser, niveau 3 
 � Beroepskwalificatie pijplasser, niveau 3

STANDAARDTRAJECT 
Lassen

constructie duaal 
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zevende jaar
Specialisatiejaar BSO Commercieel assitent duaal 

7 CA-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Moderne vreemde talen 2

Totaal algemene vorming 10

Commercieel assistent (op school) 4

Commercieel assistent (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende 
opleiding aan en leert: 

 � bestellingen van klanten commercieel en 
administratief behandelen

 � oog hebben voor kwaliteit
 � technische ondersteuning en informatie 

geven aan klanten
 � een klantenbestand verwerven en behouden
 � de verkoop stimuleren

Deze duale opleiding is gebaseerd op de
 � Beroepskwalificatie commercieel assistent, 

niveau 4

STANDAARDTRAJECT 
Commercieel assistent 

duaal
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Daktimmerman duaal

7 DT-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

Daktimmerwerk (op school) 4

Daktimmerwerk (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende  
opleiding aan en leert: 

 � bestellingen van klanten commercieel  
en administratief behandelen

 � oog hebben voor kwaliteit
 � technische ondersteuning en informatie 

geven aan klanten
 � een klantenbestand verwerven en behouden
 � de verkoop stimuleren

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 
 � Beroepskwalificatie dakafdichter, niveau 3 
 � Beroepskwalificatie dakdekker niet-metalen 

dakbedekking, niveau 3

STANDAARDTRAJECT 
Daktimmerman 

duaal
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Elektrotechnicus duaal

7 ET-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

Electrotechnicus (op school) 4

Electrotechnicus (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende  
opleiding aan en leert: 

 � leidingen en dozen monteren en plaatsen
 � draden en kabels trekken
 � elektrische componenten plaatsen en  

aansluiten in verschillende borden
 � fouten zoeken en herstellingen uitvoeren
 � installaties in werking stellen conform het 

AREI
 � industriële componenten (motoren,  

machines, PLC, elektropneumatische  
sturingen) plaatsen en aansluiten 

Deze duale opleiding is gebaseerd op de
 � Beroepskwalificatie elektrotechnicus,  

niveau 4

STANDAARDTRAJECT 
Elektrotechnicus

duaal
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Lasser-monteerder duaal

7 LM-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

Lasser-monteerder (op school) 4

Lasser-monteerder (op de werkplek) 24

Totaal op school 28

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende  
opleiding aan en leert: 

 � zelf voorbereide delen samenstellen  
via hechtlassen

 � een metalen structuur realiseren die voldoet 
aan de geldende internationale normen en  
de constructietekening   

Deze duale opleiding is gebaseerd op de
 � Beroepskwalificatie lasser-monteerder, 

niveau 4

STANDAARDTRAJECT 
Lasser-monteerder 

duaal
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zevende jaar
specialisatiejaar BSO Schrijnwerker houtbouw duaal

7 SHB-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Nederlands 2

Moderne vreemde talen 2

Totaal algemene vorming 10

Schrijnwerk houtbouw (op school) 4

Schrijnwerk houtbouw (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende  
opleiding aan en leert: 

 � de eigen werkzaamheden voorbereiden  
en grondstoffen verwerken

 � (houtbewerkings)machines in- en omstellen
 � onderdelen voor houtbouw bewerken,  

vergaren en isoleren
 � houtbouwelementen lucht- en waterdicht 

plaatsen, bevestigen en aansluiten aan de 
grondplaat, aan een bestaand gebouw of  
aan elkaar

 � de houtbouw afwerken door binnen- en  
buitenwanden, roosteringen en dak- 
constructies te vervaardigen en te plaatsen 
voor houtskeletbouw, paal/balkenbouw, 
houtstapelbouw of houtbouw met massieve 
meerlaagse houtplaten aan de hand van  
een werkopdracht

Deze duale opleiding is gebaseerd op de
 �  Beroepskwalificatie schrijnwerker houtbouw, 

niveau 3

STANDAARDTRAJECT 
Schrijnwerker  

houtbouw duaal
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specialisatiejaar BSO Verzorgende/Zorgkundige duaal

7 ZK-du

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Moderne vreemde talen 2

Nederlands 2

Totaal algemene vorming 10

(In-)directe zorg (op school) 4

(In-)directe zorg (op de werkplek) 24

Totaal specifieke vorming 28

TOTAAL 38

Je gaat een overeenkomst alternerende  
opleiding aan en leert: 

 � de gezondheidstoestand van de cliënt opvolgen
 � de cliënt begeleiden bij de activiteiten van het 

dagelijkse leven
 � instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, 

preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke 
ondersteuning

 � de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze 
ondersteunen en verzorgen, rekening houdend 
met zijn/haar welzijn, de continuïteit van de zorg, 
tijdsbesteding, wensen, ...

 � werken in een gestructureerde equipe
 � het individuele zorgplan met zorgprioriteiten 

opstellen 
 � rapporteren aan de verpleegkundige

zevende jaar

STANDAARDTRAJECT 
Verzorgende/ 

Zorgkundige duaal







tsaam.be
info@tsaam.be

 bezoek ons op facebook!

Campus Aloysius

Wilgendijk 30 - 8600 Diksmuide
t. 051 50 00 75

Campus Cardijn

Cardijnlaan 2 - 8600 Diksmuide
t. 051 50 10 27


