
De start van het nieuwe schooljaar komt dichterbij. Door de uitzonderlijke omstandigheden 

verliep het afgelopen voorjaar niet zoals verwacht en konden ook de voorbereidingen voor het 

nieuwe schooljaar niet altijd zoals gepland verlopen. Daarom verlengen we een aantal 

activiteiten en voorzien we de nodige ondersteuning bij de start van dit nieuwe schooljaar. 

 

Bestel je gratis informatiepakket duaal leren tot en met 21 augustus 

Scholen met duale richtingen kunnen nog altijd een gratis informatiepakket duaal leren bestellen. 

Je hebt de keuze tussen een uitgebreid of een beperkt pakket. Het uitgebreide informatiepakket 

bestaat uit 1 outdoor banner, 10 A2-affiches en 200 folders voor leerlingen. Het beperkte 

informatiepakket bestaat uit 10 A2-affiches en 200 folders voor leerlingen. Bestellen kan tot en 

met vrijdag 21 augustus via dit formulier. 

Hang de affiches op in de gangen, de outdoor banner aan de schoolpoort, deel de folders uit en 

maak jezelf ook tijdens deze turbulente periode kenbaar als duale school! 

 

De digitale Kick-off Duaal Leren wordt verlengd tot eind september! 

De Kick-off Duaal Leren is er speciaal voor onderwijs- en opleidingsinstellingen die duaal leren 

(zullen) organiseren. Je krijgt er alle info die je nodig hebt om optimaal voorbereid aan het 

schooljaar 2020-2021 te starten. 

Wil je weten hoe de erkenning van ondernemingen precies verloopt? Ben je op zoek naar 

gedetailleerde info over het afsluiten van Overeenkomsten Alternerende Opleiding? Wil je 

ontdekken op welke organisaties je een beroep kan doen? Dan ben je op de Kick-off Duaal 

Leren aan het juiste adres! 

Door de uitdagingen die COVID-19 met zich meebracht, was het niet mogelijk om het event zoals 

gepland op 5 mei fysiek te laten doorgaan. De geplande sessies en infobeurs werden 

gedigitaliseerd. Dit aanbod van online sessies, tutorials en infostanden blijft nog tot eind 

september beschikbaar via de Swapcard app. Vanaf 24 augustus voorzien we bovendien 

wekelijks live webinars. Bekijk het webinarprogramma achteraan in deze nieuwsflash. 

Meer info over de toegang tot de digitale eventomgeving en aanvullingen op het programma 

vind je op de website van SYNTRA Vlaanderen. 

 

Coronamaatregelen in het nieuwe schooljaar 

De maatregelen om het coronavirus in te dijken hebben vorig schooljaar een grote impact 

gehad op het verloop van de les- en werkplekcomponent in duaal leren. Dat het virus nog niet 

verdwenen is, is ondertussen duidelijk. Ook het komende schooljaar kunnen de gevolgen zich 

dus nog laten voelen. 
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https://www.syntravlaanderen.be/bestelformulier-informatiepakket-duaal-leren
https://www.syntravlaanderen.be/kick-off-duaal-leren-2020


De veiligheidsdraaiboeken van het Departement Onderwijs en Vorming verduidelijken de 

richtlijnen voor de lescomponent bij de verschillende pandemieniveaus. Voor de 

werkplekcomponent worden steeds de regels en richtlijnen gevolgd zoals ze van toepassing zijn 

op de onderneming waar de leerling opgeleid wordt. De meest actuele informatie over de 

uitvoering van de werkplekcomponent kan je steeds raadplegen op de website van Syntra 

Vlaanderen. 

 

Een werkplektekort? Wat nu? 

De start van een nieuw schooljaar betekent voor veel leerlingen in duaal leren ook een 

zoektocht naar een (nieuwe) werkplek. Zeker in coronatijden is dat geen gemakkelijke opdracht. 

Ga samen met de leerlingen op zoek naar erkende werkplekken op duaalleren.vlaanderen. 

Ondervind je toch nog problemen bij het vinden van voldoende werkplekken? Stel je vraag dan 

via dit formulier. Het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen en/of de 

betrokken sectororganisatie helpen je verder in je zoektocht. 

 

ErasDu, het Erasmus+ programma voor Duaal Leren 

Ook leerlingen in duaal leren kunnen deelnemen aan het Europese Erasmus+-programma, door 

een werkstage in het buitenland te lopen.  

Die werkstages vinden plaats in het voorjaar van 2021 in buitenlandse ondernemingen. Ze duren 

twee weken. De stages kunnen plaatsvinden in verschillende EU-landen en ook beperkt 

daarbuiten, en in alle sectoren. 

Meer weten? Raadpleeg www.erasdu.eu! 

 

Contactgegevens SYNTRA Vlaanderen 

duaalleren@syntravlaanderen.be 

02 227 63 93 
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Erkenning van ondernemingen 

• maandag 24/08/2020, 11u-12u 

• maandag 31/08/2020, 11u-12u 

• donderdag 3/09/2020, 15u-16u 

• dinsdag 8/09/2020, 11u-12u 

• donderdag 10/09/2020, 15u-16u 

 

 

Stageovereenkomsten alternerende opleiding -  

Basis 

• vrijdag 4/09/2020, 11u-12u 

 

 

Overeenkomsten van alternerende opleiding - 

Basis 

• dinsdag 25/08/2020, 11u-12u  

• donderdag 3/09/2020, 11u-12u  

• maandag 7/09/2020, 11u-12u  

• woensdag 9/09/2020, 11u-12u  

 

 

Overeenkomsten van alternerende opleiding - 

Uitbreiding 

• Thema Arbeidsreglementering (OAO en SAO) 

vrijdag 28/08/2020, 11u-12u  

• Thema Sociale verplichtingen en financiële 

stimulansen voor ondernemingen (OAO en SAO) 

vrijdag 4/09/2020, 14u-15u 

• Thema Sociale zekerheidsrechten (OAO) 

dinsdag 8/09/2020, 14u-15u 
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