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DOSSIER duaal leren
De voordelen voor lokale besturen

De stad Gent gaf de kans aan 
10 jongeren uit de opleiding 
kinderbegeleider om werkervaring op 
te doen in het kader van het duaal 
leren. “Zo verhogen we niet alleen de 
kansen van jongeren op een job , maar 
profiteren we ook als stad om bepaalde 
knelpuntvacatures in te vullen. Een 
win-winsituatie”. Ilse Cooman en Tom 
Monsieur van stad Gent en Delphine 
Decherf van IVV (Instituut voor 
verpleegkunde Sint-Vincentius) Gent 
leggen de samenwerking uit tussen de 
stad en de school.

De dienst Kinderopvang van de stad 
Gent nam dit schooljaar voor het eerst 
deel aan duaal leren. 10 jongeren kregen 
de kans om gedurende het hele jaar 
3 of 4 dagen per week werkervaring 
op te doen bij de verschillende 
kinderopvanginitiatieven van de 
stad. De jongeren krijgen in ruil een 
leervergoeding van maximaal € 539,10 
per maand.

Ilse Cooman (Dienst Kinderopvang – 
Stad Gent): “De voorbije jaren werkten 
we al samen met scholen uit Gent en 
omliggende gemeenten in het kader van 
stages. Samenwerken met onderwijs was 
ons dus niet onbekend, maar de grote 
meerwaarde van dit traject is de lange 
aanwezigheid op de werkvloer
Bij de start waren de verantwoordelijken 
van de verschillende kinderdagverblijven 
en StiBo’s enigszins op hun 
hoede. Ze wisten ook niet wat ze 
konden verwachten. Er heerste wat 
onduidelijkheid. Maar al snel sloeg 
de oorspronkelijke argwaan om in 
enthousiasme. Dankzij de goede 
begeleiding vanuit de school IVV Gent, 
waarmee wordt samengewerkt en 
ondersteuning vanuit Diverscity.

ZORGEN VOOR DE NODIGE 

BEGELEIDING

Lokale besturen die inzetten op duaal 
leren moeten de nodige begeleiding 
voorzien voor de leerling . Gelukkig 
staan ze er niet alleen voor. 

Delphine Decherf (IVV Gent): Voor 
ons als school was duaal leren ook 
iets helemaal nieuws. Maar met een 
enthousiast team van leerkrachten en

trajectbegeleiders zijn we er vol voor 
gegaan. We wilden de werkplekken waar 
leerlingen terecht kwamen zo goed 
mogelijk ondersteunen. We komen dan 
ook 2-wekelijks langs om te bekijken 
of alles goed verloopt en helpen de 
mentoren bij de opvolging en evaluatie 
van de leerlingen. 

Tom Monsieur (Stad Gent): Die 
ondersteuning is voor ons belangrijk. 
Doordat de leerlingen zo vaak op 
de werkplek aanwezig zijn, moeten 
we hen ook kwalitatief kunnen 
begeleiden. We mogen niet vergeten 
dat het gaat over jongeren die vaak 
zeer gemotiveerd zijn, maar nog niet 
over alle nodige beroepscompetenties 
beschikken. Naast ondersteuning 
van de school, lieten we daarom alle 
mentoren de gratis mentoropleiding 
van Diverscity volgen. De ervaringen 
met de mentoropleiding waren zeer 
positief. Onze kinderbegeleiders die de 
opleiding volgden, gaven aan dat ze veel 
handvatten kregen om de leerlingen 
goed te begeleiden, onder andere rond 
feedback geven en evalueren van de 
leerling. En tijdens extra intervisiesessies 
kregen ze de kans om specifieke cases te 
bespreken.

EEN WIN-WINSITUATIE 

VOOR STAD EN 

LEERLING

De uiteindelijke doelstelling is jongeren 
beter klaarstomen voor de arbeidsmarkt 
en een win-winsituatie creëren tussen 
leerling en werkplek. Bij Stad Gent is dat 
goed gelukt!

Ilse Cooman (Stad Gent): Van 
de verantwoordelijken van de 
kinderopvanginitiatieven krijgen we 
veel positieve reacties. De leerlingen 
duaal leren zijn echt een aanwinst voor 
het team. Doordat ze veel en lange 
tijd aanwezig zijn, vormen ze ook voor 
de ouders sneller een bekend gezicht. 
Verschillende leerlingen namen zelfs 
al deel aan selectiegesprekken en 
met positief gevolg! Drie van de vijf 
leerlingen die deelnamen, weten nog 
voor ze zijn afgestudeerd dat ze daarna 
bij de stad aan de slag kunnen. Een mooi 
resultaat. Volgend schooljaar gaan we 
zeker verder met duaal leren!

INZETTEN OP DUAAL LEREN
LOONT VOOR LOKALE BESTUREN

WIST JE DAT… 

Diverscity aan lokale besturen 
die inzetten op leerlingen uit de 
opleiding duaal kinderbegeleider 
een ondersteuningspremie van  
€ 250/maand/leerling uitbetaalt 

Diverscity je helpt bij je praktische 
en juridische vragen rond duaal 
leren 

Diverscity gratis mentor 
opleidingen en intervisies 
organiseert voor mentoren die het 
lokaal bestuur recht geven op een 
RSZ-korting van max. € 800 per 
kwartaal

INTERESSANTE CIJFERS 
In 2017 werden er 120 helpdeskvragen 
over duaal leren beantwoord 

In 2017 werden er 157 mentoren 
opgeleid: 45 mentoren volgden de 
mentoropleiding technisch uitvoerende 
beroepen, 126 mentoren volgde de 
mentoropleiding zorgberoepen 

In 2017 werden er bij de sector lokale 
besturen 155 nieuwe werkplekken 
erkend bij 61 verschillende Vlaamse 
lokale besturen.

Meer info over duaal leren?  
www.diverscity.be/thema-s/ 
duaal-leren


