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Wat is duaal leren? 

 

Verwerven van vaardigheden op school 

en op de werkvloer. 

 

 * Leerling werkt en studeert via 

 arbeidsovereenkomst. 

 

 * Van 1 september tot 30 juni 

 

 



Waarom kiezen voor duaal leren. 

 

* Ontwikkelen van technische 

vaardigheden  

* Ontwikkelen van extra vaardigheden: 

 - Gepast communiceren 

 - Feedback vragen 

 - Werken met deadlines 

 - …… 

* Opdoen van werkervaring 

* Na je studies vind je makkelijker een 

job 



Welke partners 

 

* De leerling 

 - Arbeidsrijpe of bijna 

 arbeidsrijpe jongeren 

 - Worden voorgedragen door de  

 klassenraad 

* Onze school: De wijnpers 

 - Vakleerkracht en leerkracht PAV 

 - Trajectbegeleider van de school 

* De onderneming 

 - Werkgever 

 - Mentor op het bedrijf 

 

 



Keuzemogelijkheden 

 

* Florist 

 

* Mecanicien tuin-, park-en   

bosmachines 

 

*Tuinaanlegger/groenbeheerder 

 

    

 



Florist 

 
- Bloemen en planten verzorgen, verwerken 

en/of verkopen en 

 verpakken voor binnen en buiten. 

 

- Bestellingen aannemen en afhandelen. 

 

- Advies geven aan klanten. 



Mecanicien tuin-, park- en 

bosmachines 

 
- Motoren, onderdelen en uitrusting van 

machines met elektrische, tweetakt- of 

viertaktmotoren afleveringsklaar maken. 

 

- Onderdelen en uitrusting van machines 

onderhouden, herstellenen vervangen volgens 

veiligheidsvoorschriften. 



Tuinaanlegger/Groenbeheerder 

 
- In de opleiding tuinaanlegger/groenbeheerder 

duaal leert men de uitvoering, organisatie en 

sturing van de werkzaamheden inzake aanleg, 

onderhoud en beheer van tuinen, parken en 

groene ruimtes teneinde het ontwerp van de 

opdrachtgever te realiseren, in stand te 

houden en te laten ontwikkelen volgens dit 

ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de 

opdrachtgever. 



Eindresultaat 

     

* Duaal florist  

* duaal mecanicien tuin,- park,- en      

bosmachines 

* duaal tuinaanlegger/groenbeheerder 

  

  =  = 

* Diploma secundair onderwijs 



Wat na het zesde jaar? 

 

 

De leerling heeft volgende 

mogelijkheden: 

 

- Verder studeren. 

- Gaan werken. 



Lesrooster op school 

 

- 2 u LO 

- 2 u Frans 

- 2 u LBV 

- 6 u PAV 

- 1 week project vellen van bomen  

- 1 week GIP ( praktijk ) 

 



Lesrooster op school 

- 4 u TV/PV  (Afhankelijk van je keuze) 

– Tuinaanleg-en beheer 

– Florist 

– Mecanicien tuin,- park- en bosmachines 



Examens 

 

 

- PAV 

 

- Specifieke vakken 



Hoe kan je deelnemen? 

 

- De leerling stelt zich kandidaat. 

 

- Klassenraad geeft advies of lln klaar 

is voor duaal leren. 

 

- Trajectbegeleider van de school, 

ouders en lln gaan op zoek naar 

werkplek. 

 



- Intakegesprek tussen verschillende 

partners. Indien er geen match is 

tussen bedrijf en lln kan duaal niet 

doorgaan. 

  

-    Afsluiten van arbeidsovereenkomst  

     tussen de verschillende partners                 



Vakantiedagen: 

 

* De leerling bouwt vakantiedagen op. 

Deze worden eerst opgenomen in de 

eerst volgende vakantieweek en 

daarna aangevuld met onbetaalde 

vakantiedagen ( 20 dagen per 

kalenderjaar ) 

 

 

 



 

 

Vakantiewerk: 

 

* De leerling mag vakantiewerk doen, 

ook in de vakantie die volgt op het 

afronden van een opleiding indien je 

nadien nog gaat verder studeren. 

 

* Weekendwerk is mogelijk maar niet 

bij je werkgever. 



Contactgegevens 

Kris.wouters@dewijnpers.be 

 

GSM 0495/209897 

mailto:Kris.wouters@dewijnpers.be


De Wijnpers 

Mechelsevest 72 

3000 Leuven 

016-23 69 51 

www.dewijnpers.be 


