Wat is duaal leren?
Bij duaal leren leer je vaardigheden in de
school én op de werkvloer.

De schoolbank
op de werkplek in 5 en 6 Haarzorg

Je sluit een ‘overeenkomst
alternerende opleiding’ af. Je leert dan
minimaal 23 uur per week op de
werkvloer. Je krijgt een leervergoeding
en je bouwt in beperkte mate
socialezekerheidsrechten op. Je ouders
hebben nog recht op kindergeld.

Schooljaar 2018-2019
Wil je je diploma halen door de handen
uit de mouwen te steken bij de kapper?
Dan is duaal

Waarom duaal leren?
 Je bent gemotiveerd en je voelt je
klaar voor de arbeidsmarkt.
 Je ontwikkelt vaardigheden die later
goed van pas komen.
 Je leert op de werkplek en doet
werkervaring op.
 Je verhoogt je kansen op de
arbeidsmarkt onmiddellijk na je
studies.

Contactgegevens

DvM htb
Onderwijsstraat 5
9300 Aalst
E-mail: info@dvmhtbaalst.be
Tel. 053 72 96 80
www.dvmhtbaalst.be

leren iets voor jou.

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Kan jij je inschrijven voor duaal leren?

 Je brengt een belangrijk deel van de
opleiding - ongeveer 3 werkdagen door op de werkplek. Daarnaast heb
je nog 2 dagen algemene vorming op
school.

 Je bent klaar:

 Een trajectbegeleider helpt je om een
werkplek te vinden in een
kapperszaak. Hij blijft je de hele tijd
ondersteunen en begeleiden.
 Op de werkplek helpt een mentor je
met al je vragen. Hij zorgt ook voor je
opleiding.
 De mentor en de trajectbegeleider
staan samen in voor de evaluatie. De
mentor maakt ook deel uit van de
klassenraad.



met de tweede graad haarzorg;




of het 5de jaar haarzorg;
of het 6de jaar haarzorg en je wil het
zevende jaar kapper-stylist volgen.

 Je doorloopt een screening.
 De klassenraad brengt advies uit of je klaar
bent om in duaal leren te stappen.
Krijg je een diploma?
Als je slaagt voor een duale studierichting,
behaal je je getuigschrift van de studierichting
haarzorg.
Na het zevende jaar kan je je diploma
secundair onderwijs behalen.

Duaal leren

SCHOOLJAAR 2018 – 2019
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Voor meer informatie over ‘de
schoolbank op de werkplek’ kunt u
terecht bij onze trajectbegeleiders
(Mevr. Cortvrindt 0477 208160 of dhr.
Geeroms 0478 774097).

