athena

De trajectbegeleider en de begeleidende
leerkracht op school blijven je de hele tijd
ondersteunen en begeleiden. Een mentor in
het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt
voor je opleiding op de werkplek.
Vind je binnen 20 dagen na de 1ste lesbijwoning of na het stopzetten van een eerdere
overeenkomst geen andere werkgever, dan
moet je met de duale opleiding stoppen.
Zet je de opleiding vroegtijdig stop, maar
rondde je wel het 1ste jaar van de duale
opleiding af, dan kan je van de klassenraad
of het begeleidingsteam een
oriënteringsattest krijgen.

campus Heule

Campus Heule
Jij bent een maker?
Denk dan aan
campus Heule!
Vakmanschap en creativiteit typeren
campus Heule. Innovatieve studierichtingen
met hoge tewerkstellingskansen zoals
Multimedia, Drukken, Printmedia, Elektriciteit,
Bouw, Auto en Schilderen en Decoratie worden
hier aangeboden.
Op campus Heule heerst een
vriendschappelijke schoolsfeer waar iedereen
oprecht en welgemeend met elkaar begaan is.
Het schoolteam kent elke leerling en steunt
elke leerling. Zo is de opmaak en het drukwerk
van deze folder gerealiseerd in samenwerking
met de leerlingen.

DUAAL LEREN
Leer op school
en op de werkvloer

athena campus Heule
Guido Gezellelaan 10
tel. 056 35 13 82
info@athena-heule.be
www.athena-heule.be
www.athena-school.be

athena
www.athena-school.be

Wat is duaal leren?
Bij duaal leren verwerf je vaardigheden in
je school en op de werkvloer. De leerlingen
gaan 2 dagen naar school en 3 dagen
werken.
athena campus Heule en athena campussen CLW
organiseren opleidingen duaal leren voor:
• Elektriciteit
• Lassen
• Automechanica
• Bouw
• Schilderen
Ben je geslaagd voor de opleiding?
Dan ontvang je een diploma of
getuigschrift van de
studierichting.

Waarom kiezen voor
duaal leren?

De overeenkomst alternerende opleiding

Duaal leren heeft heel wat voordelen:
Je ontwikkelt vaardigheden die later goed
van pas komen: gepast communiceren op de
werkvloer, feedback vragen, met deadlines
werken …
Je leert op school en op de werkplek, je doet
dus werkervaring op.
Na je studies vind je makkelijker een job.
Je ontvangt hier een vergoeding voor.

• Je leert minstens 20 uur 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.
• Je hebt recht op 20 dagen onbetaald
verlof tijdens het eerste jaar en je bouwt
anciënniteit op voor 20 dagen betaald
verlof tijden uw tweede opleidingsjaar.

Hoe kan je deelnemen?
Advies van de klassenraad of het begeleidingsteam
De klassenraad of het begeleidingsteam
adviseert of je klaar bent voor duaal leren.
Neem voor meer informatie contact op met je
klastitularis, leerlingenbegeleider, trajectbegeleider of directie.
Een bedrijf vinden en een contract afsluiten
Op school helpt een trajectbegeleider je bij
het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.
Na een intakegesprek sluiten jij, je school en
het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst.

www.syntravlaanderen.be

