
 Wil je meer informatie  
over het duaal leertraject  

Verzorgende - Zorgkundige? 
 
Het infomoment voor jou en je ouders 

vind je op www.augustinus-bree.be,  
op www.duaallerenbree.be en op  

onze facebookpagina 
 

of neem contact op met 
livina.vanesser@augustinus-bree.be 

Sint-Jacobstraat 12 
3960 BREE 

Tel. 089 46 19 26 
www.augustinus-bree.be 

Diploma secundair 
onderwijs en  

beroepskwalificatie  
verzorgende -  
zorgkundige 

 

 

Leervergoeding, 
opbouw sociale 

rechten, verkorten 
beroeps-

inschakelingstijd 
(wachttijd VDAB) 

Het beste van twee werelden 

Duaal leren 
 

Het leren van de toekomst 

Verzorgende - Zorgkundige 

mailto:livina.vanesser@augustinus-bree.be


 

 

 

Duaal leren = leren x 2 
 
In Zorgkundige duaal combineer je het beste 
uit twee werelden: je krijgt in korte tijd een 
fikse dosis ervaring op de werkvloer die je 
meteen diepgaand toetst aan theorie op 
school. In dit unieke systeem, met een tra-
ject op maat van jou, gaat een coach met 
jou op weg. Zo verhoog je je professionaliteit 
als zorgkundige.   
 
Op school krijg je nog steeds de theoretische 
vorming in de algemene en beroepsspecifie-
ke vakken. Het grote verschil met het klas-
siek leertraject is dat wat je op school leert 
meteen diepgaand toetst in het werkveld.  

 
 
 
 
 

      Iets voor jou? 
 
Studeer je af in het zesde jaar TSO of het 
zesde of zevende jaar BSO uit het domein 
Personenzorg? Ben je op zoek naar een een-
jarige opleiding met veel kansen op de ar-
beidsmarkt? Is werken in een woonzorgcen-
trum of in de thuiszorg echt iets voor jou? 
Ben jij een teamplayer? Bezit je een flinke 
portie verantwoordelijkheidszin, doorzetting 
en zelfstandigheid?  

 
Dan ben jij een geknipte kandidaat om te 

starten met  
duaal leren! 

 

Duaal leren: troeven 
 

• 4 dagen leren op de werkplek, 1 dag beroepsgerichte 
vorming op school. Wil je ook een diploma secundair 
onderwijs behalen dan volg je 1 dag beroepsgerichte, 
1 dag algemene vorming en leer je 3 dagen op de 
werkplek 

• jij kiest zelf een werkplek die bij jou past. Indien je 
wenst helpt de school jou hierbij 

• felbegeerd toegangsticket tot de arbeidsmarkt door 
langdurige eerste werkervaring 

• een maandelijkse leervergoeding van €560,00 met 
behoud van kindergeld en studiebeurs  

• geslaagd: je behaalt de beroepskwalificatie verzor-
gende - zorgkundige en het diploma secundair onder-
wijs. Geslaagd voor een deel van de opleiding: je be-
haalt een certificaat van verworven competenties 

• je bouwt sociale rechten op: betaalde vakantiedagen, 
gewaarborgd maandloon ziektevergoeding,            
pensioenrechten 

• indien je werkloos bent ontvang je (bijna) direct na 
het afstuderen stempelgeld omdat de dagen van de 
beroepsinschakeltijd (‘wachttijd’) verkort wordt 
met het aantal dagen van je opleiding in duaal 

Inschrijven? 
 
Je bezit een diploma of studiegetuig-
schrift van het tweede jaar van de derde 
graad Personenzorg (in voltijds of deel-
tijds onderwijs) 
 
In een persoonlijk gesprek kijken we sa-
men met jou of je de juiste begincompe-
tenties hebt zoals stiptheid, werken in 
team, initiatief nemen.  
 
Indien je nog weinig ervaring hebt in de 
zorgsector of twijfelt of werken met ou-
deren écht iets voor jou is krijg je de kans 
om voor de start van het traject een 
week mee te lopen in een woonzorgcen-
trum.  

Leren op  
school en  

leren op de 
werkplek 

Een opleidings-
plan op maat  

van jou 


