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Werkplekcomponent
29 mei 2018

In samenwerking met Syntra Vlaanderen



Agenda

1. Kennismakingsronde

2. Waarvoor kan je bij ons terecht als school?

3. Waarvoor kan je bij ons terecht als werkplek?

4. Hoe vind je werkplekken?

5. Hoe overtuig je werkplekken?

6. Wat vraagt een werkplek? Wat verwacht een werkplek?

7. Wat mag je als school van een werkplek verwachten?



1. Kennismakingsronde 



2. Waarvoor kan bij ons 
terecht als school?



2. Waarvoor kan je bij ons terecht als 

school ?

 Informatie voor werkplekken

 Infobrochure

 Contacten met kinderopvanginitiatieven

 Instrumenten voor werkplekken

 Onthaalprocedure 

 Profiel mentor

 Inspiratielijst kindvrije uren

 Instrumenten voor school

 Profiel trajectbegeleider

 Portfolio jongere



3. Waarvoor kan je bij ons 
terecht als werkplek ?



3. Waarvoor kan je bij ons terecht als 

werkplek?
 Informatie voor organisaties

 Infobrochure

 Individuele contacten

 Individuele vragen

 Praktische en juridische problemen

 Instrumenten voor werkplekken

 Onthaalprocedure 

 Profiel mentor (link)

 Opleiding en intervisie voor mentoren

 Inspiratielijst kindvrije uren



4. Hoe vind je werkplekken?



4. Hoe vind je werkplekken?

 Eigen netwerk aanspreken

 Sociale kaart raadplegen

 Website Kind & Gezin 

 www.werkplekduaal.be -> overzicht van alle erkende 

werkplekken

 Contact opnemen met de gemeente/stad

 In 2de instantie: via Diverscity en VIVO  gerichte 

mailings

https://www.desocialekaart.be/
https://www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp
http://www.werkplekduaal.be/


5. Hoe overtuig je werkplekken?



5. Hoe overtuig je werkplekken?

 Contacteren op verschillende manieren

 Wees goed geïnformeerd 

 Brochure duaal kinderbegeleider

 Fiches Syntra Vlaanderen

 Brochure alternerend leren bij lokale besturen

 Blijven volharden

 Duaal = wervingskanaal bij uitstek

 Incentives voor werkgevers



5. Hoe overtuig je werkplekken? 

Incentives

 RSZ-vermindering voor leerlingen alternerend leerlingen

 RSZ-vermindering voor jonge werknemers

 Doelgroepvermindering voor mentoren

 Ondersteuningspremie Diverscity

 Begeleidingspremie VIVO

https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren/jongeren-een-alternerende-opleiding/leerlingen
https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren
https://www.werk.be/online-diensten/doelgroepvermindering-voor-mentors
http://www.diverscity.be/thema-s/duaal-leren
https://www.vivosocialprofit.org/vlaamse-welzijns-en-gezondheidsdiensten


6. Wat vraagt een werkplek? 
Wat verwacht een werkplek?



6. Wat vraagt een werkplek? Wat 

verwacht een werkplek?

 Heldere en duidelijke communicatie

 Ondersteuning voor en tijdens het duale leertraject 

(bijvoorbeeld juiste info over soort contract, …)

 Gemotiveerde jongere met juiste arbeidsattitudes

 Mogelijkheid om te screenen

Profielschets trajectbegeleider



6. Wat verwacht een werkplek? Een 

inkijk vanuit de praktijk

 Je verwacht in eerste instantie een enthousiaste, 
gemotiveerde werkkracht die open staat voor 
constructieve feedback en die bereid is te leren.

 In een latere fase tracht je van diezelfde persoon 
feedback te krijgen over het reilen en zeilen op de 
werkvloer.

 Wat zijn onze blinde vlekken, werkpunten? Waar 
verdienen we een pluim voor? Een por?... enz.

 Voor beide partijen moet het op termijn een win-win 
relatie worden.



7. Wat mag je als school van 
een werkplek verwachten?



7. Wat mag je als school van een 

werkgever verwachten?
 Werkplek die weet wat duaal leren is en welke rechten en 

plichten hiermee verbonden zijn

 Aanduiden van een goede mentor

 Openstaan voor vernieuwing

 Ruimte en tijd voorzien om zijn/haar taken als mentor naar 
behoren uit te voeren (taken, zie profiel mentor): aanleren van 
taken, opvolgen van het leerproces, feedback geven aan de 
jongere

 Terugkoppeling en evaluatie

 Heldere en duidelijke communicatie

Profielschets mentor - onthaalprocedure



8. Vragen



9. Contactgegevens

Diverscity

Jan Creten Sofie Van Caenegem

02/211 56 91 02 211 55 74

0494/33 61 65

jan.creten@diverscity.be sofie.vancaenegem@diverscity.be

VIVO vzw

Veerle Noerens

02/227 22 41

Veerle.noerens@vivosocialprofit.org

mailto:Jan.creten@diverscity.be
mailto:sofie.vancaenegem@diverscity.be
mailto:Veerle.noerens@vivosocialprofit.org


9. Contactgegevens

Syntra Vlaanderen

Lieve Timmermans: 0497/59 34 02

Lieve.timmermans@syntravlaanderen.be

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Brussel

An Huls: 0497/59 34 46

An.huls@syntravlaanderen.be

Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant

Vragen over digitaal loket: helpdesk@werkplekduaal.be

Andere vragen: duaalleren@syntravlaanderen.be

mailto:Lieve.timmermans@syntravlaanderen.be
mailto:An.huls@syntravlaanderen.be
mailto:helpdesk@werkplekduaal.be
mailto:duaalleren@syntravlaanderen.be

