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Duaal Leren: auto en aanverwante 
sectoren  
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

Met deze informatiefiche biedt Educam een overzicht van haar ondersteuningsaanbod voor 
opleidingsverstrekkers voor duaal leren en alternerend leren aan.  

Neem een kijkje op Duaal leren | Educam en op DUAMotiv | Educam voor meer informatie. Bekijk ook de 
wervingsfilmpjes. 

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Ondersteuning van scholen die een programmatieaanvraag wensen in te dienen voor een 
opleiding binnen de autosector of aanverwante sectoren 

o Hulp bij praktische zaken bij de opstart van een duaal traject, bijvoorbeeld hoe 
ondernemingen overtuigen, lijst van ondernemingen uit de buurt, …. 

− Stappenplannen en brochures 

o Brochure duaal leren in de automotive en aanverwante sectoren: alle informatie voor 
ondernemingen in één brochure 

o Starterskit voor de onderneming 

o Starterskit voor de leerling en ouders 

o Hertaalde standaardtrajecten  

o Projectfiches voor (alle) duale opleidingen: als praktische tussenstap tussen 
standaardtraject en leercontext in onderneming of school 

− Organisatie van lerende netwerken 

− Educam is bereid om infosessie te geven voor scholen, ouders, leerlingen en bedrijven 

− Sociaaljuridische informatie: belangrijkste kenmerken van een OAO  

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− Opleidingen voor de vakleerkrachten 

o Lesgevers krijgen gratis toegang tot de opleiding ‘train-the-trainer’ 

o DUAMOTIV biedt sessies aan ter ondersteuning van het ontwikkelde materiaal 

https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/leren-en-werken/duaal-leren
https://www.educam.be/nl/kennis-delen/projecten-partners/duamotiv
https://www.youtube.com/watch?v=DtrehaH5U_w&t=6s
https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/leren-en-werken/duaal-leren/belangrijkste-kenmerken-van-de-oao
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− Opleidingen voor de leerlingen: 

o Instructiefilmpjes op Youtube-kanaal van Educam 

o Leerlingen kunnen gratis opleiding volgen met hun klas 

o Triaal leren: de invoerder/constructeur (bv. Mercedes, Schynz, Scania, …) organiseert in 
samenwerking met Educam een bijkomend opleidings- en certificeringsprogramma dat 
gratis wordt aangeboden aan de leerlingen  

− Mentoropleiding van Educam  

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o DUAMOTIV: alle projectfiches van quasi alle duale beroepen 

o Online leerplatform: catalogus Educam 

o Didactisch bord  

o Veiligheid en milieu: didactische koffer veiligheid en milieu (instroom) 

o HEV simulaties: HEV simulatiekits (instroom) 

o Magnetische symbolenkit voor lesgevers 

− Evaluatie: 

o Afstemming met leveranciers om competentie-opvolgingstools in lijn te brengen met 
opleidingen in de sector. 

o Organiseren van sectorale certificaten: onderhoudsmecanicien, polyvalent mecanicien, 
HEV, AIRCO, …  

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Op zoek naar potentiële leerwerkplekken? Neem contact op met Educam en zij helpen u graag 
verder vanuit een specifieke vraag.  

− Ook voor specifiek cijfermateriaal kunt u terecht bij Educam  

INFRASTRUCTUUR, MATERIAAL, GRONDSTOFFEN, … 

Duale leerlingen kunnen gebruik maken van opleidingscentra van Educam i.k.v. het sectoraal 
opleidingsaanbod.  

 

 

 

Contact 

Educam 

Duaal leren | Educam 

info@educam.be  

https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/leren-en-werken/duaal-leren/mentoropleiding-mentorschap
https://www.educam.be/nl/kennis-delen/projecten-partners/duamotiv
https://www.educam.be/nl/ons-aanbod/leeroplossingen/aanbod-voor-scholen/catalogus-instroom
https://www.educam.be/nl/ons-aanbod/leeroplossingen/aanbod-voor-scholen/didactisch-materiaal/didactisch-bord-hev-instroom
https://www.educam.be/nl/ons-aanbod/leeroplossingen/aanbod-voor-scholen/didactisch-materiaal/didactische-koffer-veiligheid
https://www.educam.be/nl/ons-aanbod/leeroplossingen/aanbod-voor-scholen/didactisch-materiaal/hev-simulatiekits-instroom
https://www.educam.be/nl/ons-aanbod/leeroplossingen/aanbod-voor-scholen/didactisch-materiaal/magnetische-symbolenkit-hev
https://www.educam.be/nl/certificering/sectorale-certificaten-voor-het-beroep-jongeren-en-werkzoekenden
https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/leren-en-werken/duaal-leren
mailto:info@educam.be

