
 

Duaal Leren: sector bouw   
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

 

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

Neem een kijkje op Constructiv - Duaal leren . 

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Begeleiding in het gehele proces: overlopen standaardtraject, zoektocht naar 
leerwerkplekken, informeren over sectoraal communicatiemateriaal, informeren uit 
geleerde lessen (vanuit lerende netwerken en opgebouwde ervaring), informeren over 
welzijn en veiligheid op de werf.. 

− Stappenplannen en brochures 

o Folders duaal leren voor ondernemingen  en leerlingen (Constructiv - Duaal leren) 

o Gouden tips voor de opstart van een samenwerking tussen onderwijs en een onderneming  

o Informatiedossier veiligheid en welzijn van jongeren in de onderneming 

o Onthaalbeleid voor bedrijf 

Al deze informatiedragers zijn ook in de papieren versie verkrijgbaar op aanvraag via 
duaalleren@constructiv.be 

− Organisatie van lerende netwerken 

o Organiseren lerend netwerk duaal leren bouwsector 

▪ Scholen SO, DBSO; SYNTRA en BuSo in Antwerpen en Vlaams-Brabant 

▪ Scholen SO, DBSO; SYNTRA en BuSo in Oost-Vlaanderen 

Indien u wenst aan te sluiten kan u dit laten weten via duaalleren@constructiv.be 

− Duaal Café: een sessie naar opleidingsverstrekkers met focus op duaal leren : 
(http://onderwijs.constructiv.be/training-search 

o Duaal leren in de bouw en de rol van Constructiv 

o Duaal leren: de bouwsector en veiligheid 

o Duaal leren: what’s new for me als leerkracht? 

https://constructiv.be/nl-BE/Andere/Onderwijs/Duaal-leren.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Andere/Onderwijs/Duaal-leren.aspx
https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Gouden-tips-voor/Gouden-tips-Onderneming-partnerschappen.aspx
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4262/NL
https://constructiv.be/Constructiv/media/Onthaalbrochure-Farde-d-accueil/traject-leerjongere_for_web.pdf
http://onderwijs.constructiv.be/training-search


 

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− (Gratis) Opleiding voor de vakleerkrachten en/of trajectbegeleiders 

o Link naar aanbod (http://onderwijs.constructiv.be/training-search) 

− Opleidingen voor de leerlingen: 

o Link naar aanbod (http://onderwijs.constructiv.be/training-search) 

− Mentoropleiding  

o Aanbod mentoropleidingen via homepage | Mentor (constructiv.be) 

o Meng de mentor: deze opleiding richt zich zowel tot ondernemingen als tot scholen: de 
opleiding vindt plaats op school, samen met alle mentoren met wie de school samenwerkt 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o Het interactief platform Building Your Learning voor leerkrachten in het bouwonderwijs: 
lesondersteunend materiaal en handboeken van Constructiv, gratis te downloaden na 
aanmaken van profiel. Er is ook een VR-module beschikbaar rond werken op hoogte. 
Momenteel wordt er aan verschillende extra VR-modules gewerkt, deze zullen worden 
toegevoegd aan het platform. 

o Veiligheid 

▪ Basis te voorzien door ondernemingen voor leerlingen met leerovereenkomst 
Constructiv - Veiligheid leerling duaal 

▪ Informatiedossier veiligheid en welzijn van jongeren in de onderneming. 

− Onthaal 

o Onthaalbrochure traject-leerjongere_for_web.pdf (constructiv.be) 

− Begeleiding 

▪ Gouden tips voor het werkbezoek 

▪ Voorbereiding komst van een leerling op de werkvloer (onthaalbeleid,-risico-
analyse-medisch toezicht-…): Constructiv - Uw bedrijf werd erkend als werkplek? 
Constructiv biedt ondersteuning bij de volgende stappen! 

▪ Constructiv - Wat indien de leerling niet alle nodige competenties bij u kan 
aangeleerd krijgen? 

o Ondersteuning bij “knelpunten” (bedrijf, regelgeving, onderwijsinstelling, leerling): 
contacteer de regionale adviseurs: https://www.constructiv.be/nl-BE/Contact.aspx  

http://onderwijs.constructiv.be/training-search
http://onderwijs.constructiv.be/training-search
https://www.educam.be/nl/sectorale-ondersteuning/leren-en-werken/duaal-leren/mentoropleiding-mentorschap
http://mentor.constructiv.be/
https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/De-verplichte-mentoropleiding.aspx
https://www.buildingyourlearning.be/frontpage
https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/Veiligheid-leerling-duaal.aspx
https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/4262/NL
https://www.constructiv.be/Constructiv/media/Onthaalbrochure-Farde-d-accueil/traject-leerjongere_for_web.pdf
https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Gouden-tips-voor/Gouden-tips-Onderneming-werkbezoek.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/Uw-bedrijf-werd-erkend-als-werkplek-Constructiv-bi.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/Uw-bedrijf-werd-erkend-als-werkplek-Constructiv-bi.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/Wat-indien-de-leerling-niet-alle-nodige-competenti.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/Wat-indien-de-leerling-niet-alle-nodige-competenti.aspx


 

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Op zoek naar potentiële leerwerkplekken? Neem contact op met je regionaal contactpersoon bij 
Constructiv! U ontvangt een lijst van ondernemingen in de gevraagde regio, er kan ook een 
samenwerking opgezet worden, enz… : https://www.constructiv.be/nl-BE/Contact.aspx  

INFRASTRUCTUUR, MATERIAAL, GRONDSTOFFEN, … 

− Constructiv biedt in samenwerking met Fema-Feproma en IVP materialen en grondstoffen aan 
voor bouw- en houtopleidingen. 

ANDERE  

− Financiële ondersteuning 

o Constructiv - Ondersteuning en financiële compensaties premies voor de leerjongere en 
voor de onderneming 

Contact 

CONSTRUCTIV 

https://constructiv.be/nl-BE/Andere/Onderwijs/Duaal-

leren.aspx 

info@constructiv.be  

https://www.constructiv.be/nl-BE/Contact.aspx
http://onderwijs.constructiv.be/leveranciersproducenten-actie
http://onderwijs.constructiv.be/leveranciersproducenten-actie
https://www.constructiv.be/nl-BE/Werkgevers/Opleiding/Opleidingen-en-tussenkomsten/Duaal-leren-voor-jongeren/Aides-financieres-et-accompagnement.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Andere/Onderwijs/Duaal-leren.aspx
https://constructiv.be/nl-BE/Andere/Onderwijs/Duaal-leren.aspx
mailto:info@constructiv.be

