
Duaal Leren: houtsectoren 
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

 

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

Neem een kijkje op Woodwize | Onderwijs - Duaal Leren en Woodwize | Woodwize, nooit op eigen houtje 
voor algemene informatie en wervingsfilmpjes/teasers. 

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Start met zagen: Samenwerkingsovereenkomst met scholen  

o Ondersteuning op vraag: Woodwize | Onderwijs - Duaal Leren 

o Periodieke/structurele gesprekken met trajectbegeleiders 

o Begeleiding in het volledige proces om een arbeidsmarktgericht duaal leertraject te 
realiseren:  

o Infosessies voor scholen, ouders, leerlingen en bedrijven (op vraag) 

− Stappenplannen en brochures 

o Leidraad duaal leren “Check op de werkplek”  

o Brochure duaal leren Woodwize  

o Checklist duaal leren 

o Checklist afsluiten OAO 

o Info duale opleidingen: vb Woodwize | - Interieurbouwer Duaal 

− Output lerende netwerken  

o ESF 480 – Intersectoraal duaal: via lerende netwerken 

o ESF check op de werkplek (afgerond) 

o ESF Impuls Duaal Gent: Duale Impuls Gent (TOPunt Gent) 

o Lerend netwerk Maasland: via lerende netwerken 

o Lerend netwerk productie-industrie Dendermonde  

  

https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageID=270
https://woodwize.be/startmetzagen/jongere_nl.asp
https://woodwize.be/startmetzagen/jongere_nl.asp
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageid=270
https://woodwize.be/upload/docs/draaiboek.pdf
https://www.woodwize.be/upload/docs/Woodwize_duaal_NL_2022_preview.pdf
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageid=324
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageid=306
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageID=273
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageID=238
https://duaal.topuntgent.be/index.php?paginanaam=home


 

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− (Gratis) Opleiding voor de vakleerkrachten 

− (Gratis) Opleiding voor leerlingen:: ondersteunend sectoraal opleidingsaanbod voor leerlingen (op 
vraag 

− (Gratis) Mentoropleiding 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o Woodwize | - Didactisch materiaal Schaven aan je kennis, houtfiches, beroepenfiches, 
machinedocumentatie, modulaire handboeken,…. 

o Opmaak opleidingsplan   

− Evaluatie 

o Check list  

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Sectorale leerwerkplek- en stagedatabank (incl. screening activiteiten bedrijven)  

− Bekijken potentieel leerwerkplekken in de regio, op vraag en in overleg met de school. 

− Administratieve ondersteuning bij erkennen van leerwerkplekken

 

ANDERE  

− Financiële ondersteuning: Woodwize | - Duaal leren - incentives 

o Ondersteuningspremie voor bedrijven 

o Forfaitaire vergoeding voor finaliteitsleerlingen  

o Begeleidingspremie voor opleidingsverstrekkers 

 

 

Contact 

WOODWIZE 

Website  www.woodwize.be 

info@woodwize.be  

https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageID=66
https://www.woodwize.be/nl/kalender_duaal.asp
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageID=284
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageid=228
https://www.woodwize.be/nl/page.asp?pageid=251
https://www.woodwize.be/upload/docs/10%20OPVOLG%20en%20evaluatiecriteria.pdf
https://www.woodwize.be/nl/stage/
https://www.woodwize.be/nl/page-wide.asp?pageID=407
mailto:info@woodwize.be

