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Duaal Leren: kleding en confectie  
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

 

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

Neem een kijkje op Duaal leren | IVOC voor meer informatie. Bekijk ook de wervingsfilmpjes. 

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

o Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject: 

o Periodieke/structurele gesprekken met trajectbegeleiders 

o Begeleiden in gehele proces: Bekijken van de vraag ifv het aanbod, zoektocht naar 
leerwerkplekken,…overlegmomenten met bedrijf en school, overlopen van activiteitenlijst, 
opvangen van hiaten,… 

o Sociaal-juridische info (overeenkomsten, regelgeving, specifieke maatregelen,…): IVOC 
adviseert de scholen hierover 

− IVOC is bereid om (op vraag) infosessies te geven voor scholen, ouders, leerlingen en bedrijven 

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− Opleidingen voor de vakleerkrachten 

o Opleidingen – Modeleerkracht (gratis) 

− Opleidingen voor de leerlingen:  

o Techpacked - youngpatterns-nl.be (gratis toegang)  

− Mentoropleiding; contacteer: e.thomas@ivoc.be 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o Digitaal materiaal 

o Techpacked, technische fiches, video’s rond afwerkingstechnieken 

o Glossarium – Modeleerkracht   

https://modeleerkracht.be/duaal-leren/
https://modeleerkracht.be/duaal-leren/
https://modeleerkracht.be/opleidingen/
https://youngpatterns-nl.be/techpacked/
mailto:e.thomas@ivoc.be
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TvbAhhdIDlrKuT5xeaz3_fgDD3Y3fYEL
https://modeleerkracht.be/database-technische-fiches/
https://modeleerkracht.be/glossarium/
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o Retouches – Modeleerkracht video’s 

o Opleiding – IVOC: Opleiding & Advies voor Mode en Confectie: circulaire mode 

o Textielmateriaal – Modeleerkracht : didactische koffer 

− Matching: kennismaking tussen bedrijf & leerling, ondersteunt door trajectbegeleider en sector  

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Sectorale leerwerkplek- en stagedatabank  

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

− “werkplek gezocht”: mogelijkheid om oproep te doen. 

INFRASTRUCTUUR, MATERIAAL, GRONDSTOFFEN, … 

− Financiële ondersteuning bij het volgen van een opleiding, het aankopen van nieuw materiaal, 
samenwerking met een bedrijf  

− Expeditie Young Patterns – IVOC: Opleiding & Advies voor Mode en Confectie 

 

ANDERE  

− Financiële ondersteuning: 

o Specifieke sectorpremie bij de ondersteuning van bedrijven voor het inzetten van de 
mentor voor de opleiding van de jongere : https://www.ivoc.be/groeien/duaalleren/ 

 

 

Contact 

IVOC 

https://modeleerkracht.be/duaal-leren/  

e.thomas@ivoc.be  

https://modeleerkracht.be/retouches/
https://www.ivoc.be/opleiding/?id=circulaire-mode
https://modeleerkracht.be/textielmateriaal/
https://modeleerkracht.be/subsidies/
https://modeleerkracht.be/subsidies/
https://www.ivoc.be/groeien/expeditie/
https://www.ivoc.be/groeien/duaalleren/
https://modeleerkracht.be/duaal-leren/
mailto:e.thomas@ivoc.be

