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Duaal Leren: social profit 
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

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

Neem een kijkje op Duaal leren inzetten | vivo socialprofit voor meer informatie. Bekijk ook de 
wervingsfilmpjes. 

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Gesprekken met trajectbegeleiders en de pedagogische begeleiders van de verschillende 
onderwijskoepels en het GO! 

o Begeleiden in gehele proces: overlopen standaardtraject, zoektocht naar leerwerkplekken, 
informeren over sectoraal communicatiemateriaal, informeren uit geleerde lessen (vanuit 
lerende netwerken en opgebouwde ervaring, hulp bij erkenningsaanvragen indien nodig… 

o Sociaal-juridische info (overeenkomsten, regelgeving, specifieke maatregelen, …): Mogelijke 
contracten in duaal leren en leren en werken | vivo socialprofit 

− Stappenplannen en brochures 

o Begeleiding op de werkvloer | vivo socialprofit: contacten school en werkgever-rollen 
mentor en trajectbegeleider – opvolging – evaluatie, … 

OPLEIDINGSAANBOD  

− Mentoropleiding: Een mentor inschakelen voor duaal leren | vivo socialprofit 

o MENTOR + Intervisie - duaal leren | vivo socialprofit 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Onthaalprocedure | vivo socialprofit (ism Diverscity): voor leerlingen kinderbegeleider duaal 

− Matching: De opleiding verzorgende/zorgkundige duaal:  centraal aanmeldingssysteem: Centraal 
aanmeldingssysteem werkplekleren in de gezinszorg | vivo socialprofit 

− Handleiding werkplekken gezinszorg voor Scholen DUAAL.docx (live.com) 

− Begeleiding:: 

o Profiel mentor | vivo socialprofit (ism Diverscity) 

o Profiel trajectbegeleider | vivo socialprofit (ism Diverscity) 

https://www.vivosocialprofit.org/duaal-leren-inzetten?
https://www.vivosocialprofit.org/nieuws/duaal-leren-een-kinderdagverblijf
https://www.vivosocialprofit.org/mogelijke-contracten-duaal-leren-en-leren-en-werken
https://www.vivosocialprofit.org/mogelijke-contracten-duaal-leren-en-leren-en-werken
https://www.vivosocialprofit.org/tools/begeleiding-op-de-werkvloer
https://www.vivosocialprofit.org/een-mentor-inschakelen-voor-duaal-leren?
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/16607
https://www.vivosocialprofit.org/tools/onthaalprocedure
https://www.vivosocialprofit.org/centraal-aanmeldingssysteem-werkplekleren-de-gezinszorg
https://www.vivosocialprofit.org/centraal-aanmeldingssysteem-werkplekleren-de-gezinszorg?
https://www.vivosocialprofit.org/centraal-aanmeldingssysteem-werkplekleren-de-gezinszorg?
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.vivosocialprofit.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-10%2FHandleiding%2520werkplekken%2520gezinszorg%2520voor%2520Scholen%2520DUAAL.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.vivosocialprofit.org/tools/profiel-mentor
https://www.vivosocialprofit.org/tools/profiel-trajectbegeleider
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o Begeleiding op de werkvloer | vivo socialprofit 

− Evaluatie: Instrumenten/tools: 

o Handleiding opmaken portfolio voor de leerling | vivo socialprofit - voor de leerling 
(kinderbegeleider duaal) 

o Evaluatiebundels (kinderbegeleider duaal) en bundel met reflectie-opdrachten om na te 
gaan in welke mate de verschillende competenties van een beginnend kinderbegeleider 
bereikt zijn 

o Er zijn ook verschillende brochures beschikbaar voor de werkgevers. Deze zijn terug te 
vinden op de website van VIVO onder de rubriek Tools & Publicaties 

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

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

− Ook voor specifieke cijfermateriaal kunt u terecht bij Social Profit.  

ANDERE  

−  Financiële ondersteuning: 

o Specifiek voor de zorgsector (begeleidingspremie vormingsfondsen): Welke financiële 
ondersteuning bestaat er voor het inschakelen van een mentor? | vivo socialprofit 

o In de zorgsector worden er loonsubsidies voorzien 
https://www.vivosocialprofit.org/welke-subsidies-zijn-er-als-ik-jongeren-opleid-op-de-
werkvloer? 

 

Contact 

Social Profit 

www.vivosocialprofit.org 

info@vivosocialprofit.org   

https://www.vivosocialprofit.org/tools/begeleiding-op-de-werkvloer
https://www.vivosocialprofit.org/tools/handleiding-opmaken-portfolio-voor-de-leerling
https://www.vivosocialprofit.org/tools?f%5B0%5D=tool_theme%3A210
https://www.vivosocialprofit.org/welke-financiele-ondersteuning-bestaat-er-voor-het-inschakelen-van-een-mentor
https://www.vivosocialprofit.org/welke-financiele-ondersteuning-bestaat-er-voor-het-inschakelen-van-een-mentor
mailto:info@vivosocialprofit.org

