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Duaal Leren: technologische industrie  
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

 

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

Neem een kijkje op Duaal leren (duaaltech.be) en Duaal leren | Mtech+ voor meer informatie. Bekijk ook de 
wervingsfilmpjes.op de website duaaltech.be  

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteunen bij de opstart van duaal leren in de school:  

o Infosessies waar ontwikkeld leermateriaal wordt toegelicht  

− Stappenplannen, brochures,…  

o Brochure/stappenplan organiseren duaal leren DUUAL-LEREN_STAPPENPLAN_Def.pdf 
(duaaltech.be) 

− Deelname aan Lerende netwerken:   

o Neemt actief deel aan het Lerend Netwerk van het duale traject. Meer info 
via onderwijs@mtechplus.be 

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− (Gratis) Opleidingen voor de vakleerkrachten 

o Opleidingsaanbod: 

▪ Lasvaardigheden leerkrachten: 3 dag ism VCL 

▪ Visuele inspectie van lasnaden: 2 dagen voor leerkrachten en mentoren ism VCL 

▪ Gesimuleerde leeromgeving ism Limtec en Anttec 

▪ Meer info kan je vinden op Duaal leren | Mtech+ 

− (Gratis) Opleidingen voor de leerlingen: 

o Opleidingsaanbod: 

▪ Opleiding VCL ism Constructiv en Volta 

https://duaaltech.be/
https://mtechplus.be/services/duaal-leren/duaal-leren-2/
https://duaaltech.be/wp-content/uploads/2018/03/DUUAL-LEREN_STAPPENPLAN_Def.pdf
https://duaaltech.be/wp-content/uploads/2018/03/DUUAL-LEREN_STAPPENPLAN_Def.pdf
https://duaaltech.be/
https://duaaltech.be/
mailto:onderwijs@mtechplus.be
https://mtechplus.be/services/duaal-leren/duaal-leren-2/
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▪ Certificatie van jonge lassers ism VCL 

▪ Meer info kan je vinden op Duaal leren | Mtech+ 

− Mentoropleiding  

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o Leerfiches en/of leertrajectplannen: Leermateriaal – www.duaaltech.be  

o Wil je meer info over hoe de leerfiches te gebruiken? Contacteer de sector. 

o Voor de opleiding Elektromechanische technieken duaal ism  Limtec Anttec 

− Evaluatie: 

o Certificatie van jonge lassers ism VCL 

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Bekijken potentieel leerwerkplekken in de regio, op vraag en in overleg met de school: Bouw een 
netwerk uit met bedrijven uit je regio of contacteer de sector onderwijs@mtechplus.be 

− Voorzien van data/cijfermateriaal wanneer gevraagd   

INFRASTRUCTUUR, MATERIAAL, GRONDSTOFFEN, … 

− I.s.m. Limtec/Anttec  

ANDERE  

− Financiële ondersteuning: 

o Projectsubsidie:  een financiële ondersteuning voor technische-, beroeps- en BUSO-scholen 
in de provincie Antwerpen. De school kan een aanvraag indienen voor acties waarbij ze 
jongeren beter voorbereiden op de arbeidsmarkt: Projectsubsidie onderwijs-arbeidsmarkt 
- mtech+ (mtechplus.be) 

Contact 

Technologische industrie 

http://duaalleren.agoria.be/  

onderwijs@mtechplus.be  

 

https://mtechplus.be/services/duaal-leren/duaal-leren-2/
https://mtechplus.be/zoeken/?fwp_site_search=mentoropleiding
https://limtec.be/
mailto:onderwijs@mtechplus.be
https://mtechplus.be/subsidy/projectsubsidie-onderwijs-arbeidsmarkt/projectsubsidie-onderwijs-arbeidsmarkt/
https://mtechplus.be/subsidy/projectsubsidie-onderwijs-arbeidsmarkt/projectsubsidie-onderwijs-arbeidsmarkt/
http://duaalleren.agoria.be/
mailto:onderwijs@mtechplus.be

