
  

 

Contact 

Textielverzorging 

TFTC: Training For Textile Care (train4texcare.be) 

info@train4texcare.be  

Duaal Leren: Textielverzorging 
Ondersteuningsaanbod voor het secundair onderwijs  

 

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

Neem een kijkje op TFTC: Training For Textile Care (train4texcare.be) voor meer informatie.  

ONDERSTEUNING BIJ DE ORGANISATIE 

− Ondersteuning bij de opstart van een duaal traject:  

o Samenwerkingsovereenkomst met scholen  

o Periodieke/structurele gesprekken met trajectbegeleiders   

o Begeleiden in 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 
werkvloer, hulp bij erkenningsaanvragen indien nodig, ...  

o Sociaal-juridische info (overeenkomsten, regelgeving, specifieke maatregelen,…) 

OPLEIDINGSAANBOD  

Opleidingen in het kader van duaal leren:  

− (gratis) opleiding (en advies) voorzien voor de vakleerkrachten en/of trajectbegeleiders.  

− Samenwerking met sectoraal opleidingscentrum 

− (gratis) opleiding voor leerlingen 

Voor meer informatie rond opleidingen:  Opleidingen voor arbeiders in de textielverzorging 
(train4texcare.be) ( selecteer opleidingsaanbod) 

− Tweedaagse mentoropleiding. Info@train4texcare.be  voor meer informatie 

  

http://www.train4texcare.be/
mailto:info@train4texcare.be
http://www.train4texcare.be/
http://www.train4texcare.be/
http://www.train4texcare.be/


  

 

Contact 

Textielverzorging 

TFTC: Training For Textile Care (train4texcare.be) 

info@train4texcare.be  

 

AANBOD LESMATERIALEN EN EDUCATIEVE TOOLS 

− Algemeen:  

o Instructiefilmpjes voor de textielverzorging (train4texcare.be) (klik op instructiefilmpjes). 

o Digitaal beeldwoordenboek voor anderstaligen: Picture dictonary (train4texcare.be) 

o Textielfiches 

o E-WASHBOARD: Alle cursussen 

ONDERSTEUNINGSAANBOD BIJ HET ZOEKEN NAAR LEERWERKPLEKKEN 

− Sectorale leerwerkplek- en stagedatabank  

− Op zoek naar potentiële leerwerkplekken? Neem contact op met TFTC via info@train4texcare.be   
en zij helpen u graag verder vanuit een specifieke vraag.   

− Ook voor specifiek cijfermateriaal kunt u terecht bij Train4texcare. 

− Hulp aan opleidingsinstellingen bij het zoeken naar het materiaal voor de inrichting van een 
waslokaal.. Door het contacteren van machine- en zeepleveranciers om betere prijzen te 
onderhandelen bij tweedehandsmateriaal. Voor meer informatie contacteer: info@train4texcare.be     

 

 

INFRASTRUCTUUR, MATERIAAL, GRONDSTOFFEN, … 

− Hulp aan opleidingsinstellingen bij het zoeken naar het materiaal voor de inrichting van een 
waslokaal.. Door het contacteren van machine- en zeepleveranciers om betere prijzen te 
onderhandelen bij tweedehandsmateriaal. Voor meer informatie contacteer: info@train4texcare.be     
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