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Duaal leren
Steek je graag de handen uit
de mouwen in plaats van te
leren op de schoolbanken?
Heb je goesting om mee te
draaien in een bedrijf?
Dan ben je geknipt voor
‘Duaal leren’ of ‘Leertijd’:
opleidingstrajecten waarbij
je de job al doende leert,
stap voor stap in de praktijk.

syntraduaal.be
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Dé praktĳkopleidingen bĳ uitstek:
4 dagen per week: je leert de nodige skills
op je werkplek onder begeleiding van een
mentor of vakexpert
1 dag per week: les op een Syntra-campus
(4 uur algemene vorming en 4 uur
beroepsgerichte vorming)

Persoonlĳke trajectbegeleider

De snelste weg naar werk

Tsjakka

Werkplekleren, onder begeleiding van een
vakexpert, is de beste en snelste manier om
een vak te leren!
Je gaat met een getuigschrift of diploma
secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt

Massa’s werkervaring

Na je opleiding grote kans op vast contract
op je werkplek
syntraduaal.be
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Bouw

Dieren & Groen

Horeca

Kantoor

Logistiek

Mode

Techniek

Verkoop

Verzorging & Sport

Studierichtingen
Kies uit meer dan 125 opleidingen
in verschillende sectoren. Het
opleidingsaanbod is zeer breed:
dakwerker, hulpkok, tuinaanlegger, kapper,
ﬁtnessbegeleider, elektrisch installateur,
administratief medewerker, commercieel
assistent, kinderbegeleider, je kan het
zo gek niet bedenken of wij hebben er
de juiste opleiding voor. Benieuwd naar
het volledige aanbod? Check al onze
opleidingen op www.syntraduaal.be.

syntraduaal.be
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8 voordelen
van Duaal leren
Doen is het nieuwe leren! Alle voordelen op een rijtje:

01 /
02 /
03 /

Je voldoet aan de leerplicht
Je haalt je getuigschrift of diploma
secundair onderwijs

Je doet werkervaring op

04 /

Je kiest zelf wanneer je start (Je kan
het hele schooljaar door instappen)

05 /

Je blijft ﬁscaal ten laste van je ouders
met behoud van kindergeld

06 /

Je verdient je eigen centje: ± € 500 per
maand

07 /

Jouw diploma én werkervaring zijn sterke
troeven om een vaste job te vinden

08 /

Je kan je eigen baas worden en
als zelfstandige opstarten
syntraduaal.be
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Voor de ouders
WERKPLEKLEREN
Syntra is pionier in werkplekleren en organiseert opleidingen in:
•
•

Duaal leren en Leertijd, ook gekend als ‘Leercontract’ (15-25 jaar)
Voltijdse dagopleidingen (vanaf 18 jaar)

Ben je de ouder van een jongere die liever de handen uit de mouwen
steekt dan boven de boeken hangt? Informeer je bij Syntra en ontdek
of Duaal leren een match is voor jouw zoon of dochter. Wedden dat
‘leren in de praktijk’ net de boost is die hij of zij nodig heeft?
KWALITEIT OP DE WERKVLOER
In Duaal leren of Leertijd leren jongeren vanaf 15 jaar een beroep op de
werkvloer. Vier dagen op de vijf staan ze in de realiteit van het echte
leven en leren ze de knepen van een vak. Eén dag per week worden ze
in een Syntra-campus theoretisch bijgeschoold en kunnen ze zo ook
een diploma secundair onderwijs behalen. De jongeren blijven ten laste
van de ouders voor kinderbijslag en ﬁscaliteit.
Van alle jongeren met een diploma secundair onderwijs op zak, vinden
de jongeren uit Leertijd of Duaal leren heel gemakkelijk werk, zo blijkt
opnieuw uit een recente studie over schoolverlaters van de VDAB.

syntraduaal.be
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Leertĳd, Leercontract of
Duaal leren?
WAT IS HET VERSCHIL?
De opleidingstrajecten ‘Duaal leren’ en
‘Leertijd’ (ook gekend onder de benaming
‘Leercontract’) zijn aan elkaar verwant en
worden beide door Syntra aangeboden.
Beide systemen gebruiken een Overeenkomst
van Alternerende Opleiding (OAO) waarbij
de leerling minstens 20 uur per week op de
werkplek opgeleid wordt. Bij beide systemen
kan je ook je diploma secundair onderwijs
behalen. Jongeren kunnen kiezen uit meer
dan 125 verschillende studierichtingen en het
aanbod aan Duaal leren wordt de komende
jaren nog uitgebreid.
Er is een verschil op het niveau van de
opleiding: de toelatingsvoorwaarden voor
duale opleidingen zijn meer afgestemd op
het voltijds secundair onderwijs.
De overheid wil met Duaal leren
werkplekleren nog aantrekkelijker maken
en beter ondersteunen. Zo komt de
docent regelmatig langs op de werkvloer
en kan hij bijsturen waar nodig. De
docent, trajectbegeleider en ondernemeropleider werken samen met jou een
opleidingstraject op maat uit.
syntraduaal.be
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Meer weten?
Surf dan naar www.syntraduaal.be. Hier vind je een overzicht van alle
duale richtingen en opleidingen bij SYNTRA in Vlaanderen en Brussel.

ONZE CONTACTEN VOOR DUAAL LEREN:
Syntra Antwerpen - Vlaams-Brabant
078 15 99 99
werkplekleren@syntra-ab.be

Syntra Midden-Vlaanderen
078 15 71 58
info@syntra-mvl.be

Syntra Brussel
02 421 17 70
mathilde.carette@syntrabrussel.be
charlotte.dewin@syntrabrussel.be

Syntra West
078 35 36 53
myriam.jonckheere@syntrawest.be

SyntraPXL
011 30 32 20
leertijd@syntra-limburg.be

Hier vind je onze campussen:

Antwerpen
Brugge
Sint-Niklaas
Gent
Kortrijk

Mechelen

Pelt
Westerlo
Hasselt

Aalst
Asse

Leuven
Brussel

Maaseik
Genk

Halle
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