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Verwelkoming
Door dhr. Ben Desmyter (voorzitter Forum Jeugd Westhoek en schepen van jeugd in Poperinge)

Duaal leren als antwoord op krapte op de arbeidsmarkt?
Het aantal werkzoekenden daalt. Elke maand zijn minder mensen op zoek naar werk, maar tegelijk piekt het aantal 
vacatures. Bedrijven hebben het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden en de problematiek wordt door de groeiende 
vervangingsvraag alleen maar groter. Schoolverlaters zijn zo goed als allemaal aan het werk. Schoolverlaters zonder 
kwalificatie hebben het moeilijk om een eerste job te vinden.

Door dhr. John Devinck (VDAB Arbeidsmarkt)

Panelgesprek: duaal leren in praktijk

Duaal leren
Is jouw bedrijf geïnteresseerd om als leerwerkplek aan de slag te gaan? Hoe word je een erkend leerbedrijf? Welke over-
eenkomsten worden er afgesloten tussen leerlingen en scholen? Wat is de meerwaarde van een leerling in jouw bedrijf? 
Welke scholen in de Westhoek bieden opleidingen aan die aansluiten bij jouw bedrijfsactiviteiten?

Door dhr. Kurt De Wispelaere en dhr. Luc De Ketelaere (afdeling duaal leren - agentschap voor ondernemersvorming Syntra Vlaanderen)

Nabeschouwing
Door Christof Dejaegher (voorzitter RESOC Westhoek en burgemeester van Poperinge)

Infosessie voor scholen
Vanuit zijn ervaring als voormalig directeur van VTI Ieper komt dhr. Pedro Ligneel toelichting geven hoe in deze school ge-
werkt werd rond werkplekleren als opstap naar duaal leren. Op welke manier kan een school met bedrijven en leerlingen 
samenwerken om zo tot een voordeel te komen voor alle partijen. VTI Ieper heeft hierin een pioniersrol opgenomen.

Door dhr. Pedro Ligneel (Opleidingscoördinator Engergiemanagement Hogeschool West-Vlaanderen - Howest)

Infosessie voor bedrijven
Bij het nieuwe project ‘Duaal WELT’ wordt VOKA spil tussen scholen en bedrijven in duaal leren. Hierbij worden begelei-
dingstrajecten opgezet waarin VOKA u assisteert bij het klaarzetten van uw HR-beleid om studenten optimaal te begelei-
den op de werkvloer.

Door mevr. Sylvie Allemeersch (VOKA West-Vlaanderen)
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DUAAL LEREN:  
Bij duaal leren verwerf je vaardig-
heden in je school, centrum voor 
deeltijds onderwijs of Syntra-

lesplaats én op de werkvloer. 
Hoeveel dagen je per week op 

de werkplek leert, hangt af 
van de studierichting die 

de leerling volgt.

https://goo.gl/forms/IBuFmUnS9TKxF28p1

