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Scholen met aanbod
duaal leren
BURGERSCHOOL
Kattenstraat 7, 8800 Roeselare
Tel 051 26 46 66
burgerschool@sint-michiel.be
www.burgerschool.be
CLW
Leenstraat 64, 8800 Roeselare
Tel 051 20 02 78
clwroeselare@sint-michiel.be
www.clwroeselare.be
VABI
Zuidstraat 27, 8800 Roeselare
Tel 051 26 47 14
vabi@sint-michiel.be
www.vabi.be
VISO
Polenplein 23, 8800 Roeselare
Tel 051 20 14 57
viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be
VTI
Leenstraat 32, 8800 Roeselare
Tel 051 20 02 88
vtiroeselare@sint-michiel.be
www.vtiroeselare.be

SCHOLENGROEP
SINT-MICHIEL vzw
Kattenstraat 33
8800 Roeselare
Tel 051 62 12 00
info@sint-michiel.be
www.sint-michiel.be

Leren op school
én op de werkvloeR
Aanbod vanaf 1 september 2020

Wat is duaal leren?
Duaal leren is een combinatie van ‘leren op
school’ (2 dagen/week) en ‘leren in een bedrijf of
een zaak’ (3 dagen/week).
Op school krijg je algemene vorming en een aantal technische en praktische vaardigheden.
Op de ‘werkleerplek’, leer je onder begeleiding
van een mentor zowel de theoretische kennis als
de praktische vaardigheden en attitudes die het
beroep inhouden.

Wanneer kan ik starten
in duaal leren?

Welke opleidingen kan je
duaal volgen in Sint-Michiel?

3de graad duaal
Je hebt minimaal het getuigschrift van de 2de
graad secundair onderwijs behaald. Per opleiding
zijn er specifieke instapvoorwaarden.

3de graad BSO opleidingen (5de en 6de jaar):

3de jaar 3de graad duaal (specialisatiejaar)
Je hebt minimaal het getuigschrift van de 3de
graad secundair onderwijs behaald. Per opleiding
zijn er specifieke instapvoorwaarden.

›
›
›
›
›
›
›

Haarverzorging duaal (VISO)
Logistiek duaal (Burgerschool)
Lassen-constructie duaal (CLW)
Groenaanleg en -beheer duaal (VABI)
Dier en Milieu duaal (VABI)
Restaurant en keuken duaal (CLW)
Ruwbouw duaal (CLW)

7de specialisatiejaar BSO opleidingen:
›
›
›
›
›

Je krijgt een trajectbegeleider van school toege
wezen, jouw persoonlijke coach die je helpt doorheen jouw leerproces. Hij/zij houdt ook nauw
contact met de mentor.

De toelatingsklassenraad spreekt een advies
uit om te zien of je voldoende arbeidsbereid en
arbeidsrijp bent.

Je behaalt een identiek getuigschrift of diploma
zoals in het gewone traject in het secundair
onderwijs. Wie niet slaagt voor de algemene
vorming, kan alsnog een certificaat van beroeps
kwalificatie behalen.

Goed om weten:

Je doet heel wat ervaring op in een echt bedrijf of
een echte zaak.

› Je solliciteert in een bedrijf of een zaak die
samenwerkt met de school.
› Je krijgt een maandelijkse leervergoeding.
› Je ouders behouden de maandelijkse
kinderbijslag.
› De opleiding beslaat 38 à 40 uur per week
(op school én op de werkplek samen).

Zorgkundige duaal (CLW)
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (VABI)
Dakwerker duaal (VTI)
Interieurbouwer duaal (VTI)
Logistiek assistent magazijn duaal
(Burgerschool)

