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GTI BEVEREN 
 

7DE JAREN 
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NIET-DUAAL LEREN 
 

NIET-DUAAL 

• Gewoon schoolritme, met vrij op 
woensdagnamiddag 

• Geen verloning, dus meer mogelijkheden bij 
studentenarbeid 

 

• Interessante opleidingen in knelpuntberoepen en 
met meer lessen op verplaatsing (stage, duaal 
klastraject in 7IO en 7PLM, seminaries,…) 

• Kennismaking met verschillende bedrijven 
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7DE SPECIALISATIEJAREN BSO 

• na 6 BSO  

• leiden tot een diploma SO 

• volledige economische vorming (het vroegere attest 
bedrijfsbeheer) 
 

– Pijpfitten-lassen-monteren 

– Industrieel onderhoud 

– Industriële houtbewerking 

 

7BSO: PIJPFITTEN-LASSEN-
MONTEREN 

– na 6 L 

– samenwerkingsverbanden 

• Attest flensmonteur (Maintenance Partners) 

• Duaal klastraject: Umicore, Stork, Engie Fabricom en 
ROB Bilfinger 

• Pipetech alliance 

• VDAB 
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7BSO: INDUSTRIEEL ONDERHOUD 

– Na 6A - 6EI - 6W 

– Onderhoudstechnicus voor 

• elektrische en mechanische elementen 

• pneumatische en hydraulische componenten 

– Ook 

• kleine laswerken 

• monteren en demonteren 

– Duaal klastraject: Umicore, SVK, Engie 
Fabricom, Arcelor Mittal 

 

7BSO: INDUSTRIËLE 
HOUTBEWERKING 

– na 6H 

– polyvalente houtbewerkers 

– instellers en bedieners van traditionele en CNC-
gestuurde machines 

– interieur, meubel, schrijnwerk, binnendeuren 
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SE-N-SE OPLEIDING 
•  na behalen diploma SO : na 6TSO of 7IO 

•  leidt tot een certificaat 

 

– elektrisch en mechanisch onderhoud van 
specifieke hef- en tilmachines in de haven 

– hydraulica en elektrische sturingen  

– zware dieselmotoren  

– technisch Engels en Duits 

– Verandering: geen keuze meer tussen 2 opties; 
wordt vervangen in technische vakken voor de 
ganse klas met binnenklasdifferentiatie 

 

 

SE-N-SE (7TSO): HAVENTECHNIEKEN 

• Haventechnieken - seminaries 
– Bezoek Deurganckdok 

– Hansaflex 

– Beveiliging op kranen 

– Aanslaan van lasten OCHA 

– Driedaagse opleiding heftruckbestuurder OCHA 

– Mennens (Staalkabels) 

– Loctite (Lijmen) 

– Overleven op zee 

– Bosch Rexroth (Hydraulische componenten) 

– Acta 

– Meerdaagse studieuitstap Liebherr Rostock (Duitsland) 
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Synthese niet-duaal leren 
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DUAAL LEREN 
7BSO 

WAT IS DUAAL LEREN? 

• De leerling leert nieuwe competenties op het 
leerbedrijf (erkende werkplek) en op school 
 

• Voordelen: 

 Realistisch beeld van de job  

 Eerste praktijkervaring  

 Nieuwe praktische competenties 

 Nieuwste technologie en modernste 
infrastructuur 

• Maar ook aanpassen aan de 
werkomstandigheden van het bedrijf… 
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WAT IS DUAAL LEREN? 

• Overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) 
• De leerling is werknemer van het bedrijf  

• Leervergoeding van maximaal 560,90 EUR per maand. Er is 
geen eindejaarspremie. Bij afwezigheid kan de vergoeding 
dalen. 

• Wie kiest voor zuiver duaal leren blijft fiscaal ten laste van de 
ouders en het kindergeld blijft  

  -> best ook eens controleren bij kinderbijslagfonds 

• Studentenarbeid (meerderjarigen):  
• Leerlingen uit duaal leren kunnen geen vakantiejob (=studentenarbeid) 

doen (wegens 1-jarige opleiding duaal, buiten de zomervakantie en OAO 
voorziet geen opschortende periode in de periode september-juni) 

 

DUUR 
 

• Voor onze richtingen presteren leerlingen gemiddeld 
38 uur per week. Een lesuur wordt aanzien als een uur. 
Op woensdagnamiddag zal er gewerkt moeten 
worden. 

• De leerling presteert minimaal 20 uur per week op het 
bedrijf over een periode van de start van het contract 
(streefdoel 1 september) tot en met 30 juni. 

• De opleiding duurt 1 jaar in 7BSO. 
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RICHTINGEN 7 BSO DUAAL LEREN 
• Elektrotechnicus duaal (elektrotechnische installaties, installatie 

industriële elementen) 

• Installateur gebouwenautomatisering duaal (domotica, ventilatie, 
elektrische installaties) 

• Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen duaal (diagnose, onderhoud, keuring) 

• Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal 
(onderhoud, keuring) 

• Technicus koelinstallaties duaal -> nog niet goedgekeurd 

 

LESINHOUD EN BEGELEIDING 

• Lesinhoud:  

• Is beschreven in standaardtrajecten (zie website 
achteraan de presentatie) 

 

• Begeleiding: 

• Bedrijf: opgeleide mentor (met 5 jaar 
praktijkervaring en is min. 25 jaar oud) 

• School: trajectbegeleider (leraar technisch vak) 
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LESSENTABELLEN 

 

Les op het bedrijf: 

MA – DI – WO 

 

Les op school: 

DO - VR 

Vakken Uren 
(38u) 

Algemene vakken 

Levensbeschouwing 2 

Lichamelijke opvoeding 2 

Mavo 2 

Nederlands 2 

Wiskunde 2 

Engels 2 

Beroepsgerichte opleiding 

Technisch vak op school 2 

Beroepsgerichte opleiding in het 
bedrijf 

22 

Keuzevak 

Bedrijfsbeheer of werken in het 
bedrijf 

2 

LESSENTABELLEN 

• Er is aanvullend een intensieve periode van 
werkplekleren in het leerbedrijf (= 2 volle weken op het 
bedrijf), waardoor deelname aan schoolactiviteiten 
ook mogelijk wordt (sportdag,…) 

• Er is geen GIP 

 

• Voor de algemene vakken moeten enkel de 
eindtermen bereikt worden 
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BEDRIJVEN 
• Elektrotechnicus duaal:  

• Engie en Kamiel Smet 

 

• Installateur gebouwenautomatisering duaal:  
• Kamiel Smet 

 

• Technicus koelinstallaties duaal:  
• Engie, Sabcobel, De Ryck, Juvah 

 

 

BEDRIJVEN 
 

• Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte 
bedrijfsvoertuigen duaal : 

•  Garage D'Hondt 

•  Garage Rietje (Zwijndrecht) 

•  Garage Mertens (Sint-Niklaas) 
 

 

• Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal: 
•  SVK 

•  Van Hove Garages 

•  Cammaert Trucks 

• Scania (6 plaatsen)  
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HOE STARTEN? 
• Advies klassenraad (screening): arbeidsrijpheid en 

arbeidsbereidheid 

 

• Maart-mei: De school maakt een lijst van erkende 
leerbedrijven en geeft informatie aan de doelgroep 
(leerlingen, ouders, personeel, bedrijven) 

• Juni-september: Onderteken de overeenkomst, met 
bijlagen en uurrooster (matching - intakegesprek) 

 

• In september: start de opleiding, met opvolging (1 bezoek 
van de trajectbegeleider om de 2 weken) 

• 30 juni: certificering 

 

CERTIFICERING IN 7BSO DUAAL 

• Een diploma SO (zevende jaren) 

• Één of meerdere beroepskwalificaties 
(trajectafhankelijk)  

• Één of meerdere deelcertificaten (trajectafhankelijk) 

• Een attest van verworven competenties 
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WEBSITES 

• https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-
leren 

• https://www.vlaanderen.be/duaal-leren 

• https://www.duaalleren.vlaanderen/ 

 

• Standaardtrajecten: 
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/
duaal-leren 

 

 

 

WEBSITES 

• https://www.vlaanderen.be/leerlingen-
begeleiden-bij-alternerend-leren 

 

• Onderaan staan er infofiches 
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