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Wat is het wél?

.

Wat is het niet?

Net als in heel wat andere sectoren, is duaal leren ook
in de horecasector mogelljk. Door het creëren van een

uitdagend leerklimaat worden jongeren warm gemaakt
om hun talenten te ontwikkelen in de horeca, een sector
die al langer kampt met gro[e personeelstekorten. In
deze editie gaan we dieper in op deze opleidingsvorm en
wat het een horecaondernemer kan bijbrengen.
lclcrt is ccn volivaatrligc
lcclucg liittttcrt ItcL r'<llrtrtsscncrtortclctrt.ijs ctt ltcI sccttlttlair
ortrlcrrvijs. I',r' rrttrrlL itlrvissclcrtrl gclccltl ítt ccrt otttlct'ttcnrinq crt op scltortl. (ll)O ((lcltLnlur i ool I)cclLiitls Olttlcrrr iis)
rraal

bchcntl is irr dc Itolcca'. rcl'LclL Ilrtllirr \ arrrlclclsL. tlilcctctrl I ittt I Ittt cca
Irllrttit. "\ tocgct harl ic icrschillcrltlc

soorLcn

\':lll

oltlcitlingscrllLl'ilcLcll.

rrraur lrcL prirtcipc n'as llLiftl tlat kcrtrris crt Lccltttickcrt rtclrlclt aartgclcctrl

vclant.n ool'tlcliililtcitl ortt cclt
<lccl vart hct. oltlcitlingsltlittt aittt Lc

ccn

lclcrt." Irt :ot(r zillt cr itt Ylaitrttlct'crt
ccrt aultt.al ltrrrcItrrliccl.crt llictrltttt.r'cnt op.qcsLitrt.. I'lcrsL in lrcL rillLiitls
sccrrrtdait' ontlcrrviis. laLcr' <lok in hcL

int.trsscrt ovcl'gctloll)crr triL landcn als

lrrrilcn.gcrto<ltt sccttltdait' tltitlt:trviis
(llL;SO). Ook hct tlcclt.iitls orttlcnviis
is in Vlirandcrcrt tlc r'<tllctligc srliLch

thraul lclctr is ci.gcnliili ltcgortltcrl tttct

l)uitslartd crt ZrliLscllarttl crt gaat triL
\':rn ccn krLaal artclcrc irtlalslrocli: tlc

rrlar tlttaal Ict'crt ititlt ltcL tttitkcrt.
\lrtitl' scpLctttltcl' stalL rlttli ItcL i<ll-

valt vl ocgcl', rvat. ltccl

nlcnsjcn o1l clc rvcrlslttcr kt'iig^crt cchl

\vilsricncllorl(lcrrr iis tttct <lttaal lct ctt.

ol in ccn l\'O. I Ict zu aat LcpttttI
(

ryrrit

lctcrt

li.gL cchLcr'.

LoL vr'ocg^cl'.

irt

Lcg^cnsLclling

<l1t tlc tvctlllrtcr'. "llcL

IrcL lcct cortLt'acL

o1l school ctt vctrrllgctts ing'crlcl'cntl
o1l tlc uctliplck. IIct tltraal lclcrt is

krurncrr irtoclcnctt. I'icrt slitgc is rttccr'
ccrt al.nltttlittg talt ltcI oplcidirtgsilitr'

"ln het restalu:allt
wordt de fbcus op
jezelf gelegcl en krtjg
je persoonli-jke uitleg
en bijsturing."

rvaalirt allcs cclsL

ilt cctt scltoolsc

conLcrl ucrrl italtgclccrrl. l)al is cctt
coruplcct. a n<lcl' u i tgitl tgsltrr n L tlirn lli.i
hct rlrraal lcl'cn. l)trall lclcn is sLalr
voor sLap rticttrtc clingcrr lct'crt o1l tlc
rrr:r'klloct'."

\\'iur Ilanssctt. ltctllgogisclt achiscttt'
vart ltcL ( ictticcltscltaltsottdct'tviis vrlot'
hcL sttrtlicdolrrcin \irctling i? I Irlt'ccit.

;

tt

l,*

ill tltraal
lcrcn clc aÍ,gcltlpclt ialcrt is locgcrtrlrrrcrt. "Srlrtuttigc oDlcitliltgcll hcllllcn

zicL tlat. ItcL tlplcitliliy,^saarlllorl

t

\Iaar vool tlc ltorccagct'clatccrrlc oll-

\

t

f

{

lciclins^cn zal <lc cct'sLc schtlrrl rrcllicltL

lrirs st.arLcrt llc.qirt :tt:1." \\'ittt I)c [)ttc.
I)cclagogisch bcg^clciclcr votlt' I..itLllrt-

Orttlclrr iis \ laarttlcrcll 0lt \ cl'oot'tlclijli i rtttt' ItcL sLtttlictlotttcilt
voctlirtg crt ltot'cca, ltclta,:lt'ttliL ltcL
vcrscltil Lusscrl ccl) stagc clt IlcL tlrraal lclcrr rlog ccl)s nath rrlik:liik: "l',clr
stagc is ccrt otttlct'tlccl varl tlc rllllcicling. I Ict zot'gl ct r otlt' tlat lccrliu.qcn

licli

anLrr

hrur op sclrttol gclccrrlc vaa:rli.qlrctlcrt

hcL rriocilijk oltt

ttit tlc sLarLltltllilicrt

schictcn, tttaitl tlc oltlcitlili.qcll ltol'cca cll vrlctliltg Llcklicn ovcr hcL algcrl)ccu rvcl gocrl aatr." \\'aL IlcL clttaal
lcrcn rool sLttrlclt[clt zo aarltl'ckkcliik
Lc

rrriralit..' "llcL l'ciL tlaL zc Iiict tttcct' clit-

gcliil<s op clc scltrtrllbartlicrt Ittoctctt
ziLLcn, rttaar hurtttctt lct'ctt

cchLc u'ctitplck.

in rcëlc

rlll

cctt

siLtrat.ics".

klinlil hcl bij \\'inr. "'l)at zc Liitlcns tlc

nr

L6

r3:+

- novemb er 2oz2

llorccakrant

DUAAT
opleiding een opleidingsvergoeding
krijgen, is mooi meegenomen, maar
mag niet de motivatie zijn om aan het
duale traject te beginnen."

Klinkt eigenlijk allemaal erg ideaal, maar toch is niet elke student
even geschikt voor het duaal leren.

'Arbeidsbereid zijn is een absolute
voorwaarde om te slagen bij het duaal leren", benadrukthij. 'Ns je je niet
kan motiveren om dag in dag uit de
handen uit de mouwen te steken en
als je je niet kan motiveren om afspraken bij werkgevers na te komen,
dan is duaal leren geen geschikte
keuze. Hetvraagt. echtwel watvan de
Ieerlingen. En naast het leren op de
werkvloer, moeten ze vaak ook nog
opdrachten voor de algemene vakken
tot een goed einde brengen. Leerlin-

gen die het traject duaal leren starten
vanuil een soort schoolmoeheid en
de wil om niet meer op de schoolbanken te zitten, slagen vaak niet. Ze onderschatten wat er van hen verwacht
wordt. De succesverhalen doen zich

voor bli leerlingen die bewust kiezen
voor een duaal traject en die zich er
bewust van zijn dat er extra inspanningen worden verwacht."
Om aan te voelen ofleren op de werk-

vloer iets is voor de leerling in kwestie, kan de school vooraf ook snuÍÍ'elstages organiseren. "TÍjdens een

dergelijke snuffelstage

-

onder

de

vorm van een leerlingenstage of onder de vorm van een observatiestage
- kunnen leerlingen kennis maken
met de werkvloer en proeven of het
iets voor hen zou zijn", legt Wim De

zelÍ's

klinkt het bij Walter Lanckmans van

al .qebeuren voor de leerling vijÍtien
jaar is. ,\an de hand daan'an kan ook
ingeschat worden of een leerling voldoende arbeidsbereid en arbeidsrijp
is." Ook hij waarschuwt dat het duaal
Ieren niet voor elke Ieerling is weggelegd. "Het is cruciaal om daar de
juiste keuzes in te maken. Niet elke
jongere is geschikt en voldoende gemotiveerd om in het duaal leren te
stappen. Het heeft geen zin om elke
jongere daar naartoe te proberen leiden. Maar voor wie echt gemotiveerd
is, is het een goede manier om snel de
weg te vinden naar de arbeidsmarkt."
CVO Miras Brugge is het eerste CVO
dat start met een traject duaal leren.
"Terwijl jongeren misschien nog niet
altijd volledig arbeidsrijp zijn, richten
wij ons op een groep die dat wél is",

CVO Miras. "Wij gaan oP zoek naar
cursisten die werkloos zijn, moeiIijk aan een job raken maar wel heel
gemotiveerd zijn. Ik kom wel eens

uit. "Die snufl'elstage kan

Pue

in contact met hotels en restaurants
die al een minder positieve ervaring
hebben opgedaan in het duaal leren
met leerlingen uit het secundair onderwijs. Ik hoop dat we hen zo toch
zullen kunnen overtuigen om het met
onze cursisten opnieurr-een kans te
geven." CVO Miras Brugge start in januari zoz3 met het duaal traject. "De
promotiecampagne hierrond moet

nog starten, maar we zijn solvieso
van plan om te starten, ongeacht het
aantal studenten."

sl ilt."t'
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Zolvel voor de bedrijven als voor de
scholen zorgt het duaal leren voor
een shiÍt in de mindset. "Vroeger gingen leerlingen pas op stage als ze al
een degelijke opleiding hadden ge-

De verschillende onderwiisvormen

noten op school. Nu is dat anders. De
werkplekken krijgen een veel grotere
verantu'oordelijkheid in de vorming
van de leerlingen. Dat is iets waar
werkplekken mee moeten leren omgaan. Een leerling die binnen komt,
moet echt nog dingen voor het eerst
leren', vertelt Wim l-Ianssen. "Ook
scholen moeten zich aanpassen. Hoe
een stage in het verleden begeleid
werd, varieerde uiteraard van school
tot school. Maar algemeen genomen
denk ik r'vel dat we kunnen stellen dat
leerlingen tijdens de stage wat meer

werden losgelaten. Een stage was ook
een stuk korter dan de tijd die leerlingen met duaal leren op de werkplek besteden. We spreken nu vaak
van een tweejarige opleiding waarbij
de student ruim 6o,"2á van zijn of haar
tr.id op de werkplek doorbrengt. AIs

school moet je dat goed oPvolgen,
want je blijÍt uiteraard wel verant-

woordelijk voor de attestering en het
uil"eindelijke diploma.

"Het is tijdsintensief
maar als je hen van
minisuccessen kan
proeven, kom
laten
je heel ver."
Traiteur André Cl.ressens,
werkgever duaa leren

Een uitstekende communicatie en afstemming tussen school en werkplek

is dan ook van cruciaal belang voor
de leerling. Wat zijn de verwachtingen? Hoe wordl" het traject vormgegeven? Over al deze elementen moet

goed gecommuniceerd worden. In
duaal leren kan je als onderneming
niet verwachten dat een leerling alIes al kan. Het is echl" de bedoeling
om deels de taakvan de leerkrachten
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lrcnlcn, Liirl in tlc vonttirtg [c

sLcltcn crr zcll lc irtvcstclcrt in rlc op-

lcitling vau jc ncrkuclncl's. I)at rcr'.qL
lrccl rut[ \:ur ('('ll ot)rlt'r'ilt'rtrirrg. ntrurt'
ccn gcslira.qcl Llajcct zorgl cr laak
vuol rlat fc ccu u'ocrlc rvcrkhlaclrI o1r
lirug,-c

Lcrnriju aan llcliL."

I)i'groLc poLcnLiëlc ralktril bij ontlcr'rlcnlcrs. "l)aL zc clc laL rccl Lc lur<lg
Icggcn". rvccL \\'irtt rlc l)uc. "l)traal lclcrt is al rvclkcrttl lct'clt ctt al lct'crttl
nclkcrt. Zckcl in dc bcgirtlirsc rttoclt
ic dat ncrkcu rlog \ra[. Lrrsscrt aau-

Stapt u in het Duaal Leren? Dan is er geen

stagecontract of deelt[idse arbeidsovereenkomst

Iurlingstckcns plaaLscn. \irol clc ottclcrrrcrncr is ccrr lccrlirtg rluaal lcrcrr
gccrt crt.ra rvctl'krachL :tart cctt .g<lcdkopcl krort. IIcL is icutatrd tvaat ook
ccht irt gcïnicsLccnl tttocL ttttt'clcrt.

lart \lut'iit.qaarrl irt \\cLtct'crt. "\\c ziLtclt ilt Itct. zcstlc iaar'
sccLrnrllil ortdcrrviis ctt krtzcrt vot'ig jltar'" ilt tlc liclttilig t'cs[attt'artt
cn licrrlicn. r'oor hct. rlrrlal lclcn'. lilinkt lrct ctrLltrtttsiast bii allcltci.
"\'il[ <llgcn o1t tlc scltottlbitrtkcn ziLLcn. tlat nctlitc rtict vorll rttii'.
gctuigt \usnrirt. "'lircrt ik rolig iau root'tlttaal lcl'ctt korts. rlas claL

door de onderw[isinstelling. De leerling heeft
een werknemersstatuut en ontvangt een

clan ook ccrt llcrlustc kcuzc. [,,cn gocclc ltcttzc. tvartt sirtdsdicrt vocl

ik rrrc bctcr in nrijn r cl." \lirLhis is cl lrovcrttliclt lrttt rtvct tttigtl tlrrt hii

maandeliikse leerver$oedin$ van de werkgever.

op rlczc rttartict'tticcr biilccrt tlatt ttp tlc scli<lolltaltkctr. '"Op scltorll

De aangestelde mentor staat in voor de $oede
opleidin$ en begeleidin$ van de jon$ere op de

school. Ook voor ltct bcth'ijl kan tlLraal
lcrcrt ccrt rttcct'uaattlc ltcLckcncn. \\c
zicn rlat llcrh'iircn clic hicl voloD o1t
irrzcLLcn. rvcrl<crt aall ccll'lccrcullttur"
in lrun bcdriiÍ. l)c rncnLor klijgt cclt

rttocL itllcs uitg^clcgcl rt ot'tlcrt. gc[otttttl it ttt tlctt clr llilgcsttrrrrtl u or-

rlcu r'ool ccr] grr)tc utocD. Irt ltct t'cstattt attt rvoldt dc lbctrs op iczclÍ'
jc pct'soonliiltc tritlcg cn ltiisttrrirtg. Iixcltrlicll tloc
.qclcy,^d cn kriig

werkvloer.

ik Iticl nrcLcctt ócltt rlct'kcllat irtg o1r." Lcct'ht rtcht liraukc \ url (ihcIrrc srrirllL rrat.

lctlcrt n orrlcu crlla g^cprrllbssionali-

t

sccl (l ..."

'À
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"We hebben
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zc ilali ctlll

\\'c liclrlicrt ooli'tklcttcl's'nrltlig irt tlc hot'ctclt cll I)lcI hct tltraal

lclcrr rvorrlt oll tlic rto<ltl irrgcsltccltl.""

I

:illR

\llLhis llctloclt.. "\'il Irct ilttititl lcrctt. lctctt

sncllcl Lcnrl)o. IIcL ,grotc r crschil is tllt hct rlcl Ittirttlct' tlicpgaantl
is rlan hoc cl op scltool l<cnlis u ot'tlL ltifgcllracltt. Is tlrtt crlq'.' Ik r ilttl
van nict. I,ir ztjn lccrlirtgcn \\'ilal'\'ool ltct rtrttlig is tlaL hct sncllcr'

pct sottccls-

'doeners' nodig in
de horeca en rnet
het duaal leren
wordt op die nood
ingespeeld."

dc

lccrlirty,^

school en dejon$ere dat wordt opgemaakt

ccrt lccr{ilacht is hct lrijslurcn
cu oplcidcrt \iln ccn lccrling icLs rvitI
in rlc vin.qcrs zit. r'o<l'ccrrt rttcntot' is
daL nicL alLijtl licL gcral. IIct is tlitar'rlur hccl bclanglilk dat cl volclocntlc
t.ijrl rvolrlt bcstccrl ilall hcI goccl uísLclrllncn Lusscrt lccrlittg. ntcttLor clt

lloriisl

gcLuigcnis virn \laLltis.\rtrton crt \itslttirt Ur ttcrttlirlc. Z!i ziirt allcltci

Opleiding. Het is een contract tussen werkgever,

\ilor

crLra vonniug. itrttlcrc

I)aL hct. rluaul lcrcrr ccn succcs\()llc lirrrttulc katt ziitr.

meer, maar wel een overeenkomst Alternerende

.t

Á
-.fn

Zoncl \l:rthis itls \:rsrttirt locLtsLcrr rolig schrlrlliitat' op clc kctrkclr.
rlit jrrrrr t.\.in t.t'gcstult irt tlc ziurl. l)c st'ltool llotttlI ltttttn crtttlltcl
nrcI hur orn lllc rootrtilg;utg o1t Ic r.ol{crt clr bii tc s[rrrcn itt s:trurcrlrclkirrg rttct tlc tncltLrl - \\'ititl'rtotli.q. "\\c ltcllllclr cctt It'tiiccLsclrriÍ'L ilaat'itt \\c orlzc vtttrlct'ittgctt ctt colnpcLcttlics biilloLrlcgt \asntirt rrit. "Satttctt tttcI tlc lccrkracht ctt tttclttol'rr.rltrlI
<lat rcgclrrtllig ur cllollctt. \lijrt Irrcrrtor is tlc coltt:tcll)ct'sootl Illcl
rlcn"""

t

rlc scltoo[. crt staaI tlus vottt'nalncliik in vrtrlt' tttiitt rtlllcitlirlg. \laar

\

rlaalrtaasL is hij ooli tlc ltals vatt ltct. t'cstitttt'attt.uttal ilirvclk.'l'ocrr
')\

in clc kcrrkcn st<lrtcl rvas ltcI rrrrtt'itl tlc clrcl tlic rrrii allcs Icct<lc ctt
in clc zaal stccli il< i.ccl op vart tlc zaah ct'attt.rt oolrlcliiltc.'"
il<

r' l\ilillrr lint I t\ttdt

Zorrcl \itsrtrin als \litLhis hcllltcrt hccl gcltlitlikcliik ccn rrclklllck
go onrlcn. arurttct' g-cltocg loopt hct nict alLiitl zo t lot. "\liill lccr
liugcn Lrit Itct r ifÍclc cn zcstlc ltcltltcrt tlrttlt'gaatts Ilog gccll liillcrviis'.
f

'l'r'aiLcrrr' .\nrh ó ( llacssclts liatt allccn rtrall bcvcsLigctt rlaL. tltrall lcrctr

vortt cctr ltcdrii['
"lk bcn al Incc licct'
'irrclrrsicl' otttlct'ttctttct' r'art Itcl ialu"

ccll

rllccl'\\ aalclc

l<;rrr llcl.t:kcncrr.

nrcl ucl in tlc posiLic ttrtr tlc lcclling
als ccrslc ccrt cotttt'act aittr tc llictlcrt.
Il< rlcrnk rlat rvc tlit irtal ittt.ttssctt aatt
rlrrzc aclttstc oÍ'ncgctttlc

crllriltg

ziirr

g^crï0r'clcn. hartscrt .gcvcil itittt 0llktlrlcnrl LalcrtL is clart ook cclt vatt clc
aspcct.crt clic ik clg ltclany,^riik rintl'.

nict tlrrall lct'crt. ctt trlt rttt Ioc is tlltI
ll altiitl 1;osit.icÍ .qc\\'ccst. Zortcl r'<lot'

,{rntc artcirlskrapt.c crt ili zic tliL otlk
ucl lls cctt rttattict' tlttr gocrlc tttcttsLn aal] t.c t.r'cl<kcn. \ls hcL irtrt ltcitlc
liautcn nicclalL. ziL ic als ottclct'rtc-

jongcrcn op Lc lcitlcrt crt tc ltcgclciclcrt. llct is llrtrcntlictt ooli cctt ttlrgratlc ran lttttt lct'att[rtrrorrlcliikltc-

gctuigt.\rtth'ó (llacsscrtts. "l'lr is ccn

lccllirtgcn" :tls voot'tttiiti vztst tcitltt.
Ilct is vool rlc collcgit's alLiltl liin ont

clc

tlcrr."

lcgt [,'r'aulic uiL. "l)at rttaakL clc sLt'aal u aat ilt rt c littnrtclt zockctt ttilcraanl ccn s[.uli lilcittcr'..\ls jc in cctl rcstilul'altL tttcL cctt sct'r'icc

"Duaal lereu is
colnllleet anders dan
een stage: het is stap
voor stap nieuwe
clingen leren op de

werkvloer."

corrltc rlct'kt.. ltloctclt lccrlirtgcn sollls olll

lltl

Ilog rtaat'ltttis. l)atl

liau ic nict altiid rnccr llctrtcp docrt op clc clicrtslcrt Iarl I)c Liirt."
\laal rlat is rtict tlc crtigc lact.rlr tlic lrct sortls In<lciliik rttaakL. \icI

gcscltilit rlttt lcct'littgctl <lp tc lciclcn cn nict clkc
orrclclncrncl zicL hcL ziLLcrt rlttt ilali cclt tlcrgcliik avottLttttl' tc sLat'Icn. "Sorns krlrtt ik rttlk silrratics Icgcll naatitt bcidc llaltiictt ct'voor u illcn gaan. nlaal' tlaL rvc alsrtog rt'ot'tlctt tct'Lttgcllolctl'. gaaL
Irlarrkc vctrlct." l)at is clarr ltiirrrolbccltl tlntuillc iart tlc íirlartciëlc
sitrr:rt.ic vart tlc orttlct'ttcntilt.q. ltr t,hctlric is IlcL allcltraal ltccl rtrorli.
nraal in dc 1x'aktijk zilrt sornrttigc zttl<clt stlttts IlicI ltltalltaar crt
cllic zlak is

crvctt

nroci lij k n'crkbaat'."'

.\nrh'ó orttviug in ziin Lt'ltiLctrlszaak al

lccllingcu uiL hct sccttrtdait' tlttrlct'-

o U zit op de eerste r[i in de zoektocht naartalent

. U leidt dejon$ere helemaal zelf op
. Als werkgever kunt u rekenen op enkele
financiële voordelen

. U bouwt een sterke relatie op met de scholen in
uw omgeving

uiis cu ItcL lrt-iLcn.qcrvoott ontlcntiis.
OÍ cllt ccn att-[ct'c aartpak rcrgL.'"l',ii
rnii gaat hct ovct' rvclk sooll itlb icrrr:rrrrl rIoct.. L itcraal'tl rtotrlL ct' tttct
crcn itntlctc Laal ctt snclltcicl g-csprokcrt tcg^crt ccn laatsLcjlals cllcÍ'-kok
cluaal oÍ' icrtt tncl tlic ccn olllcitlilig
als l<cukcrtrnctlcrlct'kcl' r<tlgt. fc gaat

anrlcrs out tncL chcÍ-koks ctt lcirlin.q.qcvcntlcn

tlatt tttct icrttarttl dic

ccrr uiLvoclcnclc ÍiutcLic ltccl'1. I)aL
is rtict lllccrr ltij sLtrtlcntcn zo. Illaill'

ooli clag^clillis op tlc rlct'kiltlcr tttcl
hct liclc tcarn. Ili liclt llil icclcr vatt
ollzc lllcllscll atttlcI'c vct'uitcliIittg^crtt.

Zorlcl \asntiu als \l:rtltis ziin ltlii rtrct. tlc lictrzc tlic zc ltcllllcll gcrlirakt. crr kurtnctt ivcinig rttitt;tttttLctt ol)sollllllcll. "[]cltalvc rtrisschicu clc lartgc dagcrt crt ltct aallLal rtttt tlaL rlc ivclkcrl'. lacltI
\irsrnin. "NIaar tlaL hoorL ltii ltcL tltraal lct'ctt órl bil clc holcca. \\i'
rvistcn rlat Locrt rtc claanottt'ktlzcrt." \laLhis bocstigL claL. I',crl ltnrlcr aspcct tlat. hii rtog ucl itattllitalt is Itct. Íinanciëlc. "Liti:r'au'tl is
hcL liin tlaL uc al ltrrcrttl ook al gcltl llcgirlttclt rct'tlicttctt. \\'at. ik

iatttlttct'rilrtl. is clal ik daarllttiLctt ccrclct'llcllctl<t
bcu rvaI llct.rclL lakltttticrlct'k." I;titttkc llclitanlL tlit. "'lllclt ccll aspcct rl:tt ccrls zotl,1111glL:ll ltclicliclt ttrltrlclt. rlitltt ltcI is jalttlttcl'rlllI
clan rvcl rvcct

onzc lccllirty,^cn

- tlic [\\'cc

ol)cclt\'(tlgcrlclc ialcrt tltrall lctctl vrllgctt

- daalbuiLcn llcltcrl<L ntlt'tlcrt ilt al tlan
uctt."

rlicL kiczcn rrlot'r'al<atttic-

ltt ll"l - novcnll)cr 2of,l
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l)c lat ligl. altiid rvaar dic rnoct liggcn'
gcbasccrtl tlp ict'naltds capaciLciLcn
en Lakcn.",\ndré tlndcrtorld in dc tliversc l.r'aicclcn clic hii al mccmaakle
r'r'cinig problemcu. "lrcn ccrstc kcnnisrnakcndc pcriodc is llelangriik cn
vcrvolgcns hcbltcn rl'c alLtjd prollcrcn
bclur,r'cn op positio'c verhalen cn successcn. ,\ls ic zo'n jongc gaslcn clkc
clag van ccu tnit.tisttcccs kan lalcl't

llr'ocven. als ic hcn kan lalcn loelcn
daL hct lcuk is olll vcl'allL\\'(lordclijkhcicl [c ncn-lcn. kanscn tc ncmct't cIt
Lc bcnLt[Lcrt, dau korn ic hecl vcr tneL
hcn." .\nclré zag ook al sludcn[en bii
hcn kornctr dic cerdcr ccn slcchtc crvaring haddcn. "lcmartcl gocd scrccncn en op clc itristc lllaaLs inzetlen is
ongeloÍ'clijli bclan.qriik. l)aar hcb ic als
ondcrtrctnittg hcL tnccstc aatt en hct
zorgt ct' ooli r,tttlt' clat clc lecrlirl.q zich
goed r.oclt. Zc kontctr orn ltii Lc lcrcrt
cn daar rnocL ic iu iltvcsterct't. I Icl" kittt
nicL cle bcclocling ziin om ecn jong^cre
Lc r,ccl vcranLr'r oordcltikheid Lc gevcn
dic hii ol zii op clal trcltlcnl nog nicl
aan katt. I)aar help ic nicrnand tnee."
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kunnen motiveren
om iedere dag bij
werkgevers en voor
school de handen
uit de mouwen te
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In hcl" cluaal lcrcn sl.ap ic als ondcrnemcr natuurliik nieL zotnaar. Ecn van
dc vooru,aardcn is d:t[ ct' pcr lcct'ling
minslcns éón mcn[or Inoet u'orclcn
aangcduid. l)ic persoott tlocl daar
or,erigcns ttok ccn opleiding roor volgcn. "Bii Ilorcca ttlt'nra lcidcrt rvc clk
iaar -1oo à 5oo lcct'tnccslcrs tlp. I)czc
oplcicling uorclt.qlaLis aatr.qcltoden ctt

duurl in Ylaandcrcn [u'cc

il
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da.qcn. \\'ic

clc oplcicling vol.qt. katt lval. aangclccrtl
u'crcl uitcraartl Irict cttkcl y,-cltnrikcn
in ziln o['haal contacLctt rnct tlc lcct'lingcn van hcl. cluaal lcrcn. tnaar ook
rncL hcI oplcidcn van arttlct'c sLagiait's

oÍ'mcdolcrkcls". li.linkL hcL ltii Ilobin
\anclcrclsL viu't Ilorcca l,'onna. 'l'iiclcns tlc oplcitling lccrntccstcr ltriigl
ru clivcrsc tips cn lccrt u dc tcchnic-
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ken clic norlig ziiu orn nicttu'c, mirtdcr
crvzlrcn mcclovcrkct's .qoccl op tc lci-

Pe r le ermccstcr kan ct' éón lccrling cluaal lcrcrt in tlc zaak uortlcu
olrgclcid. Iiett lccrmccsLcl kan cltts
nicl Lcgeltjkcrliid mccrdcrc lccrlirt-

den.

gcn onrler zijn ol'haar hocclc trctnctt.
I)uaal lclcn is rticL gcscltikL root' clkc
lccllin.q. rttant' ook Itict rrt<lr clkc ondclncurcr. "ln ltcl r'crlcdctt hacldcn

rvij ccr crvaring mcL cluaal lcrctt.
maar

claL

is ons tnindcr gocd lnccgc-

vallcn", r crl"cll. Jorg Schoctcrs vatt Sakrns SchocLcrs. "lk sLa cllol'ln achLcl
hcL iclcc van rluaal lcrcn. rnaar hcL is

nict in clkc otttlctrrcrrtitrg cvclt u crkbaar'. Zo is ccn rlotlc Ncdct'landslaligc cornmunicalic in dc kcukcn vatr

csscnticcl bclang. l)at is nict tncL elkc
sludcnl. o-cn gocrl nogclilk. \trdcr
rn<lcl jc bii duaal leren als onderucrncl dc rnogclijkhcid hcbltcn om iIr[cnsie['rnct ccrl sLudcnt ltczig tc ziin.
llicr is zo gr-red als .qcen ltaudu'erk
u'aardour conlinu rnoct urtrtlcu lttigestuurd. Onzc chcl,s lteltltcn daat'
[c ucinig ruimlc \'oof ctt Liidcns clns
ccrrilc cn cnig^c trafccl u'as cr hecl
rvaL lrustraLic omdaL alles Lclkcns opnicuu' rnocsL nrlrtlctr triLgclcy,^cl ctt cr
u'crclcn ook hccl u'al ÍouLct.t g^crnaakL
omrvillc van co[rrnunicaLieve ltroltlcrncn. lk sta hclcrrnaal acl'rLcl heL initiaticl'maal hclairs u'clkt hct op clil
rnomcnL nicL bii ons."

Ook,\ndr'ó (llacsscns. dic lvól posiLievc cn'aringcn had me t het duaitl lcrcn.
mcrkl op dat duaal lcrcn niel altiid

rnogclijk cn gcscltikt is. "llcL u'aagl
uiLeraard r'r'cl lvat van clc rncnscn dic
bezig ziin rr.lcl hct opleitlcn valt cclt
jongcrc. lk zou lteL daarorn nicl aan-

radcn bij icmand met ccn ccl'llrarlszaak. ,\ls ic dc lccrlingcn cchtcr kan
opvangcu in cen brcclcr vangncl zoals bij ons. kan ik hel iedcrccn allccn
rnaar aanradcn. Ik hoorcle claL nu ook
rolu'asscncn irt ltc[ lraject vart cluaal
lcrcn kunnen slappen. Wii ziin bii orts
zckcr kandidaal orn ook dal op tc ncmcn."

