Duaal leren

Infofiche

Verplichte opleiding in de kerstvakantie
voor leerlingen kapper-stylist duaal
Wie, wat en wanneer?
Wie?
Leerlingen in de opleiding kapper-stylist duaal.
Wat?
Opleiding op de werkplek tijdens de kerstvakantie van minstens twee en maximaal zes
opleidingsdagen.
Wanneer?
Vanaf de start van de kerstvakantie tot en met 31 december, uitgezonderd 25 december.

Doelstellingen
¬ De leerlingen leren droogtechnieken, opkamtechnieken, opsteeken vlechttechnieken en afwerkingstechnieken in functie van gelegenheidskapsels.
¬ De leerlingen ervaren het werken onder tijdsdruk.
¬ De leerlingen leren het belang van een efficiënte planning.
¬ De leerlingen krijgen een realistisch beeld van het werk in de kapperssector tijdens de
eindejaarsfeesten.

Regelgeving
De rusttijden worden nageleefd conform de arbeidswetgeving en de cao: verplichting
van 48 uur opeenvolgende rust zowel voor minder- als meerderjarige leerlingen.
Als het door omstandigheden (bv. door ziekte van de leerling) niet mogelijk is om
de leerling op te leiden in deze periode, zorgt de onderneming ervoor dat de leerling
bovenvermelde leerdoelen in een andere periode van het schooljaar aanleert.
De leerlingen moeten de gepresteerde dagen in de kerstvakantie recuperen in januari op
dagen dat ze in het kapsalon opgeleid worden.

“Vertel het me en ik
zal het vergeten.
Laat het me zien en ik
zal het onthouden.
Laat het me ervaren
en ik zal het me eigen
maken.”

Meer info?
Neem contact op met de:
Trajectbegeleider/school

Leerling

CONTACTGEGEVENS VAN DE SECTOR: DUAAL.LEREN@FBZ-FSE.ORG
HET MINISTERIEEL BESLUIT, TOT GOEDKEURING VAN DEZE AFWIJKING OP DE SCHOOLVAKANTIEREGELING
VOOR DE OPLEIDING KAPPER-STYLIST DUAAL, IS TERUG TE VINDEN OP DE WEBSITE DUAAL LEREN.

Mentor/werkplek

www.duaalleren314.be
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a. Duid minstens twee en maximaal zes dagen aan waarop de leerling opleiding zal volgen in de kerstvakantie, niet op de grijze dagen.
b. Houd rekening met de 48 uren opeenvolgende rust voor zowel minder- als meerderjarige leerlingen. Indien er op zaterdag opleiding
wordt gegeven, moet de leerling zowel zondag als maandag een vrije dag hebben. Voor meerderjarige leerlingen kan er een afwijking aangevraagd worden.
c. Noteer de werkuren en pauze(s) per opleidingsdag. Er moet voor meerderjarigen minimaal 15 minuten pauze per opleidingsdag
genomen worden, voor minderjarigen is dit 60 minuten waarvan 30 minuten aaneensluitend.
d. Houd er rekening mee dat ze maximum 9u/dag mogen worden opgeleid (minderjarigen max. 8u/dag) en dat er tussen het einde
van de ene opleidingsdag en de start van de andere minstens 11 uur moet zitten voor meerderjarigen (12 uur voor minderjarigen).

Recuperatie

De leerlingen moeten de gepresteerde dagen in de kerstvakantie recuperen in januari op dagen dat ze in het kapsalon opgeleid
worden. Noteer hier de recuperatiedagen:
............................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................ …………………………………………………………………………………………………………………

Concrete afspraken

Maak hier concrete afspraken waaraan men zich dient te houden in deze periode (voorkomen, kledij, sfeer…).
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deze bijlage bij de overeenkomst van alternerende opleiding werd opgemaakt in 3 exemplaren op datum van:
……………………………………………………………………………………………………………..
N A A M + H A N DT E K E N I N G

De onderneming

De leerling

De opleidingsverstrekker

De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige leerling
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