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VERSLAG OVERLEGMOMENT DUAAL  

APRIL  
Programma  

1. Opvolging overeenkomsten  
2. Franstalige mentoropleiding  
3. Website 
4. OK2  
5. Rapport her-erkenningen  
6. Taalondersteuning op de werkplek  
7. Flyer duaal   
8. Postpakket materiaal  
9. Varia 

 

1. OPVOLGING OVEREENKOMSTEN  
• Sectorconsulenten bezoeken alle ondernemingen met lopende OAO 

• Er zal een lijst met lopende OAO’s per onderwijsinstelling verstuurd worden per mail. Gelieve 

deze zelf te controleren. Staan alle leerlingen er in? Zijn er nog OAO’s lopende die in realiteit 

niet meer lopende zijn? In deze lijst kan je ook een stand van zaken van de opvolging 

mentoren terugvinden voor de mentoren waar je mee samenwerkt.  

• Sectorconsulent(en) komen langs voor kennismaking en overlopen van de lijst per 

onderwijsinstelling.  

• Meest voorkomende problemen:  

o OAO automatisch overgeplaatst naar hernieuwde erkenning, geen hernieuwing 

gekend  

o Opvolging mentoren  

o Ongeldige overeenkomsten 

2. FRANSTALIGE MENTOROPLEIDING  
• 1ste sectorale Franstalige mentoropleiding  

• 2 x per jaar:  13 en 27 juni 2022 

• Locatie: Coach Brussel  

• Inschrijven kan via de website van Febelhair: 

https://www.febelhair.org/nl/opleidingen/mentoropleiding 

• Momenteel geen inschrijvingen. Indien onvoldoende inschrijvingen: opleiding annuleren.  

3. WEBSITE  
• www.duaalleren314.be  

• Bedankt voor de feedback: meteen aangepast.  

• Release komt er aan met vraag om feedback via de nieuwsbrief.  

• Inschrijven en verslagen van de overlegmomenten zijn ook op de website te vinden.  

https://www.febelhair.org/nl/opleidingen/mentoropleiding
http://www.duaalleren314.be/
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4. OK2 
• Laatste overleg in maart – alle partners + kabinetten, geen beslissing.  

• Gevraagd aan kabinetten om beslissing te nemen  

• Ondertussen nog steeds geen nieuws, grote bezorgdheden doorgegeven.  

• Sectorconsulent geeft een toelichting van dossier op KBG in mei.  

Vragen/opmerkingen:  

- De bezorgheden worden ook gedeeld door de onderwijsinstellingen. Er wordt gekeken hoe 

we de leerlingen kunnen verder helpen in een traject L&W. Indien we niet kunnen helpen, 

hakken we zelf de knoop door en doen we een stop op de inschrijvingen.  

- Het zou al een geruststelling kunnen zijn dat wanneer er nog geen concordantie is, er nog 

eens een jaar uitstel kan zijn om de opleiding af te werken.  

5. RAPPORT HER-ERKENNINGEN  
• Anneke en Gill zijn volop aan het bezoeken voor de her-erkenningen.  

• Cijfers hernieuwen liggen laag 

• Meest voorkomende reden niet hernieuwen:  

o slechte ervaring door mismatch 

o niet gemotiveerde studenten 

o ziekte van de studenten 

o te duur, financiële onzekerheid door corona 

o vakantieregeling 

o Slechte ervaring bij stopzetting OAO: onderneming te weinig rechten ten opzichte 

van de leerling 

• Eind mei rapport bespreken op het sectoraal partnerschap.  

Vragen/opmerkingen:  

- Dat kappers afknappen op de vakantieregeling is ook wel te nuanceren op deze moment. Er 

zijn ook kappers die de leerlingen op economische werkloosheid plaatsen. Dus enerzijds 

hebben ze te weinig werk maar anderzijds hebben ze de leerling wel heel hard nodig in de 

vakanties.  

- Regio Mechelen, Brasschaat en Brugge: problemen om de salons te overtuigen om een 

eerste erkenning aan te vragen. Ligt het aan Corona?  

o Geen tekorten bij de andere onderwijsinstellingen 

o Tip: erkenningen zelf doen voor de ondernemingen 

o Tip: eerst een (snuffel)stage doen om zo de onderneming te overtuigen 

o Andere onderwijsinstellingen lopen juist aan tegen concurrentie van voltijdse 

scholen die stages aanbieden.   

- Probleem: barbiers komen als paddenstoelen uit de grond, dat zijn meestal niet de 

ondernemingen die we willen om een opleiding aan te bieden.  

o Wordt besproken op volgend SP  

- Er zou duidelijkheid moeten komen over de aanloopfase van de derde graad. 

o Wordt meegenomen naar het SP 
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6. TAALONDERSTEUNING OP DE WERKPLEK  
• Samenwerking met het huis van het Nederlands Brussel  

• Uitwerking fiches taalontwikkelend coachen 

• Standaard toelichten op mentoropleiding  

• Verspreiding naar onderwijsinstellingen ter ondersteuning 

Vragen/opmerkingen:  

- Wanneer zouden we de fiche kunnen ontvangen?  

o Er wordt gestreefd om de fiche dit schooljaar af te hebben  

- Fantastisch initiatief die heel bruikbaar is, ook voor onderwijsinstellingen.  

7. FLYER DUAAL LEREN  
• Kleine flyer om duaal in onze sector te promoten  

• Voor leerlingen en ondernemingen  

• Korte puntjes met info  

• QR code naar nieuwe website 

8. POSTPAKKET MATERIAAL  
• Juni of eind augustus?  

• 1 of 2 pakketten afhankelijk van verzendmoment  

• Pakket:  

o Brochures duaal leren  

o Infofiche kerstvakantie  

o Flyer duaal leren  

o Onderwijsbrochure/kalender  

o Onderwijsconvenant 

• Geef via mail gerust door aan wie het pakket mag geadresseerd worden. Indien geen 

gegevens, sturen we het op ten aangifte van de TA/TAC.  

Vragen/opmerkingen:  

- Meerderheid is voorstander van twee pakketten te versturen zodat de materialen sneller 

toekomen.  

- Opletten dat het niet toekomt in de vakantie want anders wordt het pakket teruggestuurd.  

9. VARIA  
• Opendeurdagen: geef gerust aan ons door als jullie een opendeurdag/event… organiseren 

waar ondernemingen ook uitgenodigd op worden. Wij sturen deze uitnodiging dan ook uit 

via onze communicatiekanalen en er zal een sectorconsulent ter plaatse zijn die dag.  

• Signalen uit het werkveld?  

• Tips voor in ons opleidingsaanbod?  

• Tips om mee te geven in ons magazine? 

• Inschrijven overlegmomenten via www.duaalleren314.be  

 

http://www.duaalleren314.be/
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Vragen/opmerkingen:  

- Zijn er nog andere CVO’s aanwezig in dit overleg?  

o Momenteel nog niet. We plannen graag rechtstreeks een afspraak in om een 

kennismaking te doen.  

- Tip voor het magazine: Erasmusproject in Malaga.  

- Opleidingsplannen van de sector zijn zeer mooi maar voldoen niet volgens de 

onderwijsinspectie, kan dit eens bekeken worden?  

o We gaan er zeker mee aan de slag.  

10. VOLGENDE OVERLEGMOMENTEN  
Dinsdag 24/05 om 14u  

Maandag 20/06 om 10u 

Inschrijven  

https://cdn.flxml.eu/f-f266840e348ef31e

