
Bouwonderneming De Craene in Kruisem is gespecialiseerd in
ruwbouwwerken, zowel in nieuwbouw als in renovatie. De onderneming is
gehuisvest in Kruisem en is een kmo die vijf mensen te werk stelt, naast de
zaakvoerder en de duale leerling. 

"Het is moeilijk om mensen te vinden als bouwonderneming. Het was Birger
zelf die contact heeft opgenomen met ons. Hij zocht een onderneming om de
opleiding ruwbouw duaal te volgen. Het klikte direct. En ik kende de school
van Birger, Sint-Bernardus in Oudenaarde, omdat ik al een leerling van hen
had opgeleid. 

Jonas is de ploegbaas, hij is goed in de omgang, een all rounder. De keuze
voor hem als mentor was niet moeilijk. Hij volgde de opleiding tot mentor en
doet de contacten met de school. We zorgen er voor dat er in de planning tijd
is voor Jonas om Birger op te leiden. De samenwerking met de school
verloopt ook goed, het contact tussen de begeleider van de school en onze
mentor. Constructiv ondersteunt ons ook, bijvoorbeeld met veiligheid. 

Birger leert graag en hij heeft veel technisch inzicht. Hij kan hier zeker als
vaste kracht beginnen. Maar het 7de jaar, om zijn diploma te halen, moet hij
jammer genoeg in een andere onderneming volgen. Omdat wij niet
gespecialiseerd zijn in de zaken die nodig zijn voor dat diplomajaar. Wij willen
zeker nog een derde keer een leerling opleiden, als we die kans krijgen. Bij
duaal leren is er meer begeleiding vanuit de school. We willen zeker ook met
andere scholen samen werken."
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ONDERNEMING

GUY DE CRAENE

Zaakvoerder bouw-
onderneming

Samenwerking met
studierichting:
Ruwbouw duaal

Betrokken school: St.-
Bernardus Oudernaarde

Contacteer zaakvoerder Guy De Craene,  0475/442358
Info sector: sectoraal opleidingsfonds Constructiv

ONDERNEMING
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Mentor bouw-
onderneming

Samenwerking met
studierichting:
Ruwbouw duaal

Betrokken school: St.-
Bernardus Oudernaarde

"De begeleider van de school komt twee keer per maand langs op de werf,
om te bespreken hoe de opleiding verloopt. Wij ervaren dat niet als
tijdsverlies, integendeel. We hebben er zelf baat bij dat Birger zo volledig
mogelijk opgeleid wordt. Ik bereid dat ook voor en Birger houdt dat allemaal
bij in een soort van dagboek. Dat wordt overlopen met de leerkracht van
school. Eind juni ben ik uitgenodigd op de klassenraad voor de evaluatie. Ik
vind dat zeer logisch omdat ik Birger meer zie dan zijn leerkrachten.

Birger is een harde werker, dat belonen we graag. Zo ben ik met hem, toen hij
18 werd, een opleiding gaan volgen om met een graafmachine te mogen
werken. De kansen die je als leerling krijgt in een duale opleiding, zijn veel
waard. Sinds hij gestart is in september 2019 heeft hij heel veel bijgeleerd. Na
zijn diplomajaar willen we hem heel graag als collega.

Ik neem de rol van mentor graag op en zal in de toekomst niet twijfelen om
een leerling opnieuw de kans te geven om de opleiding bij ons te volgen.’

https://constructiv.be/nl-BE/


Sabrina en Robbe beëindigen nu hun 6de jaar dier & milieu duaal en zullen
volgend jaar het 7de jaar (specialisatiejaar) BSO productiemedewerker
dier duaal volgen. Ze volgen de werkplekcomponent van de opleiding
allebei bij een melkveebedrijf in Zuid-Limburg. Bart Neven is adjunct-
directeur van PIBO Tongeren, de school die de duale opleiding aanbiedt.

"Ik volgde al les op deze school en toen kwam duaal uit in de richting die ik
wou doen. Ik vond dat zeer interessant want ik werk graag, ik ben graag bezig
en ben graag buiten. 

Voor mij valt de combinatie leren op school en op het werk goed mee. Werk
is werk, lijkt zwaar en is soms ook zwaar. Maar als je dat graag doet, moet je
zeker je kans grijpen want het is een goede kans. Voor jonge mensen maar
ook voor bedrijven die mensen zoeken, ze moeten zich hier voor open stellen. 
Ik volg de opleiding op de boerderij van de vader van mijn vriend. Dat loopt
heel goed, ik heb vertrouwen gekregen, veel geleerd. De begeleider van
school komt af en toe langs om te evalueren hoe het gaat. Als je al wat verder
bent in de opleiding moet je ook je plan kunnen trekken, dat is belangrijk. Bij
mij thuis doen we aan akkerbouw, maar ik heb meer interesse voor dieren en
heb die kans nu gekregen. 

Wat de toekomst betreft, ik heb nagedacht over nog verder studeren en raad
mensen ook aan om verder te studeren. Binnen de Groene Kring, een
vereniging voor jonge boeren waarin we actief zijn, zijn er ook mogelijkheden
voor nascholing. Maar de mama van mijn vriend is overleden, daarom wil ik nu
meer en meer op het bedrijf zijn.’ 
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SABRINA GROVEN

Studierichting: 6de jaar
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Bedrijf: melkveebedrijf
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"Ik ging al veel helpen bij een boer voor ik in de duale opleiding stapte. Ik ben
leergierig en in de praktijk leer je meer, door bezig te zijn en niet zoveel op
school te zitten. De meeste van ons leeftijdsgenoten grijpen niet naar duaal
omdat er geen diploma zou kunnen gehaald worden. Omdat je maar twee
dagen op school bent. Leerlingen en ouders beseffen dat nog niet goed, dat
je wel je diploma kan halen in duaal leren. 

Ik ben in mijn bedrijf een beetje binnen gerold. Ik raakte aan de babbel met
mijn toekomstige baas, duaal kwam ter sprake. Hij moest er wel even over
nadenken want je moet ook erkend worden en dat vraagt enige moeite. Maar
dat is allemaal goed gegaan. Je krijgt een leervergoeding en je moet je best
doen en dat waard zijn. Niet de hele tijd op je gsm staan kijken, of zo. De boer
moet wel het verschil zien en de passie om met landbouw bezig te zijn. 
Ik droom van een eigen boerderij, maar dat is moeilijk, je moet de
mogelijkheden hebben. Ik doe mijn best om daar te geraken. Eerst ga ik meer
ervaring en kennis opdoen."



"Er moeten nog meer bedrijven overtuigd worden om mee te doen met duaal
leren, zeker in de veehouderij is dat niet gemakkelijk. Vandaar het akkoord dat
Sabrina de opleiding volgt op de boerderij van de familie van haar vriend.
Mocht dat niet goed gelopen zijn, dan zou dat stopgezet zijn en zouden we
een ander bedrijf gezocht hebben, maar dat loopt dus heel goed. 

We zijn op school drie jaar geleden effectief gestart met duaal leren. Ik had
eerlijk gezegd mijn twijfels. Maar ik ben een believer geworden omdat ik zie
hoeveel kansen het biedt aan jonge mensen. Duaal leren is meer dan alleen
leren en meer dan leren werken, het is ook alles wat er rond hangt, het leren
omgaan met werk. Duaal is minstens even goed als de andere reguliere
onderwijsvormen."
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SCHOOL

BART NEVEN

Adjunct-directeur

School: PIBO Tongeren

Contacteer adjunct-directeur Bart Neven: 0475/340279 - website PIBO
Tongeren
Info sector: sectoraal opleidingsfonds Eduplus

https://www.pibo.be/nl
https://www.eduplus.be/nl/home


Puratos is een Belgisch familiebedrijf én na meer dan 100 jaar uitgegroeid
tot een internationale groep met een volledig aanbod van innovatieve
producten, grondstoffen en expertise voor de bakkerij-, patisserie-, en
chocoladesector. In Puratos België werken er 1400 mensen en wereldwijd
meer dan 9000. Astrid De Waegeneer is aangesteld als recruiter.
 
"We hebben al vele jaren ervaring met stages en zijn in eerste instantie
gestart met duaal leren met banketbakkerij en chocolatier en sinds enige tijd
ook met logistieke en technische profielen. Wij engageren ons graag om
deze studenten praktijkgericht te ondersteunen en op te leiden om zo in te
kunnen stromen op de arbeidsmarkt. Die praktijkervaring helpt om ze te laten
ontdekken welke kennis en vaardigheden ze kunnen opdoen op de job voor
een lange periode in vergelijking met andere stages. 

De relatie met de scholen is zeer goed, we vinden dat contact belangrijk,
evaluaties en contactmomenten bekijken we altijd samen. We leren van
elkaar hoe we leerlingen kunnen ondersteunen en begeleiden. Onze
mentoren zien ook wat leerlingen leren op school en scherpen deze
vaardigheden aan op onze werkvloer zodat de studenten zowel de theorie als
de praktijk meekrijgen vanuit hun opleiding. Ook geven we continue feedback
aan elkaar, want de scholen leiden de next generation op die wij later zullen
aanwerven.

Combinatie school en werken klinkt voor veel studenten als muziek in de
oren. Duaal leren is een opleidingstraject die deze combinatie mogelijk maakt
en is een opportuniteit om in een innovatieve productie omgeving te werken.
We maken folders en filmpjes, we organiseren bedrijfsbezoeken met de
scholen zodat ze kunnen zien wat de werkomgeving is, met welke machines
we werken. Ze krijgen natuurlijk ook chocolade (lacht). Er zijn nog heel veel
opportuniteiten in duale trajecten en ik kan het alleen maar aanraden.

Er is ondersteuning met het administratieve werk vanwege Alimento. Want er
zijn wel een aantal voorwaarden om een traject goedgekeurd te krijgen, de
mentor moet een opleiding volgen, de leeractiviteiten moeten goedgekeurd
worden. We zien de leervergoeding als een extra aanmoediging voor de
jongeren maar dat mag zeker niet de enige motivatie zijn om dit traject te
volgen. We vinden het als onderneming erg goed dat de overheid duaal leren
heeft ingericht."
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ASTRID DE WAEGENEER

Recruiter Puratos   

Samenwerking met
studierichting:
Banketbakkerij/
chocolatier duaal

Info bedrijf Belcolade/Puratos: website
Info sector: sectoraal opleidingsfonds  Alimento

https://www.belcolade.com/nl/over-belcolade/algemeen
https://www.alimento.be/nl/opleidingen-en-personeelsadvies-voor-werkgevers-bakkers-en-leerkrachten

