UITNODIGING
DuLeGO! slot-event - dinsdag 25 april 2017

De Vlaamse Regering lanceerde in januari 2015 het plan om het huidige systeem
van leren en werken op te waarderen tot een volwaardige sterke leerweg.
Leerlingen kunnen vanaf september 2016 voor een aantal studierichtingen kiezen
tussen twee alternatieven. Ofwel blijven ze voltijds op school, ofwel leren ze voor
minstens 60 procent van de tijd een vak op de werkvloer. Vanaf september 2017
wordt het aantal studierichtingen gradueel uitgebreid.

In dit kader ontwikkelde de projectgroep DuLeGO!* met middelen van het
Europees Sociaal Fonds een leidraad voor de screening en intake richting duaal
leren, waarin nieuw ontwikkelde methodieken en tools ingezet worden om de
arbeidsrijpheid en -bereidheid van jongeren in kaart te brengen. DuLeGO! pleit
daarbij voor een zeer sterke onderwijsloopbaanbegeleiding in de tweede graad van
het secundair onderwijs.

Op dinsdag 25 april 2017 houdt DuLeGO! een slot-event waarop de stand van
zaken, de toekomstmogelijkheden en enkele casussen aan bod komen.

Je bent van harte uitgenodigd op dit slot-event dat plaatsvindt in de Artesis Plantyn
Hogeschool Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101 in 2000 Antwerpen.

We ontvangen je graag vanaf 9.30 uur en eindigen om 15.30 uur.

Deze dag is in het bijzonder bedoeld voor scholen die dit schooljaar al een
standaardtraject inrichtten maar ook voor alle scholen die vanaf september 2017
instappen in de nieuwe standaardtrajecten of uitbreiding van de huidige, de centra
DBSO, de CLB’s, de sectoren, de scholengroepen en het departement onderwijs
en vorming.

Je kan je inschrijven tot en met 19 april 2017.
(*) DuLeGO! is een projectgroep met afvaardiging uit het GO!(centrale diensten, secundaire scholen, CDO, CLB), Syntra,
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Agoria en FVB.

Programma:




9.30 uur: ontvangst

10.00 uur: inleiding slotevent
Koen Bollaert - GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap



10.10 uur: duaal leren: waar staan we op dit moment?
Carl Lamote - Departement Onderwijs & Vorming



10.30 uur: industrie 4.0 - Factory of the future - ‘Uitdagingen voor de
toekomst!’
Paul Peeters - lead expert van het Agoria expertisecentrum
innovatie



10.50 uur: Agoria - Visie op duaal leren en het project EMT
Mieke Vermeiren - Agoria



11.10 uur: leidraad screening en intake voor duaal leren volgens het
ICE – model (Intake, Casussen, Exploratie) en
met gebruik van Kickstart
Jan Reymenants - projectcoördinator DuLeGO!

Lieve Dillen - projectcoördinator DuLeGO!
Herman Van de Mosselaer - AP Hogeschool Antwerpen


12.15 uur: broodjeslunch en netwerkmoment



13.30 uur: werksessie implementatie van het ICE – model,
onderwijsloopbaanbegeleiding en Kickstart duaal leren



15.30 uur: einde

Je kan je apart inschrijven voor de voor- en de namiddagsessie of voor de hele
dag. Je krijgt van ons de publicatie van het ICE - model mee naar huis zodat je er
direct mee aan de slag kan.

Inschrijven

Hoe inschrijven?
DuLeGO-slotevent
dinsdag 25 april 2017 van 9:30 uur tot 15:30 uur
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
gratis
Inschrijven
Praktisch

Locatie
AP Hogeschool Antwerpen

Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
Routebeschrijving
Datum
dinsdag 25 april 2017 van 9:30 uur tot 15:30 uur
Prijs
gratis
Inschrijven

https://inge.g-o.be/aanbod/nascholing/2016-2017/inschrijven/DuLeGO-slotevent

Dit onderzoek gebeurde in het kader van de ESF- oproep Duaal Leren 330 en
werd mogelijk gemaakt met concrete financiële steun verleend uit het Europees
Sociaal fonds, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

