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DOMEIN  

STEM 

Lasser-Monteerder duaal 

• Je leert voorbereide delen samen te stellen via 
hechtlassen teneinde een metalen structuur te 
realiseren die voldoet aan de geldende internati-
onale normen en de constructietekening . 

• Je behaalt het diploma secundair onderwijs, in 
het studiegebied mechanica-elektriciteit.  

Elektrotechnicus duaal 

• Je leert leidingen en dozen monteren en plaatsen, 
draden en kabels trekken, elektrische componen-
ten plaatsen en aansluiten in borden, fouten zoe-
ken en herstellingen uitvoeren, installaties in wer-
king stellen.  

Verder leer je industriële componenten (motoren, 
machines, PLC, elektropneumatische sturingen) 
plaatsen en aansluiten.  

• Je behaalt het diploma secundair onderwijs, in 
het studiegebied mechanica-elektriciteit.  

Polyvalent mecanicien personenwagens 
en lichte bedrijfsvoertuigen 

• Je leert diagnoses uitvoeren, herstellingen en ver-
vangingen van mechanische, hydraulische en 
elektrische aard volgens de veiligheidsvoor-
schriften en regelgeving uitvoeren. Het doel is de 
voertuigen rijklaar te maken.  

• Je behaalt het diploma secundair onderwijs, in 
het studiegebied auto.  



DUAAL LEREN IN DE A-FINALITEIT 

 
Volwaardige leerweg  

inclusief onderwijskwalificatie 

Duaal leren 

in de A-finaliteit 

Infoavond specialisatiejaren STEM-duaal 

dinsdag 27 april, 19u online 
(link wordt bezorgd bij inschrijving) 

Sinds 2 jaar organiseren we in onze school een aantal duale STEM-opleidingen.   

Jongeren die kiezen voor een duale opleiding, combineren ‘leren op school‘, met ‘leren 
in het bedrijf‘.  

Omdat deze leervorm zeer maatwerkgericht is, beginnen we tijdig met de voorbereidin-
gen voor het volgende schooljaar. We moeten immers voor iedere jongere op tijd een 
passend bedrijf vinden. 

We nodigen jongeren en ouders uit voor een infomoment om deze werking toe te lich-
ten. 

Mis deze start niet en kom naar de  infoavond. Registreer je op onze website. 
Jongeren van buiten de school zijn ook zeer WELKOM! 

School- & werkcomponent 

Een opleidingsweek bestaat uit:  

Er zijn inschrijvingsvoorwaarden gekop-
peld aan iedere opleiding. Je vindt deze 
terug op onze website. 

Werkplekleren 23u 

Jongeren die starten aan een duale oplei-
ding moeten beschikken over een mee-
werkend bedrijf. 

Een trajectbegeleider gaat met jou op 
zoek gaan naar een passende match met 
een werkgever. 

We hopen dat we jou kunnen matchen 
aan een bedrijf, zodat je vanaf 1 septem-
ber kunt starten in je duale opleiding. 

Indien we geen bedrijf vinden voor 1 sep-
tember zal je starten in de reguliere oplei-
ding.  

Algemene vorming (incl. LO en 

moderne vreemde talen) 
7u 

RK Godsdienst 2u 

Beroepsopleiding 6u 

Werkcomponent 23u 

NIEUWE DATUM  

OMWILLE VAN 

CORONA 
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Don Bosco Hoboken, organiseert STEM-opleidingen waarvan een aantal volgens de duale 
leerweg.  

INFORMATIE OVER DE INHOUDEN, LESTABELLEN EN ANDERE ZAKEN VIND 
JE OOK TERUG OP ONZE WEBSITE. JE KUNT OOK BELLEN 
VOOR EEN AFSPRAAK. 
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INTERESSE OM TE STARTEN? 

Spreek je leerkracht of TA van je afdeling aan. 

Bekijk samen met hen of duaal leren voor jou 
weggelegd is. Je moet immers arbeidsbereid en 
arbeidsrijp zijn.  
 
Je bent WELKOM op de infoavond. 

WAAROM KIEZEN VOOR DUAAL LEREN? 

• Je leert in een echte werkomgeving 

• Je verhoogt je kansen op de arbeidsmarkt 

• Je bent mee met de nieuwste tools en technologieën 

• Al doende leren verhoogt je motivatie. 

• Je oefent vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt, zoals samen-
werken, initiatief nemen, op tijd komen, … 

WAT IS DUAAL LEREN, 

• Je combineert het beste uit 2 werel-
den: leren op school én leren op 
de werkplek. 

• Algemene vakken en de bij je oplei-
ding aanvullende theoretische en 
praktische kennis leer je op 
school. Praktijkgerichte kennis en re-
levante werkervaring ontwikkel je in 
een echt bedrijf. 


