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DOELSTELLINGEN

DewaConnect en TuaWest willen jullie met de steun van ESF informeren over het duaal leerproces op het niveau 

van de hogescholen en de universiteiten in Frankrijk. Deze brochure wil u een inzicht geven in het alternance-

traject dat een Franse student afwerkt. 

Alternance is een 
Franse manier van duaal 
leren in hogeschool en 
universiteit. De student 
combineert het volgen 
van colleges met een 
stage binnen het bedrijf. 

Het ritme is afhankelijk 
van school tot school. 
Courante verdelingen 
zijn : 2 dagen les en 3 
dagen stage,  1 week les 
en 1 week stage,… 

De student werkt dus 
meer dan 50 procent 
voor het bedrijf. De 
opdrachten die de 
student uitvoert, 
zijn zeer divers en 
afhankelijk van de 
studierichting die de 
student volgt. 

Ook tijdens de 
schoolvakanties blijft de 
student voor het bedrijf 
werken. 

WAT IS ALTERNANCE?



DewaConnect is gegroeid uit het Noord Franse bedrijf “DewaFlex 

SARL” dat in 2013 werd opgericht door Pieter Dewaele. De 

oorspronkelijke activiteit van DewaFlex was die van  een Franse 

handelsagent. Op die manier ondersteunde het (vooral Belgische) 

bedrijven die op de Franse markt actief wilden zijn. De groei van 

DewaFlex gebeurde dankzij de inzet van alternance-studenten. 

Pieter was van in het begin overtuigd van de voordelen van het 

werken met alternance-studenten. Dit geloof in het alternance-

leren was ook de start van DewaConnect, dat op vandaag de 

begeleiding van de studenten doet. 

DewaConnect ondersteunt bedrijven bij het zoeken naar een 

Franse werknemer/student om hun project te realiseren. We 

vertrekken daarbij van een uitgebreide database van studenten 

die zich inschrijven via onze website. Die studenten zijn op zoek 

naar een internationale stageplaats en zijn bereid  om een 

grensoverschrijdende stage te lopen voor bedrijven uit de Benelux.

Wie zijn wij?
DEWACONNECT

TUAWEST

De Vlaamse Regering heeft de ambitie om 
duaal leren uit te breiden naar het hoger 
onderwijs.

In een snel veranderende wereld ligt de toekomst in een kennisgedreven 

economie. Als extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen 

verbindt TUA West, in een triple helixmodel, bedrijven, kennisinstellingen 

en overheden. Innovatie door samenwerking en kennisdeling staat voorop.

Daarom participeert TUA West aan het Vlaamse ‘lerend netwerk duaal 

leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs’. Nadenken 

over wat begrepen kan worden onder duaal leren in het hoger onderwijs, 

hoe duaal leren er tot stand kan komen, welk pad gevolgd moet worden 

en onder welke voorwaarden: het zijn vragen waarop een antwoord wordt 

gezocht.

Vanuit West-Vlaanderen laten we ons ook inspireren door onze Franse 

buren van de Eurometropool.

Technische Universitaire Alliantie voor 
economische transformatie in West-Vlaanderen 

Tuawest



Johannes
“Tijdens mijn laatstejaarsstage werd er mij 

verteld dat als ik in de toekomst een hogere 

functie binnen een bedrijf wou ambiëren ik mijn 

talen diende te ontwikkelen. Ik begon te zoeken 

hoe ik dit op de meest efficiënte manier kon 

doen en kwam terecht bij DewaFlex. Ik studeerde 

aan de Universiteit van Rijsel en werkte binnen 

DewaFlex aan de uitbouw van DewaConnect. Op 

het einde van mijn traject kreeg ik de kans om 

een contract van onbepaalde duur te tekenen. 

Het alternancetraject gaf mij niet alleen de 

mogelijkheid om een nieuw diploma te halen, 

ik leerde ook een nieuwe taal en cultuur kennen 

en daarnaast kon ik na mijn eerste werkervaring 

meteen een vast contract voor onbepaalde duur 

tekenen! ” 

Vlaamse student



Adam
“Via een job dating georganiseerd 

door DewaConnect werk ik sinds begin 

september als alternance-student 

voor een vastgoedontwikkelaar, meer 

bepaald in het domein van hotelbouw. 

Dit traject is voor mij een kans om mij 

te ontwikkelen op zowel persoonlijk 

als professioneel vlak. Op persoonlijk 

vlak geeft deze ervaring mij geholpen 

om meer autonoom te werken en 

communicatief sterker te worden. 

Professioneel ben ik meer te weten 

gekomen over de vastgoedsector en 

heb ik de geleerde competenties op 

school meteen kunnen gebruiken in 

het werkveld.” 

Franse student



Indien de student niet bij één van deze bedrijven 

terecht kan, moet hij/zij zelf opzoek gaan naar een 

stageplaats. Dit loopt via gespecialiseerde websites 

waar de bedrijven hun jobsomschrijvingen online 

kunnen plaatsen. De student kan op die aanbiedingen 

reageren. 

Vooraleer het alternance-traject voor de student van start kan gaan, is die genoodzaakt om op zoek 

te gaan naar een school en een bedrijf die aansluiten bij zijn opleiding. Vele Franse scholen hebben 

intern een verantwoordelijke die zich bezighoudt met het leggen van contacten met bedrijven die 

op zoek zijn naar een alternance-student. Ook voor het bedrijf biedt dit een meerwaarde. 

Ze kunnen met al hun vragen meteen bij één contactpersoon terecht. Het is ook die coördinator die 

het bedrijf onder andere bij het opstellen van het contract ondersteunt.

ZELF OP ZOEK

Van start gaan
Het begin van het traject.



Zodra de student en het bedrijf tot een akkoord zijn gekomen, kunnen ze overgegaan 

tot het ondertekenen van het arbeidscontract. De loonbarema’s zijn wettelijk 

bepaald. Naargelang de leeftijd en het opleidingsniveau van de student, krijgt hij/zij 

een percentage van het minimumloon. 

De student moet geen inschrijvingsgeld te betalen. Het bedrijf zelf betaalt jaarlijks 

een bijdrage waarmee de opleiding van alternance-studenten wordt betaald. 

Ondertekenen 
contract
De nodige papieren in orde brengen. Heeft de student recht op 

vakantie?
De student heeft recht op 25 dagen vakantie in 1 jaar. 

Deze vakantiedagen worden opgebouwd bij de start van 

het contract. Concreet betekent dit dat de student per 30 

werkdagen 2,5 dagen verlof opbouwt. De student is  verplicht 

om tussen 1 mei en 31 oktober minstens 3 volledige weken na 

elkaar verlof te nemen.    

Moet de student vakantie 
nemen om te studeren voor zijn 
examens? 

Neen, naast de vakantiedagen heeft hij/zij ook recht op 5 

’ jours de révisions ‘. Dit zorgt ervoor dat de student zich 

optimaal kan voorbereiden op de examens. 

Tijdens de opstart wordt er een missie uitgeschreven 

voor de student. Deze zorgt ervoor dat de studenten 

opdrachten uitvoeren die corresponderen met de zaken 

die ze op school leren. 

Een voorbeeld: een student rechten mag bijvoorbeeld 

geen zuiver administratieve taken uitvoeren voor het 

bedrijf.

BEPALEN MISSIE



1

Hoe verloopt de samenwerking?

Student School Bedrijf

Bij de start van de missie krijgt de ‘tuteur’ van het bedrijf toegang tot een onlineplatf orm dat de school ter beschikking stelt. 
Dit moet een vlott er verloop van de overlegmomenten mogelijk maken.

Voorbeeld van onlineplatform: MySup

Aanwezigheidsattesten

Beoordeling

De tuteur moet een attest als ‘maitre d’apprentissage hebben’ en moet 

aan enkele voorwaarden voldoen. Hij moet een diploma hebben dat in 

lijn ligt van de studies die de student volgt of hij moet kunnen bewijzen 

dat hij door ervaring de student zaken kan bijbrengen. 

De komst van een alternance-student in het bedrijf vereist dat de werkgever een mentor kiest 

om hem/haar te ondersteunen in zijn/haar opleiding binnen het bedrijf. De tuteur/mentor 

geeft theoretische en praktische opleiding in het bedrijf. Daarnaast staat hij/zij in nauw 

contact met het opleidingsinstituut. Zo zal de tuteur in het begin de opdracht of de missie van 

de student binnen het bedrijf bepalen. 

Hij krijgt daarnaast toegang tot mysup of een ander online platform, waarbij hij samen met de 

student de objectieven opstelt voor de komende periode. Niet alleen binnen het bedrijf wordt 

een tuteur aangesteld, ook op school is er een stageverantwoordelijke. Bij de opmaak van de 

objectieven moeten zowel de student, de tuteur als de stageverantwoordelijke valideren. 

Wettelijke verplichtingen

Rol van de tuteurgen

LET OP
Als tuteur binnen het bedrijf mag je niet 

meer dan twee studenten onder je
 toezicht hebben. 

(tuteur = de persoonlijke begeleider binnen het bedrijf)



Our Ser-Welke momenten zijn van tel? 

De tijdsbesteding van de student (het volgen van 

colleges en het uitvoeren vantaken binnen het 

bedrijf) is afhankelijk van de schoolinstelling. 

Courante verdelingen zijn:

• 2 dagen les en 3 dagen in het bedrijf

• 1 week les en week bedrijf 

De werkgever heeft  recht om ti jdens de proefperiode (twee maand) het contract éénzijdig 
stop te zett en. Als deze periode wordt overgeschreden en de werkgever wil het contract stop-
zett en, moet er een akkoord in onderling overleg zijn.

Ritme

Samenwerking beëindigen?

De student tekent een arbeidscontract waarin wordt aangegeven hoeveel uren les 

hij/zij volgt. De lessen zijn dan ook een verplicht onderdeel van de opleiding. Indien 

de student een bepaald percentage onwettige afwezigheid heeft bereikt, is het niet 

mogelijk om zijn diploma te valideren. 

Aanwezigheidsattesten

De verantwoordelijke van de school komt minstens 2 keer per jaar op bezoek naar het 

bedrijf om de missie te bespreken. Dit gesprek verloopt samen met de tuteur en de student 

in kwestie. Tijdens dit gesprek worden ook agendapunten van de student besproken en 

wordt er nagegaan hoe de student zich inzet op school.  De tuteur beoordeelt de student via 

het online platform. De validering gebeurt door de school, maar ook door de student zelf. 

Beoordeling



De doelstelling van het alternance-traject is om de student op te leiden en voldoende kwalificaties 

mee te geven zodat hij op het einde van het schooljaar zijn diploma kan behalen. De student moet 

hiervoor examens afleggen. Daarnaast presenteert de student ook zijn eindwerk over de missie die 

hij heeft afgewerkt binnen het bedrijf. De presentatie gebeurt voor een jury, waarbij ook vaak de 

tuteur aanwezig is.

Diplomering

“7 op de 10 jongeren die een 
alternance-opleiding hebben 
gevolgd, vinden binnen de 7 
maanden na hun opleiding een 
vaste job. Vaak is dat in het 
bedrijf waar ze hun alternance-
traject hebben afgerond.” 



WAAROM ALTERNANCE?

Minder uitval

Hoog opgeleide werkkrachten

Integratie van een nieuwe generatie

Diversificatie van uw personeelsbestand 

Als een jongere een alternance-opleiding start is er slechts 

een uitval van 16%. Bij het klassieke schooltraject bedraagt 

de uitval 29%.

Jongeren opleiden.

Het rekruteren van een alternance-student geeft het 

bedrijf de mogelijkheid te anticiperen op de mogelijke 

samenwerking in de toekomst. 

Integratie van een nieuwe generatie

Diversificatie van uw personeelsbestand 

Het rekruteren van een alternance-student geeft het 

bedrijf de mogelijkheid te anticiperen op de mogelijke 

Mogelijkheden binnen het
Belgisch onderwijssysteem.

Idee is om volgend schooljaar een proefproject op te starten waarbij de best 

practices vanuit Frankrijk worden geïmplementeerd binnen de Vlaamse Hoge-

scholen. Dit zou o.a. gebeuren door enkele keuzevakken open te stellen voor 

grensoverschrijdende modules met Frankrijk. Tijdens het stageproject is het 

de bedoeling om de studenten kennis te laten maken met het alternerend 

leren. 

Indien interesse, dan zitten wij graag samen om een traject op 
maat samen te stellen.
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