DEWACONNECT
Alternance in Vlaanderen

Hoe?

DOELSTELLINGEN
In opdracht van de Vlaamse overheid starten binnenkort enkele
proefprojecten die studenten uit het hoger onderwijs en het

volwassenenonderwijs de kans willen bieden om in te stappen in duaal
(of werkplek-)leren. Ook ondernemingen en organisaties zijn hierin
geïnteresseerd, net als tal van hogeronderwijsinstellingen.

Voor hogescholen, universiteiten en het volwassenenonderwijs is de praktijken bedrijfsgerichte aanpak van duaal leren een kans om de opleidingen

nog beter te laten aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Duaal

leren past ook in het concept van levenslang leren en loopbaantransities van
werkenden.

De bestaande regelgeving laat al toe om allerhande vormen van

werkplekleren in de onderwijscurricula op te nemen. De autonomie van
de hogeronderwijsinstellingen is groot om zelf overeenkomsten vast te
leggen en om aan kwaliteitsbewaking te doen.

Vlaamse hogescholen en universiteiten kunnen participeren
in het ESF-project ‘Alternance in Vlaanderen’. Co-creatie
van enkele duale leertrajecten, in een Vlaams-Franse context,
kan leiden tot bruikbare en te veralgemenen modellen die de
grensoverschrijdende uitwisseling van studenten stimuleren.
Het hoeft, met andere woorden, niet altijd ‘Erasmus’ te zijn…
Een proefproject in het academiejaar 2019-2020 moet
de best practices uit Frankrijk implementeren in Vlaanderen.
Dat kan bijvoorbeeld door enkele keuzevakken open te
stellen voor grensoverschrijdende modules met Frankrijk en
de studenten tijdens een stage in een bedrijf kennis te laten
maken met het alternerend leren.
Indien interesse, dan zitten we graag samen om
een traject op maat samen te stellen. We nemen
onze gezamenlijke ervaringen nadien mee in
de beleidsaanbevelingen aan de Vlaamse overheid.

WAT IS
ALTERNANCE?
Duaal leren in een bedrijf
Alternance is een manier van duaal leren in hogescholen en universiteiten.
De student combineert het volgen van colleges met een opleiding binnen
een bedrijf.
Afhankelijk van de gevolgde studies wordt de opleidingstijd van de student
verdeeld tussen aanwezigheid op school en in het bedrijf. Het hele jaar door
is de student meer dan 50 procent actief voor het bedrijf.
De opdrachten die de student uitvoert, zijn divers en afhankelijk van de
studierichting die de student volgt. School, bedrijf en student sluiten met
elkaar een overeenkomst af die beschrijft wat er van de student verwacht
wordt.
De student is een medewerker van het bedrijf.
Het alternance-leren kan ook in de schoolvakanties doorlopen.

ESF - Partner voor
Innovatieve initatieven
ESF (Europees Sociaal Fonds) stelt zich tot doel om organisaties de kans te
geven om projecten op te zettten rond het creëren van arbeidskansen en
kwalitatieve loopbanen.
De arbeidsmarkt is in volle ontwikkeling en kenmerkt zich door tal van
maatschappelijke uitdagingen. ESF promoot en ondersteunt daarom ook
vernieuwende inzichten om op deze uitdagingen een passend antwoord te
bieden.

Wie zijn wij?

TUAWEST
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
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helixmodel, bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Innovatie door samenwerking en kennisdeling staat voorop.

DewaFlex is een Belgisch bedrijf. In 2013 richtte
Pieter Dewaele een divisie op in Noord-Franrijk. Als
handelsagent voor verschillende (vooral Belgische)
bedrijven bouwde DewaFlex niet alleen kennis over
de Franse markt op.

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

Het bedrijf stelde snel vast dat het inzetten van
alternance-studenten een goeie manier was om
een snelle en aanhoudende groei in Frankrijk te
realiseren. DewaFlex groeide dankzij de inzet van
alternance-studenten.

Hoe gaat DewaConnect
tewerk?

Het geloof in en de goede ervaring met het
alternance-leren leidden tot de start van
DewaConnect, dat nu de studenten begeleidt die
voor verschillende Belgische bedrijven actief zijn op
de Franse markt.

DewaConnect beschikt over een uitgebreide
database van studenten die op zoek zijn naar
een alternance-uitdaging. Op vraag van
bedrijven zoekt DewaConnect de gepaste
student voor de opdracht die het bedrijf wil
realiseren.

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 TUA
West een antwoord zoekt.
Vanuit West-Vlaanderen laten we ons ook inspireren door onze
Franse buren van de Eurometropool.

Johannes

Vlaamse alternance-student in Frankrijk

‘Tijdens mijn laatstejaarsstage kreeg ik te horen

Op het einde van mijn traject kreeg ik de kans om

wou ambiëren, ik mijn talenkennis diende te

Het alternance-traject gaf mij niet alleen de

dat, als ik een hogere functie binnen een bedrijf
ontwikkelen.

Ik begon te zoeken hoe ik dit op de meest

efficiënte manier kon doen en kwam terecht bij

DewaFlex. Ik schreef me in aan de Universiteit van
Rijsel en werkte binnen DewaFlex aan de uitbouw
van DewaConnect.

een contract van onbepaalde duur te tekenen.
mogelijkheid om een bijkomend 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!’

Adam

Franse alternance-student
‘Dit traject geeft me de kans

communicatief sterker

persoonlijk en professioneel

meer te weten gekomen over

om me te ontwikkelen op

vlak. Mijn werkgever geeft

me de kans om zelfstandig
te leren werken. Door mijn

relatie met potentiële klanten
ben ik ook assertiever en

geworden. Professioneel ben ik
de vastgoedsector en heb ik
de geleerde competenties
op school meteen kunnen

gebruiken in het werkveld.’

Van start gaan
Het begin van het traject.

Vooraleer het alternancetraject 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 contacten legt met bedrijven
die een alternance-student willen inzetten. Deze

contactpersoon is ook het vaste aanspreekpunt van
het bedrijf en helpt bij het opstellen van het contract
en de opdrachtomschrijving.

In Frankrijk bestaan er gespecialiseerde websites
waar de bedrijven hun jobomschrijvingen

online kunnen plaatsen. De student kan op die
aanbiedingen reageren.

ZELF OP ZOEK
Indien de student niet bij één van deze bedrijven
terecht kan, moet hij/zij zelf op zoek gaan naar
een stageplaats.
Dit loopt via gespecialiseerde websites waar
de bedrijven hun jobsomschrijvingen
online kunnen plaatsen. De student kan op
die aanbiedingen reageren.

Ondertekenen
contract
De nodige papieren in orde brengen.
Zodra de student en het bedrijf tot een akkoord zijn gekomen,
gaan ze over tot het ondertekenen van het arbeidscontract.

De student wordt dus medewerker van het bedrijf en krijgt een
loon uitbetaald, afhankelijk van zijn leeftijd en zijn opleidingsniveau.

Heeft de student recht op
vakantie?
De alternance-student heeft ook recht op vakantie. Per dertig gewerkte dagen krijgt hij 2,5 dagen
vakantie. De student is verplicht om tussen 1 mei en
31 oktober minstens drie volledige weken na elkaar
verlof te nemen.

Franse bedrijven betalen jaarlijks een bijdrage waarmee de
opleiding van alternance-studenten wordt betaald.

BEPALEN MISSIE
De alternance-opdracht start met het uitschrijven van een
opdrachtomschrijving. Deze zorgt ervoor dat de studenten
opdrachten uitvoeren die afgestemd zijn op wat ze op school leren.
De nauwe aansluiting met de studies is een belangrijk gegeven.
Een voorbeeld: een student rechten mag bijvoorbeeld
geen zuiver administratieve taken uitvoeren voor het bedrijf.

Moet de student vakantie
nemen om te studeren voor zijn
examens?
Daarnaast heeft de student ook recht op vijf
‘jours de révisions‘ om zijn examens voor te
bereiden.

De tuteur
De tuteur moet een attest als maitre d’apprentissage hebben. 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.

Een tuteur mag nooit meer dan twee student begeleiden. Bij een contrat pro
(hogere opleiding) mogen het er drie zijn.

Opvolging
Begeleiding op maat.
Binnen het bedrijf krijgt de student een ‘tuteur’
aangewezen. Deze tuteur is de medewerker van het
bedrijf die de alternance-student begeleidt.
Bij de start van de missie krijgt de tuteur toegang
tot een online platform (MySup bijvoorbeeld) dat de
school ter beschikking stelt. Dit moet een vlotter verloop
van de overlegmomenten mogelijk maken.
De tuteur evalueert de alternance-student op
geregelde tijdstippen.

Beëindiging overeenkomst
De werkgever heeft recht om tijdens de proefperiode (twee maand)
het contract éénzijdig stop te zetten. Na deze periode moet er een
akkoord in onderling overleg zijn om het contract stop te zetten.

Samen met de coördinator van de onderwijsinstelling
is de tuteur verantwoordelijk voor de opvolging en de
begeleiding van de student.
De verantwoordelijke van de school komt minstens
twee keer per jaar op bezoek in het bedrijf om de
opdracht te bespreken met de tuteur en de student.
Tijdens dit gesprek worden ook agendapunten van de
student besproken en gaat men na hoe de student
zich inzet op school.

BEOORDELING

De laatste stap.
De coördinator valideert samen met de
student de beoordeling die de tuteur online
heeft doorgestuurd.
Samen met de student stelt de tuteur
leerdoelen op voor de komende periode.

Diplomering
Het doel van het alternance-traject is om de student op te leiden en voldoende
kwalificaties mee te geven, zodat hij op het einde van het academiejaar zijn
diploma behaalt. De student moet hiervoor examens afleggen.

Daarnaast presenteert de student zijn eindwerk over de opdracht die hij binnen

het bedrijf heeft afgewerkt. De presentatie gebeurt voor een jury, waarbij ook vaak
de tuteur aanwezig is. De student moet tijdens de colleges een aanwezigheidslijst
ondertekenen, zodat hij zijn aanwezigheden kan bewijzen.

Bij onvoldoende aanwezigheid kan de validering van zijn diploma in gevaar komen.

“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 alternancetraject hebben afgerond.”

Mogelijkheden binnen het
Belgisch onderwijssysteem.
De bedoeling is om volgend academiejaar een proefproject te starten waarbij de best practices
vanuit Frankrijk worden geïmplementeerd binnen de Vlaamse hogescholen. Dit kan o.a. door
enkele keuzevakken open te stellen voor grensoverschrijdende modules met Frankrijk. Tijdens
het stageproject maken de studenten kennis met het alternerend leren.
De concrete invulling van proefprojecten worden in samenspraak met de geïnteresseerde
onderwijsinstellingen samengesteld. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
Het organiseren van een bezoek aan bedrijven die met alternance werken.
Een taalbad Frans.
Specifieke grensoverschrijdende opleiding aan Franse business-school.
Indien interesse, dan zitten wij graag samen om een traject op maat samen te stellen.
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