
 
 

 
Je technische expertise delen met leerlingen: iets voor jou of voor je medewerkers?  

Vind je het belangrijk dat leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs leren van 
vakmensen uit de praktijk? Wil je je passie voor je vak overdragen aan leerlingen in 
elektrotechnische opleidingen? Ben je op zoek naar mogelijkheden om je medewerkers 
meer afwisseling in hun job te bieden of om collega’s die tijdelijk fysiek minder inzetbaar zijn 
een alternatief te bieden? Dan is deelnemen aan DUABAAN misschien wel iets voor jou!  
 
Wat is DUABAAN?  

DUABAAN is een proeftuin van de Vlaamse overheid waar vakmensen uit de praktijk 
(zelfstandigen of werknemers) tijdelijk een lesopdracht in een school in de buurt vervullen. 
Bedoeling van het project is om te leren of en onder welke voorwaarden, dit concept van 
‘hybride lesgevers’ veralgemeend kan worden.  
 
Hoe deelnemen als zelfstandige of werkgever?  

Als zelfstandig garage- of koetswerkbedrijf of als werkgever in onze sector kan je deelnemen 
door je kandidaat te stellen. Je kan zelf of één of meerdere van je medewerkers inschrijven 
in het project. De concrete lesopdracht (vak, lesrooster, duur) in een school in de buurt zal 
afhangen van de vacatures die school en de opdracht waarvoor jullie tot een overeenkomst 
komen.  
 
Wie zoeken we precies?  

Vakmensen uit het bedrijfsleven die een deel van hun werkuren willen wijden aan het 
doorgeven van hun passie en praktijkkennis aan jong talent. Een pedagogische achtergrond 
hebben, is niet nodig.  
 
Wat houdt deelnemen in?  

 Als deelnemer stel je je kandidaat om als hybride lesgever een lesopdracht in het 
onderwijs te vervullen. Dat gebeurt door een CV-modelformulier in te vullen en terug 
te mailen naar de projectcoördinator van Educam.  

 Ben je werknemer, dan meldt je werkgever je aan, als zelfstandige meld je jezelf aan.  
 Educam neemt contact met je op over je deelname. De projectcoördinator brengt je 
vervolgens (in augustus) in contact met één of meerdere scholen met een vacature 
die aansluit bij je interesse en mogelijkheden.  

 Je overlegt met de schooldirectie om te bekijken of de vacature je past en of je (en 
indien van toepassing je werkgever) de lesopdracht kan inplannen in je werkrooster. 
Als zelfstandige sluit je zelf een overeenkomst hierover met de school; als 
medewerker doet je werkgever dat.  

 Je voorziet een aantal documenten om je geschiktheid om voor de klas te staan te 
staven en geeft deze door aan de school:  

• een uittreksel uit het strafregister (model 596.2); 
• een medisch geschiktheidsattest; 
• relevante diploma’s, behaalde certificaten. 

 Je volgt een didactisch voortraject van drie dagen. Beschik je over een aantoonbare 
onderwijservaring via een diploma van een erkende lerarenopleiding, dan dien je in 
principe niet meer deel te nemen aan het didactisch voortraject.  



 Je voert in de school de lesopdracht en de pedagogische taken uit. Dit houdt het 
geven van de lessen in, maar ook de planning en voorbereiding van lessen, de 
klaseigen leerlingenbegeleiding, de evaluatie van de leerlingen en het overleg en de 
samenwerking met de schooldirectie, collega’s, CLB en ouders, behoren tot je taken.  

 Je kan echter rekenen op ondersteuning. De school stelt een mentor aan die jouw 
aanspreekpunt is op school. Ook vanuit Educam is er ondersteuning voorzien. Je 
staat er dus niet alleen voor! 

 Je combineert je taak als hybride lesgever met je opdracht in het bedrijf. Als 
werknemer bepaal je samen met je werkgever hoeveel en welk regulier werk te 
combineren is met je lesopdracht. Je krijgt tijdens je lesopdracht je normale loon 
uitbetaald.  

 Je neemt deel aan evaluatie-activiteiten vanuit het project. DUABAAN is een 
proeftuin en daarom zullen we je enkele keren vragen mee te werken aan de 
evaluatie van het project. Dit kan betekenen dat je een korte vragenlijst moet invullen 
of dat iemand je komt interviewen. Je antwoorden worden anoniem verwerkt en 
enkel gebruikt om de haalbaarheid van het concept op lange termijn te bepalen. We 
zullen je ook vragen tweemaal deel te nemen aan een overleg met andere 
deelnemende bedrijven en scholen om ervaringen uit te wisselen en te delen.  

 
De eerste stappen: 

➢ Je meldt jezelf of je medewerker(s) aan als deelnemer aan DUABAAN. Dat doe je 
door een CV-modelformulier in te vullen en terug te mailen naar 
lvandenhoeck@educam.be.  

➢ Je engageert je om als deelnemer  in dialoog te laten gaan met één of meerdere 
scholen die Educam voorstelt om te kijken of de vacatures die ze hebben, matchen 
met de interesse en mogelijkheden van de deelnemer. 

➢ Je bespreekt met de schooldirectie de concrete invulling van de vacature. Nadien 
bekijk je of de lesopdracht kan worden ingepland in het werkrooster. 

➢ Indien er een match is, sluit je een overeenkomst met de school. Daarin worden de 
duur en de praktische organisatie van de lesopdracht opgenomen. Je kan je 
daarvoor baseren op een modelovereenkomst die Educam kan aanreiken. Per lesuur 
wordt in een vergoeding van 59,66 euro voorzien. Je factureert direct aan de school.  

➢ Je stelt de deelnemer beschikbaar om een verplicht didactisch voortraject te volgen 
dat drie dagen duurt en kosteloos is. Beschikt de hybride lesgever over een diploma 
van een erkende lerarenopleiding, dan hoeft het didactisch voortraject niet gevolgd te 
worden.  

 
We vragen je als werkgever om tijdens de lesopdracht (zeker in de aanvangsfase) 
voldoende aandacht te hebben voor het welzijn van de deelnemer. Tenzij anders gepland 
zal hij of zij de lesopdracht combineren met zijn of haar regulier werk en zal er in het begin 
misschien een evenwicht gezocht moeten worden tussen beide opdrachten. Houd voor de 
lesopdracht ook rekening met een voorbereidings- en opvolgingstijd (coëfficiënt van 1,9).  
 
Ben je overtuigd?  

Meld jezelf of je medewerker(s) aan via het formulier 
 
Heb je nog vragen?  

Neem contact met projectcoördinator Luc Vandenhoeck – 0490-64 58 44 
 
Voor meer info:  

www.educam.be/duabaan  



 



 

CV HYBRIDE LESGEVER 

Naam bedrijf: … 

Naam en voornaam deelnemer: ... 

Woonplaats deelnemer: … 

GSM deelnemer: ... 

Mail deelnemer: ... 

 

Educam hecht veel waarde aan privacy en gegevensbescherming. De info hieronder (t.e.m. punt 5) 

geeft Educam door aan de schoolbesturen waar je mogelijks deze lesopdracht zal uitvoeren. De 

hierboven vermelde gegevens worden geanonimiseerd.  

1. Welke activiteiten voert het bedrijf waar je tewerkgesteld bent uit? 

... 

2. Wat is jouw ervaring met het opleiden en begeleiden van jongeren? 

... 

3. Welk relevant vakdiploma heb je behaald?  

... 

4. Welke andere relevante opleidingen, attesten/certificaten (bv. mentoropleiding, ...) heb je 

behaald? 

... 

5. Wat is jouw kennis van Office (Word – excel - powerpoint)? 

… 

Als het schoolbestuur je kandidatuur effectief weerhoudt, zal je onderstaande bewijsstukken 
rechtstreeks aan het schoolbestuur moeten bezorgen. Het schoolbestuur bewaart deze bewijsstukken 
op de wijze en gedurende de termijnen die het reeds hanteert voor de gegevens van al haar 
personeelsleden en dit in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Heb je hier vragen 
over? Neem dan zeker contact op met het schoolbestuur.  

☐ Een bewijs van onberispelijk gedrag via een uittreksel uit het strafregister (model 596.2 voor 

werken met minderjarigen) dat je aanvraagt bij de gemeente waar je woont 

☐ Een medisch attest afgeleverd door een (bedrijfs)arts dat jouw medische geschiktheid 

aantoont. 

☐ Bewijs van een relevant vakdiploma in het kader van de lesopdracht (diploma’s zijn eventueel 

terug te vinden via: http://leerenervaringsbewijzendatabank.be/ 

☐ Bewijs van behaalde attesten/certificaten (bv. mentoropleiding, HEV) 

 

http://leerenervaringsbewijzendatabank.be/
http://www.volta-org.be/duabaan


Educatieve vooropleiding bij de Artevelde hogeschool op 1 en 9 en 15 september 2022: 

☐ Ik verklaar deel te zullen nemen aan de verplichte educatieve vooropleiding bij de Artevelde 

hogeschool. (*) 

☐ Ik verklaar te beschikken over een aantoonbare onderwijservaring via een diploma van een 

erkende lerarenopleiding, maar zal toch deelnemen aan de educatieve vooropleiding bij de 

Artevelde hogeschool. (*) 

☐ Ik verklaar te beschikken over een aantoonbare onderwijservaring via een diploma van een 

erkende lerarenopleiding en wens niet deelnemen aan de educatieve vooropleiding bij de 

Artevelde hogeschool. (*) 

(*) vink aan wat past.  
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