
 

 

 

IN HET TWEEDE PROJECTJAAR SLUIT EDUCAM ZICH AAN BIJ DIT PROJECT 
 

 

Vind je het als schooldirectie belangrijk dat leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs leren van vakmensen uit de 

praktijk? Wil je de passie die die mensen voor hun vak hebben doorgeven aan leerlingen in elektrotechnische opleidingen? 

Ben je nog op zoek naar iemand om een aantal openstaande lesuren in te vullen? Dan is deelnemen aan DUABAAN 

misschien wel iets voor jouw school! 

 

Leerlingen laten proeven van de technische expertise aanwezig in elektrotechnische bedrijven: iets voor jouw 

school?  

 

 

Wat is DUABAAN? 

 

DUABAAN is een proeftuin waar vakmensen uit de praktijk tijdelijk een lesopdracht vervullen in jouw school. Het kan gaan 

om een zelfstandige en/of een werknemer uit een garagebedrijf. Bedoeling van het project is om te leren of, en onder welke 

voorwaarden, dit concept van ‘hybride lesgevers’ veralgemeend kan worden. 

 

Hoe kan je deelnemen als school? 

 

Je kan deelnemen door je kandidaat te stellen om tijdelijk iemand uit een bedrijf een lesopdracht te laten invullen voor een of 

meerdere lesuren die niet ingevuld raken. De concrete lesopdracht (vak, lesrooster, duur) zal afhangen van de openstaande 

lesuren in jouw school heeft en de overeenkomst die je afsluit met een bedrijf.  

 

Wie zoeken we precies? 

 

Schooldirecties die vakmensen uit het bedrijfsleven willen inzetten om hun passie en praktijkkennis aan jong talent door te 

geven en op deze manier openstaande lesuren in elektrotechnische richtingen invullen.  

Vakmensen die aan het project deelnemen, hebben geen pedagogische achtergrond nodig, maar krijgen wel een zeer kort 

didactisch voortraject en ondersteuning door een externe coach vanuit het project. 

 

Wat houdt deelnemen concreet in? 

 

 Als school 

• Als school stel je je kandidaat door een vacature-modelformulier in te vullen en terug te mailen.  

 

• Educam neemt contact met je en beantwoordt vragen die je eventueel nog hebt over je deelname. De 

projectmedewerker brengt je vervolgens in contact met één of meerdere bedrijven die aan Educam hun 

interesse om tijdelijk een lesopdracht op zich te nemen, hebben doorgegeven. 

 

• Je overlegt met één of meerdere bedrijven om te bekijken wie er voor een welbepaalde vacature in 

aanmerking komt. Bespreek samen met het bedrijf en de hybride lesgever hoeveel uur per week er wordt 

lesgegeven en wat de lesopdracht inhoudt. 

De werkgevers bekijken of een lesopdracht kan ingepland worden in hun werkrooster. 

 

• Jouw school ontvangt een aantal documenten van de hybride lesgever die zijn of haar geschiktheid om voor 

de klas te staan, staven: een uittreksel uit het strafregister (model 596.2), een medisch geschiktheidsattest, 

relevante diploma’s, behaalde certificaten, ... 

 

• Jouw school engageert zich om een mentor aan te stellen die de hybride lesgever begeleidt en ondersteunt 

bij zijn of haar taken: de planning en voorbereiding van de lessen, de klaseigen leerlingenbegeleiding, de 

evaluatie van de leerlingen en het overleg en de samenwerking met de schooldirectie, collega’s, CLB en 

ouders. 

 



 

 

• Jouw school kan rekenen op ondersteuning van reeds ervaren scholen, alsook ondersteuning vanuit 

Educam. Marc Leunis, Adviseur Onderwijspersoneel, (marc.leunis@ond.vlaanderen.be) is het aanspreekpunt 

bij het Departement Onderwijs en Vorming. Je staat er dus niet alleen voor. 

 

• Ter voorbereiding van de lesopdracht zal de hybride lesgever verplicht een didactisch voortraject van 

3 dagen volgen georganiseerd door Artevelde Hogeschool. Later is er ook nog een terugkommoment voorzien 

en blijft Artevelde beschikbaar voor ondersteuning. 

 

• Als er een match is tussen jouw school en een hybride lesgever, sluit je een overeenkomst met het bedrijf. Voor 

de gepresteerde lesuren vraag je bij AGODI een financiële vergoeding van € 59,66 per lesuur, net zoals 

voor de andere leerkrachten van jouw school. Jouw school betaalt aan het bedrijf een financiële tussenkomst 

op basis van een factuur.  

 

• Je neemt deel aan evaluatie-activiteiten. DUABAAN is een proeftuin. Om te bepalen of het concept werkt, 

hoe goed of slecht het werkt en waarom, zullen we jouw school (schooldirectie, mentor, leerkrachten 

leerlingen...) enkele keren vragen mee te werken aan de evaluatie van het project. Dit kan betekenen dat 

er een korte vragenlijst moet ingevuld worden, dat iemand op je school komt interviewen, … De 

antwoorden worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt om de haalbaarheid van het concept op lange 

termijn te bepalen. Volta of Educam zal aan je school ook vragen om tweemaal deel te nemen aan een 

overleg met andere deelnemende bedrijven en scholen om ervaringen uit te wisselen en te delen. 

 

 

Als werkgever 

• De werkgever meldt zichzelf of één of meerdere van zijn medewerkers aan als deelnemer aan DUABAAN. 

Dat doe hij door een CV-modelformulier in te vullen en te mailen naar lvandenhoeck@educam.be. 

 

• De werkgever engageert zich om zelf en/of samen met één of meerdere van zijn medewerkers in dialoog te 

laten gaan met jouw school om te kijken of de vacatures die jouw school heeft, matchen met de interesse en 

mogelijkheden van de deelnemers.  

 

• Als er een match is, sluit het bedrijf een overeenkomst met de school. Daarin bepaal je de duur en de 

praktische organisatie van de lesopdracht. Je kan je daarvoor baseren op een modelovereenkomst die 

Educam zal aanreiken. De werkgever bezorgt jouw school een factuur met betrekking tot de 

lesopdracht. Zijn werknemer ontvangt zijn gewone loon. 

 

• Het bedrijf stelt de deelnemer beschikbaar om een verplicht didactisch voortraject te kunnen volgen. 

Het voortraject duurt drie dagen. Later is er ook een terugkommoment van één dag voorzien. Beschikt een 

deelnemer over een diploma van een erkende lerarenopleiding, dan dient hij/zij in principe niet meer deel te 

nemen aan het didactisch voortraject.  

 

• We vragen aan werkgevers 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.  

 

• De werkgever en de hybride lesgever nemen deel aan evaluatie-activiteiten. DUABAAN is een 

proeftuin. Om te bepalen of het concept werkt, hoe goed of slecht het werkt en waarom, zal Volta of 

Educam enkele keren vragen mee te werken aan de evaluatie van het project. Dit kan betekenen dat ook 

de werkgever en de hybride lesgever een korte vragenlijst moet invullen, dat iemand de werkgever en de 

hybride lesgever zal interviewen, …  

 

Ben je overtuigd?  

Meld jouw school aan als deelnemer via lvandenhoeck@educam.be  

Heb je nog vragen? 

Neem contact met coördinator Luc Vandenhoeck – 0490-64 58 44 

Voor meer info:   

 www.volta-org.be/duabaan 
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VACATURE – SJABLOON 
 

 

De onderstaande vacature is een voorbeeld. 
 
Je dient de tekst in het GROEN aan te passen volgens de openstaande betrekking die je hebt in jouw school. 

 

• Naam school: naam 
 
Als hybride lesgever zal je lesgeven aan leerlingen van: 

• Leerjaar: 2e leerjaar 

• Graad: 3e graad  

• Richting: Elektrische installaties 

• Onderwijsvorm: TSO / BSO (*) 

• Vak: Elektriciteit 

• Theorie / Praktijk (*) 
(*) Schrappen wat niet past 

 
Concreet houdt dit in dat zowel de theoretische kennis, alsook de praktische aspecten van de 
onderstaande competenties zullen moeten worden aangeleerd: 

a) Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…) 
b) Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden 
c) Monteert en sluit installaties op zeer lage spanning aan (telefonie, informatica, 

brandalarmen,…) 
d) Installeert en sluit verlichtingsinstallaties aan 

e) ... 
 
De lesopdracht loopt van 1/09/21 tem 31/12/21. In totaal zal je in die periode 7 uur/week voor de 

klas staan op de volgende dagen. 
1) Dinsdag: van 9 uur tot 12 uur 
2) Donderdag: van 13u tot 17 uur 

 
OF: 
 
De lesopdracht loopt van 1/09/21 tem 31/12/21. In die periode zal je in totaal 7 uur/week voor de 
klas staan.  Deze uren kunnen flexibel ingepland worden in functie van de beschikbaarheid van de 
hybride lesgever. 
 
Aanvullend zal je als hybride lesgever ook tijd besteden aan 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. 
 
Privacy: 
We verwerken en bewaren je persoonsgegevens, je CV en bewijsstukken op de wijze en 

gedurende de termijnen die we hanteren voor alle personeelsleden van onze school en dit conform 

de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens.  
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