Programma

Partners FEBELGRA/
GRAFOC
Albyco - Antalis - Atradius
- Canon - Dataline Easypay Group - Four Pees
- Heidelberg - HP Igepa Belux - Kodak Konica Minolta - Lab9 Nautasign - NOA Trainings
- Oud Papier J. Michel Papyrus - Prevent Ricoh Belgium - Suez Select - SBS Skill BuilderS
- VDAB - Vigc - Vink

Infomoment

DUAAL LEREN
02 • 05 • 2019

16u:
Onthaal: Herman Staes – GRAFOC
16u15 - 16u45:
Getuigenis leren en werken:
Sandra Claes - DaddyKate
16u45 - 17u15:
Toelichting Duaal: Joachim Van der
Fraenen – Syntra Vlaanderen
Pauze
17u30 - 18u:
Duale trajecten in het grafisch onderwijs:
Henk de Baene - Katholiek Onderwijs
Vlaanderen en Vital Muytlaert - GO!
18u - 18u30:
Duale vergoedingen in de grafische
sector: Philippe van Ongevalle - Febelgra
18u30: Vragenronde
19u: Netwerking moment

Locatie
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

September 2019: Duaal leren start in de Printmediasector.
In het schooljaar 2019-2020
gaan de eerste duale trajecten
flexo- en offsetrotatiedrukker en
digital print operator van start
in de printmediasector.
In West-Vlaanderen richten Athena
Campus Heule en KTA Brugge het duale
traject flexo- en offsetrotatiedrukker in,
VISO Mariakerke start in Oost-Vlaanderen
met flexo- en offsetrotatiedrukker en
digital print operator. In Antwerpen
start de Talentenschool van Turnhout
met digital print operator en in Limburg
start KTA 1 Hasselt met het duale
traject flexo- en offsetrotatiedrukker.

Hoe kan ik me kandidaat stellen als
leerbedrijf? Hoeveel leerlingen kan ik
opleiden in een duaal traject? Hoe lang
duurt een volledig duaal traject voor
de leerling en hoeveel dagen komt
de leerling in mijn bedrijf de praktijk
aanleren? Wie is mijn contactpersoon
in de dichtstbijzijnde printmediaschool?
Wat kan de rol van Febelgra en
Sectorfonds GRAFOC in duaal leren zijn?
Op deze en nog veel meer vragen
zullen we antwoorden geven tijdens
dit infomoment. Heeft u alvast
vragen? Stuur ze dan op voorhand
door naar herman.staes@grafoc.be
Vertegenwoordigers van grafische
scholen en de netten en de koepels
zullen tevens ook aanwezig zijn.

Wenst u graag deel te nemen
aan dit infomoment, gelieve u
dan gratis in te schrijven voor
22/04/2019 via
www.febelgraevents.be
of stuur een mailtje naar
ann.kestens@febelgra.be of
naar herman.staes@grafoc.be

