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Morgen, dinsdag 7 november om 10.30 uur, lanceert het GO! Technisch Atheneum
Keerbergen samen met Syntra Vlaanderen en PIVA Oudenaarde de wedstrijd IdeaalDuaal.

TECHNISCH
ATHENEUM
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CAMPAGNE DUAAL LEREN OP GANG

TRAPT

Duaal leren is een combinatie van leren op de werkvloer en leren op school. Die
unieke samenwerking tussen de schoolbank en de werkplek wil Syntra Vlaanderen
nog meer stimuleren met de competitie ‘IdeaalDuaal’. Scholen en bedrijven worden
uitgedaagd om hun meest innovatieve ideeën over duaal leren te plaatsen op een
website, www.ideaalduaal.be. Een jury selecteert per provincie de beste ideeën. De
kick-off vindt plaats op dinsdag 7 november om 10.30 uur in het GO! Technisch
Atheneum Keerbergen, Molenstraat 2 in Keerbergen.
“Met deze wedstrijd willen we leerlingen, leerkrachten, werknemers en bedrijfsleiders
aanmoedigen om creatief na te denken over duaal leren en hun inspirerende ideeën te delen
op de website ideaalduaal.be. Per provincie selecteert een jury de beste ideeën. Vervolgens
worden er teams opgezet die onder begeleiding van een professionele coach het idee verder
gaan uitwerken. In mei 2018 is de finale. Een jury kiest dan de uiteindelijke winnaar”, zegt
Vickie Dekocker, projectleider van het initiatief van Syntra.
Het GO! Technisch Atheneum Keerbergen trekt de wedstrijd IdeaalDuaal mee op gang. “Wij
bieden duaal leren aan in onze studierichtingen Ruwbouw en Elektrische installaties”, zegt
Steven Hendrickx, directeur van Technisch Atheneum Keerbergen.
Dat het Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra het technisch atheneum in
Keerbergen kiest voor de lancering van hun campagne rond vernieuwende ideeën voor
duaal leren, is niet zo vreemd.
“Wij stonden aan de wieg van het duaal leren. We werden zeer actief betrokken bij de
uitbouw ervan. Diverse organisaties en scholen alsook het departement onderwijs vragen
ons regelmatig om uitleg. Ook binnen het GO! zelf gaven we recent nog een toelichting
omtrent de praktische organisatie. Onze goede werkwijze betreffende duaal leren is dus
algemeen bekend”, zegt Steven Hendrickx.
Het studieaanbod van GO! Technisch Atheneum Keerbergen richt zich op alles wat met
bouwen en autotechnieken te maken heeft. “De auto- en bouwsector is aan strenge
milieueisen onderworpen. Energiezuinig rijden en bouwen zijn de nieuwe norm. Ook dat
vraagt om toekomstgericht onderwijs. We zorgen er op allerlei manieren voor dat de
leerlingen mee zijn met de laatste ontwikkelingen op vlak van duurzaamheid en recente
bouw- en autotechnieken. Duaal leren past hier perfect in.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steven Hendrickx, directeur van
GO! Technisch Atheneum Keerbergen, tel 015 51 25 94.
GO! Technisch Atheneum Keerbergen is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen,
6.600 cursisten avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste scholengroepen van het land. De groep verenigt de
scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van
Scholengroep 5 is Geert Van Hoof. Voor meer info: www.sgr5.be

