
  Leren en werken, een winnende combinatie 

 

“Via het deeltijds leren en werken leer je de jongere 

een stiel én je leert de persoon kennen. Hierdoor 

weet je bij aanwerving goed welke medewerkers je 

in je bedrijf inzet. Ik raad het iedere ondernemer 

aan.”   

 

René Van der Kooij, Renovatiewerken VD&K 

 

Réné Van der Kooij en zijn medewerkers. V.l.n.r. Muntari Moha-

med, Recep Köse (leerling), René van de Kooij en Ibrahim Adam. 

 

Leren door te doen. De samenwerking met deeltijds lerende jongeren en René Van der Kooij  is een succesvol 

leertraject. Zowel voor de jongeren als de ondernemer. Niet alleen heeft René al meerdere jongeren aangewor-

ven. Ook voor hemzelf was het een leerproces om taken uit handen geven. René is zeer tevreden dat hij de 

sprong gewaagd heeft en raadt iedere ondernemer aan om een samenwerking met parttime lerende jongeren te 

proberen.  

De centra leren en werken en Syntra bieden opleidingen aan jongeren waarbij de combinatie schoolbank-

werkplek een evidentie is. Hiervoor is een samenwerking met bedrijven, klein en groot, essentieel. Net als René 

Van der Kooij, stellen heel wat andere Kempense ondernemers jongeren te werk die hun kwalificaties behalen 

door de combinatie leren en werken. Een winnend partnerschap voor ondernemer, student en maatschappij.  

Dit schooljaar zijn 656 jongeren via deeltijds leren aan de slag. De Kempen telt drie centra leren en werken met 

elk verschillende vestigingen, én Syntra-AB voorziet in leertijd. Vanuit een centrum leren en werken gaat de 

jongere drie dagen aan de slag op de werkvloer en twee dagen op school. Jongeren uit de leertijd versterken 

hun competenties vier dagen in een bedrijf en gaan één dag naar school. 

“Een goede match tussen de jongere en de onderneming is belangrijk. 

Gelukkig hebben onze scholen stevige partnerschappen met heel wat 

Kempense ondernemers. Toch blijven we steeds op zoek naar werkvloe-

ren waar de combinatie leren en werken mogelijk is.” 

 

           Bart Van Hecke, voorzitter Kempens regionaal overlegplatform leren en werken. 

 

Heeft u interesse om uw werkvloer open te stellen voor deeltijds lerende jongeren? Neem contact op 

met onze scholen.  

Contact 
 Centrum Deeltijds Onderwijs Noorderkempen 
  hilde.meeusen@cdonoorderkempen.be  - 0477/97 18 17 
 Centrum Deeltijds Onderwijs Kogeka 
  erwin.vanopstal@kogeka.be - 014/57 85 50 
 Centrum Leren en Werken De Vesten 
  dominique.balis@campusdevesten.be - 0497/52 19 50 
 Syntra AB 
  sabah.asad@syntra-ab.be - 03/230 20 72 
 
 
Voor meer info over samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijven 
kijk op www.onderwijs-ondernemen.be. 



Leren en werken in uw bedrijf? 

2 contractmogelijkheden 

Divers opleidingsaanbod leren en werken in de Kempen! 
 

Jongeren kunnen in de regio via uiteenlopende richtingen met de combinatie leren en werken aan 

de slag. Van winkelbediende tot schilder, van onderhoudsmecanicien tot kapper, van lasser tot ho-

venier… . De opleidingscentra bieden heel wat trajecten aan in volgende studiegebieden: 

 Administratie/winkelbediende       Hout 

 Auto              Mechanica-elektriciteit 

 Bouw              Personenzorg 

 Decoratie             Voeding/horeca 

Bovendien kunnen nieuwe opleidingen flexibel geprogrammeerd worden. Neem hierover 

contact op met onze scholen.  

 

Benieuwd of er een opleiding bekister, slager of andere is? Bekijk het volledige en actuele oplei-

dingsaanbod op de website van de scholen.  

 Syntra AB     www.leertijd.be 

 CDO Kogeka    www.sjgeel.be/deeltijds.php 

 CDO Noorderkempen   www.cdonoorderkempen.be 

 CLW De Vesten   www.clwdevesten.be 


