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Duaal leren in Hoger Onderwijs 
 

 

Presentatie  Erasmus+ Euroduale project 
 

 

14.30 – 15.00: Welkom en inschrijving 

15.00: Voorstelling Euroduale project en vragenronde 

Rigo van Raai  – Cofora 

Voorstelling pilootprojecten 

 Hilde Evers, Lieve Mulier – UC Leuven-Limburg 

16.00: Gedachtewisseling en slotbeschouwing 

16.30: Drink  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROJECT PARTNERS: Università di Modena e Reggio Emilia (coordinator), ADAPT, Università di Padova, Università di Roma Tre, University of Southampton (UK), Otto-Von-Guericke-

Universitaet Magdeburg (Germany), University College Leuven (UC Leuven) (Belgium), Universidad de Sevilla (Spain), Fondazione Politecnico di Milano, Sophia R&I (Italia), Camera 

di Commercio ltalo-Germanica (AHK), Cofora International Projects BV (Olanda), European Foundation for Education e.V. (Germania) 

  

Vrijdag 9 juni 2017 van 15.00 tot 16.30 

UC Leuven-Limburg 

Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Leuven, België 
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Duaal Leren 

Kan je omschrijven als een combinatie van ‘formeel’ leren aan een onderwijsinstelling en ‘werkplekleren’. 

Duaal leren wordt ook dikwijls beschreven als ‘alternance training’. Dit wil zeggen, 

onderwijs en training in een onderwijsinstelling koppelen aan werken in een bedrijf of een organisatie.  

Het alterneren kan dan gebeuren op een dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis.  

Deelnemers zijn contractueel gelinkt aan een werkgever en ontvangen soms een vergoeding.  

 

 Doelstellingen van het project 

Een duaal leerkader opzetten voor het hoger onderwijs door de ‘leerovereenkomst-benadering’  

uit te breiden in Europese lidstaten. 

Studenten in hoger onderwijs krijgen nieuwe curricula aangeboden waarin formele opleiding, beroepspraktijkvorming, 

geografische en virtuele mobiliteit met elkaar gecombineerd worden.   

In dit project test UC Leuven-Limburg nieuwe mogelijkheden uit om leren en werken te combineren. 

 

 

Meer info 

www.euroduale.eu 

hilde.evers@ucll.be – lieve.mulier@ucll.be 
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