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Minister Muyters promoot leren op de
werkvloer (en laat zich ook zelf even
onder handen nemen)

Emsal past haar opgedane kennis toe op de haardos van minister Muyters. - Foto Proot
Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) wilde wel eens zien
hoe 'duaal leren' in de praktijk werkt, en zakte daarom deze week af naar een
kapsalon in Oostende.
In het kader van 'duaal leren' kunnen leerlingen die schoolmoe zijn zestig procent
van hun lestijd op de werkvloer doorbrengen. Zo leren ze rechtstreeks de knepen
van het vak. "Er zijn momenteel 117 jongeren die hun vak leren op de werkvloer,
waarvan slechts 13 in West-Vlaanderen", aldus de minister. "We willen dat jongeren
er zelf voor kiezen om in een positief verhaal te stappen, en dit systeem niet enkel
als een laatste kans zien."
Nuttig werk
Ook in kapsalon Talking Heads in Oostende ondervindt zaakvoerder Sam Bonte heel
wat voordelen. Sinds een jaar krijgt Emsal Avdiji (21) er een opleiding en Bonte hoopt
dat ze nog lang blijft. "We hebben hier een heel goede ervaring mee", vertelt Bonte.
"Het is belangrijk dat ze hier ook nuttig werk kan verrichten, en niet gewoon klusjes
moet opknappen. Dat vergt wat inspanning, maar Emsal zou een mooie aanwinst
voor de zaak zijn." Zelf gaat de jongedame anderhalve dag per week naar school, de

rest van de week brengt ze door in het kapsalon. "Als ik op school iets leer, dan
kunnen we het één keer proberen op een pop", vertelt ze. "Hier kan ik steeds
opnieuw oefenen met echte klanten. Ik mag ook creatief zijn en kan mensen mooi
maken. Daarom hou ik van deze job."
Ook Unizo West-Vlaanderen ziet veel voordelen. "Duaal leren heeft zowel jongeren
als bedrijven iets te bieden", aldus Frederik Serruys. "Voor de jongere is het een
alternatieve leerweg, weg van de schoolbanken. Ze leren ook meteen het vak op een
realistische werkvloer, met de laatste technologieën. Het bedrijf kan zijn
inspanningen ook terugverdienen als de jongere ziet hoe fijn het er werken is."
(LBB)

