
Proefproject duaal lesgeven



Duaal lesgeven, wasda?

• Vakmensen uit het bedrijfsleven die naast hun job 

• tijdelijk en deeltijds (enkele uren per week)

• lesgeven in het middelbaar onderwijs (ASO & TSO)

• vooral technische en wetenschappelijke vakken 
(chemie, fysica, wiskunde, biologie, toegepaste mechanica, 

meet- en regeltechnieken, …)

• en zo hun passie en praktijkervaring doorgeven, 

het lerarentekort mee helpen opvangen, 

jong talent inspireren voor STEM-studies & -beroepen,

en didactische en pedagogische skills verwerven.



What’s in it for you & your company?

• Corporate branding & social responsibility
• Nauwe samenwerking met scholen uit regio: 

bredere bekendheid en duurzame connectie 

bij scholen, ouders én leerlingen

• Maatschappelijke betrokkenheid in aanpak lerarentekort

• Versterking praktijkgericht STEM-onderwijs

• Levenslang leren & talent management
• Competentie-ontwikkeling: pedagogische en

didactische skills

• Leercultuur

• Werkbaar werk



Voordelen voor scholen & leerlingen?

• Toegang tot gemotiveerde leerkrachten met 

praktijkervaring en passie voor hun vak

• Praktijkgericht en professioneel STEM-onderwijs:

theoretische formules uit handboeken illustreren met 

praktische toepassingen in producten en processen

• Brug slaan met bedrijfsleven: jongeren maken kennis

met STEM-beroepen en nieuwste technologische

inzichten

• Meer STEMpathie is meer talentontwikkeling
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Ondanks corona gaan we door. 
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1. Stel je tot 30 september 2020 kandidaat via de 

essenscia-website, geef je voorkeursvakken aan* en

bespreek dit binnen je onderneming.

2. Volg in het najaar een verkort didactisch traject bij AP 

Hogeschool & Thomas More Kempen.

3. Beslis pas daarna of je effectief als duale lesgever voor

de klas wil staan en stap mee in het matchingsproces

met geïnteresseerde scholen

4. Start met duaal lesgeven vanaf januari 2021 met 

adequate onboarding, coaching & feedback

Word pionier in duaal lesgeven

*Ook later instappen voor volgende educatieve sessies en schooljaren is mogelijk



Nog vragen?

• Veerle Van Nieuwenhuysen

• Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

• 0486 49 44 80

• vvannieuwenhuysen@essenscia.be

• Kris Bosch

• Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

• 0486 68 52 51

• kbosch@essenscia.be

Meer info? Veelgestelde vragen?

www.essenscia.be/duaal-lesgeven

mailto:vvanNieuwenhuysen@essenscia.be
mailto:VVanNieuwenhuysen@essenscia.be


Vraag & antwoord

Stel je kandidaat via

www.essenscia.be/duaal-lesgeven


