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Multiplier Event – ‘TRIALOG LIVE’ 
 
Mevrouw, mijnheer, 
 
We nodigen je uit in te tekenen voor een inspirerende (gratis) lunch-dating ‘TRIALOG LIVE’. Lees verder 
als je wil weten op welke originele manier we jullie graag nog meer willen inspireren over Duaal Leren.  
 
GO! scholengroep Antwerpen en GO! Scholengroep 23 Meetjesland participeren in een Erasmus+ 
project ‘Trialog’  met GO! scholengroep 1 Antwerpen en GO! scholengroep 23 Meetjesland als Vlaamse 
partners en verder partners uit Roemenië, Italië, Duitsland. Het ultiem doel van het project is om de 
communicatie tussen het bedrijf, de lerende en de leraar in het kader van duaal 
leren/stagebegeleiding  te optimaliseren door de ontwikkeling van een APP. Vanuit die dialoog tussen 
drie partijen hebben we deze APP ‘TRIALOG’ gedoopt. Meer info: https://www.sgr23.be/trialog.  
 
In het Trialog project willen we het gesprek tussen de drie partijen beknopt structureren in een app. 
Duaal leren, stage, deeltijds leren en werken, leercontract, werkplekleren: allemaal vormen van 
opleiding waar onderwijs, tewerkstelling en jongere elkaar ontmoeten. Omdat de onderwijspartner 
verantwoordelijk is voor het certificeren van de jongere ligt het initiatief voor overleg en communicatie 
vaak bij de school. Maar ook de jongere moet hierin een stem hebben: hij is diegene die het werk moet 
doen en wiens getuigschrift afhangt van een goede begeleiding en communicatie omtrent zijn kennis en 
vaardigheden. Ook het bedrijf moet erkend worden als partner: welke info voor een werkgever 
relevant is en hoe daarover best wordt gecommuniceerd is even belangrijk.  
 
TRIALOG organiseert op 29 mei een slotevent waarin we die TRIALOOG live willen voeren in een 
‘lunchdating’ concept tussen de drie betrokken partijen. Vier themagesprekken worden bij evenveel 
kleine lunchgerechtjes geserveerd onder de deskundige leiding van Guy Tegenbos. Zo willen we het 
nuttige aan het aangename paren in een relaxed en inspirerend moment voor alle aanwezigen. Net 
voor het dessert en de dessertbabbel zal Guy ons allen uitdagen tot een finale.   
Een tiental experten uit de bedrijfs- en tewerkstellingssector, evenveel jongeren en evenveel 
medewerkers uit het onderwijs, worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan dit event. 
Daarnaast is het event open voor een twintigtal participanten: mensen met ervaring en/of interesse in 
de materie die mee aanschuiven bij de lunch voor elk minidebat.  
 
Wil jij je engageren om deel te nemen aan dit (gratis) event?  
Stuur een mailtje aan Philippe Noben (Coördinator Internationale projecten GO! scholengroep 23):  
philippe.noben@sgr23-meetjesland.be . Vermeld of je vanuit tewerkstelling, onderwijs of als lerende jongere 
aanschuift aan onze lunchtafel. EN: inspireer ons met minstens één vraag. Of suggereer één item dat die dag zeker 
aan bod moet komen. Datum: 29/5/18. Timing: onthaal 10.30 uur, start om 11 uur stipt. Het event eindigt 
omstreeks 15.30 uur. Plaats: CVO Antwerpen, Campus Ruggeveld, Ruggeveldlaan Deurne.  
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt tot 50. Reageer daarom snel. Je bent pas ingeschreven als je een 
bevestigingsmail hebt ontvangen.  
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