
Duaal 
leren



Vooraf

23 januari 2015: eerste conceptnota 

goedgekeurd VR

Formele adviezen: VLOR, RvB SYNTRA 

Vlaanderen, SERV

Informele adviezen: sectoren, BNCTOO, …

Aandachtspunten

3 juli 2015: conceptnota bis 

goedgekeurd VR



Situering van duaal leren?

Meer dan een hervorming Leren en Werken! 

Arbeidsmarktgerichte richtingen beroeps- en 

technisch secundair (incl. specialisatiejaren 

+ se-n-se). 

Gefaseerd: op termijn ook andere 

onderwijsniveaus

Op termijn dus ook volwassenenonderwijs 

en hoger onderwijs!

Twee leerwegen blijven mogelijk

Afstemming modernisering SO



Bouwstenen
Duidelijke verantwoordelijkheden en sterk 

partnerschap O-W

Leidt tot een kwalificatie

Toeleiding, screening, matching, 

trajectbegeleiding

Garantie op werkervaring voor arbeidsrijpe 

leerlingen

Samenwerking met partners op intermediair en 

lokaal niveau

Standaardtrajecten en individuele leertrajecten

Kwaliteit van duaal leren

Een eenvoudig statuut/overeenkomst

Complexe wetgeving vereenvoudigen en toegankelijk 

maken

Een stimulerende en resultaatsgerichte 

financiering



Vervolgtraject

Goedkeuring decreet duaal leren: schooljaar 

2017-2018

Implementatie: 01/09/2018

Verkennende trajecten: 

Sleutelproject 1: Werkplek 21 (september ‘15 

– februari ‘17)

Sleutelproject 2: Schoolbank op de werkplek 

(september ‘15 – juni ‘17)

Spoor 3: ESF gefinancierd (november ’15 –

april ‘17)

Spoor 4: zonder financiering (idem spoor 3)

Lerend netwerk: lessons learned

Onderzoek ‘inschatten van arbeidsbereidheid en 

arbeidsrijpheid’. 



Schoolbank op de werkplek (1)

Proefproject duaal leren

Coördinatie: Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, in overleg met Beleidsdomein Werk 

Opzet: enkele studierichtingen duaal opzetten 

in selectie van scholen 

Via decreet op de proeftuinen; afwijkingen 

onderwijsregelgeving. Besluit Vlaamse Regering

Inhoudelijk kader: afgerond in BVR + omzendbrief

Uitbreiding: nieuw BVR

Looptijd: drie schooljaren 2016-2017 tot 2018-

2019 (laatste enkel voor tweede jaar tweejarige 

opleidingen)



Schoolbank op de werkplek (2)

Start: 1 september 2016

6 studierichtingen (EMT duaal een jaar 

uitstel)

26 scholen en 4 Syntra lesplaatsen met 

leerlingen gestart (totale contingent van 34 

scholen en 5 Syntra lesplaatsen)

130tal leerlingen in het project



Uitbreiding (1) 

16 bijkomende studierichtingen

3e graad BSO, DBSO, Leertijd

Afwerking bouw duaal 

Onderhoudsmechanica auto duaal 

Brood- en banketbakkerij duaal 

Slagerij duaal 

Matroos duaal 

Lassen-constructie duaal 

Decoratie- en schilderwerken duaal 

3e graad TSO 

Mechanische ontwerp- en vormgevingstechnieken 

duaal



Uitbreiding (2) 

Specialisatiejaar (BSO, DBSO, Leertijd)

Kapper-salonverantwoordelijke duaal

Kinderbegeleider duaal

Chocolatier duaal 

Hotelreceptionist duaal 

Dakwerker duaal 

Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal

Se-n-Se (TSO)

Ontwikkelaar patronen kleding- en 

confectieartikelen duaal

Fitnessbegeleider duaal



Uitbreiding (3) 
Scholen:

16 studierichtingen: 

87 plaatsen onderwijsverstrekkers

20 plaatsen leertijd

Ruwbouw duaal, elektrische installaties duaal, 

CPT duaal: 

13 plaatsen onderwijsverstrekkers

4 plaatsen leertijd

Criteria voor selectie: 

Bespreking in scholengemeenschap, advies 

schoolraad en protocol van akkoord in LOC over 

deelname (CDO’s en scholen)

Leertijd: overleg in ondernemingsraad (Syntra

Leertijd)



Stand van zaken schoolbank op de 
werkplek (3)

Evaluatieonderzoek

Opdracht gegund sinds eind november

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies 

(CeMIS) verbonden aan UA

Stuurgroep en expertenpanel

Werkbezoeken 

26 scholen en 3 centra waarvan merendeel reeds 

afgelegd 

Doel: opvolging en ondersteuning

Georganiseerd vanuit Dept O&V; telkens betrokken 

sector en koepel/GO! uitgenodigd. Ook vanuit Dept 

WSE, Syntra Vlaanderen, AgODi, AHOVOKS en 

Onderwijsinspectie werd deelgenomen. 



Leerlingen proefproject (1)

Doelgroep: arbeidsrijpe en quasi-arbeidsrijpe 

jongeren (klaar zijn voor duaal leren). 

Wat is arbeidsrijpheid? 

Niet-bindend advies door klassenraad en 

trajectbegeleider

Vaststelling via screening: uiteenlopende 

methodieken

Arbeidsrijp (klaar); kan van start gaan

Quasi-arbeidsrijp (bijna klaar): extra 

ondersteuning (IBAL)

Niet arbeidsrijp: duaal leren is niet aan te 

raden

Resultaat screening is geen instapvoorwaarde! 



Leerlingen proefproject (2)
Instapvoorwaarden (voor leerlingen die 

deeltijds leerplichtig zijn)

3e graad BSO: tweede graad SO geslaagd OF 

toelating via gunstige beslissing klassenraad

3e graad TSO: tweede graad SO geslaagd in ASO, 

TSO of KSO OF toelating via gunstige beslissing 

klassenraad. 

Specialisatiejaar: moet diploma of getuigschrift 

SO hebben uit zelfde studiegebied als opleiding

Se-n-se: geldende voorwaarden

Bijkomend: 

Matroos duaal en dakwerker duaal: leerling moet 

medisch geschikt bevonden worden (risico)

Brood- en banketbakkerij duaal, chocolatier duaal 

en slagerij duaal: leerling moet medisch geschikt 

bevonden worden (voedselveiligheid)



Meer info/vragen:

carl.lamote@ond.vlaanderen.be

duaalleren@vlaanderen.be


