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Uitrol Duaal Leren 

Mevrouw de minister 

 

Voor de raad is de uitbouw van een kwalitatief en aantrekkelijk Duaal Leren één van de 

belangrijkste werven van deze legislatuur. De raad heeft aan deze werf ook steeds constructief 

willen bijdragen en wil dat ook blijven doen, via overleg en advisering. 

Duaal Leren is een unieke leerweg die leren in de school of een opleidingscentrum en leren 

op de werkvloer combineert. Een sterke duale leerweg zorgt voor een betere aansluiting 

tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, biedt een antwoord op schoolmoeheid en 

ongekwalificeerde uitstroom, zorgt voor de instroom van jonge werknemers met praktijk- en 

werkervaring en draagt bij tot de leercultuur in ondernemingen.  

Omwille van de kansen die Duaal Leren aan leerlingen en ondernemingen kan bieden, wenst 

de raad enkele bezorgdheden te uiten die te maken hebben met de huidige uitrol van Duaal 

Leren. Deze bezorgdheden gaan over de ambities voor de uitrol van Duaal Leren in 

Vlaanderen, de definiëring, de governance-structuur, de doelgroep en tenslotte de timing voor 

de organieke invoering van Duaal Leren.  

De raad wil waar mogelijk bijdragen om deze bezorgdheden het hoofd te bieden, net vanuit 

het sterke geloof in de meerwaarde van Duaal Leren. 

 

 Ambities voor de uitrol van het Duaal Leren 

De raad stelt dat de ambitie voor het Duaal Leren hoog mag liggen. Duaal Leren is een leerweg 

die voor alle onderwijsniveaus, dus ook voor het ASO en in het hoger onderwijs, een 

meerwaarde kan hebben. In eerste instantie dient de focus gelegd te worden op BSO en TSO-

opleidingen.  

Op korte termijn dient bijgevolg werk gemaakt te worden van opleidingen Duaal Leren met een 

arbeidsmarktgerichte of een dubbele (arbeidsmarktgericht en doorstroom) finaliteit. Dat 

standpunt werd nog duidelijk opgenomen in het advies over de uitbreiding van het tijdelijk 

project Schoolbank op de Werkplek:  
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“De raad is sterk vragende partij dat ook technische richtingen duaal aangeboden worden. Dit 

draagt onder andere bij tot de upgrade van het duaal leerstelsel, net zoals een opwaardering 

van beroepsgerichte opleidingen (bv. door in beroepsgerichte opleidingen ook het verwerven 

van een beroepskwalificatie op niveau 4 mogelijk te maken).”1 

De raad meent dat er snel een goed zicht moet zijn op waarom TSO-opleidingen Duaal zo 

moeilijk van de grond komen (afstemming met nog te ontwikkelen beroepskwalificaties, 

opleiding bouwt verder op een opleiding die nog niet is ingericht, omdat de opleiding een 

andere aanpak vraagt …), om daarvoor een oplossing te vinden. De raad heeft wel begrip voor 

onderwijsinstellingen die stellen met een groeipad voor Duaal Leren te willen werken, nl. eerst 

uitrol in BSO, daarna in TSO. 

De raad stelde in eerdere adviezen dat er werk gemaakt dient te worden van Duaal Leren in 

het tweede jaar van de 2de graad. Duaal Leren is immers mogelijk vanaf het moment dat 

jongeren onder de deeltijdse leerplicht vallen. Het is dan ook noodzakelijk om via proeftuinen 

zicht te krijgen op de organisatie ervan in de tweede graad. 

De mogelijkheid en organisatie van Duaal Leren in het ASO en het hoger onderwijs dient ook 

nagegaan te worden. 

 Omschrijving Duaal Leren en link naar het statuut 

De discussie over het statuut is beslecht. Indien de jongere minder dan gemiddeld 20u per 

week per (school)jaar op de werkvloer vertoeft, is er sprake van een SOAO 

(stageovereenkomst alternerende opleiding, zonder bezoldiging). Indien de jongere  minstens 

gemiddeld 20u per week per (school)jaar op de werkvloer vertoeft, wordt een OAO 

(overeenkomst alternerende opleiding, met bezoldiging) afgesloten of een deeltijds 

arbeidscontract.  

Of een opleiding al dan niet onder Duaal Leren valt, wordt bepaald door het feit of de opleiding 

al dan niet vorm krijgt door een standaardtraject. Het standaardtraject legt vast  hoeveel uur 

er in de klas geleerd wordt en hoeveel uur er op de werkvloer geleerd wordt. Het 

standaardtraject, gebaseerd op (een) beroepskwalificatie(s) (BK’s), wordt opgesteld door de 

sector en de onderwijsverstrekkers samen. Dit betekent maatwerk dat rekening houdt met de 

benodigde theoretische kennis, de complexiteit van de opleiding, enz. Om die reden meent de 

raad dat in het decreet Duaal Leren geen voorafnames kunnen gebeuren op vlak van het 

minimaal aantal uren. Dit plaatst immers het Duaal Leren in een keurslijf wat mogelijks de 

ontwikkeling van het Duaal Leren in een aantal opleidingen zal afremmen, in het bijzonder in 

het TSO. 

De raad stelt wel dat alle competenties op de activiteitenlijst die op de werkvloer verworven 

kunnen worden, ook effectief aan de werkvloercomponent toegewezen moeten worden en 

daar verworven moeten worden. Binnen het standaardtraject worden afspraken gemaakt over 

het aantal uren die noodzakelijk zijn om alle competenties effectief op de werkvloer aan te 

leren. Wanneer de focus ligt op het aanleren van een beroep, wordt een intensiever, wat betreft 

het aantal uur op de werkvloer, traject beoogd en is de doelstelling een statuut OAO. Ligt de 

focus eerder bij minder intensieve trajecten, dan doet de jongere leer/werkervaring op en is 

                                                
1  Advies Uitbreiding Tijdelijk project Schoolbank op de Werkplek, 3 mei 2017 
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het statuut de SOAO. De SOAO kan, bepaald binnen het standaardtraject, overgaan in een 

OAO of in een deeltijds arbeidscontract. 

De raad vraagt wel de nodige aandacht voor een duidelijke definiëring om zo het onderscheid 

tussen enerzijds stages in het voltijds TSO en BSO en anderzijds het Duaal Leren duidelijk te 

stellen. In theorie is stage het toepassen van op school geleerde vaardigheden op de werkvloer 

en is Duaal Leren het aanleren van competenties op de werkvloer. Dat onderscheid is echter 

in de praktijk niet altijd eenduidig. 

 

 Governance-structuur van Duaal Leren 

Met het oog op de verdere uitbouw en de brede verspreiding van Duaal Leren dient de 

governance-structuur van duaal leren fors verduidelijkt en verbeterd te worden. De raad uit 

enkele bezorgdheden over de manier waarop dit belangrijk dossier wordt uitgerold en over de 

aansturing van het Duaal Leren. De raad formuleert ook een aantal verbetermogelijkheden.  

 De bijeenkomsten van het Overlegplatform dienen gezamenlijk vastgelegd en voorbereid 

te worden. Dat draagt bij tot een gedragen agenda waarbij ook de documenten op 

voorhand bezorgd worden en de  besprekingen voorbereid kunnen worden. Dat draagt er 

toe bij dat alle partners een mandaat hebben en kunnen bijdragen aan het debat over hoe 

het Duaal Leren uitgerold moet worden. Ook in het Vlaams Partnerschap kan deze 

werkwijze bijdragen tot een actieve betrokkenheid van alle partners bij de werking. De 

sociale partners hopen zo ook duidelijkheid te krijgen over de houding van de 

onderwijspartners in dit verhaal.  

 

 Wat de aansturing op het terrein betreft, is er nood aan één toegangsportaal, één 

aanspreekpunt dat alle expertise, waar het zich ook bevindt, verzamelt. Een 

aanspreekpunt waar zowel onderwijsinstellingen, leerlingen, ouders, bedrijven, sectoren 

…. zich naar kunnen richten met alle mogelijke vragen over Duaal Leren. Zeker wanneer 

het Duaal Leren een doorstart zou kennen, is het gebaat bij een duidelijke aansturing.  

 

Er is nood aan duidelijkheid en eenheid op vlak van aansturing, liefst via één herkenbaar 

‘regie’agentschap, dat het uithangbord kan zijn, al spreekt de raad zich verder niet uit hoe 

dit vorm moet krijgen. In die aansturing moeten alle partners wel degelijk betrokken zijn. 

De meeste sectoren zijn wel positief over de werking van de sectorale partnerschappen en 

het regiekader daarrond.  

De governance-structuur moet een volwaardige betrokkenheid van en volwaardige dialoog 

tussen de onderwijs- en werkpartners mogelijk maken.  

 

 In het SERV-advies van 3 mei ’17 over de uitbreiding van de proeftuinen werd aangekaart 

dat het weinig transparant was hoe de uiteindelijke lijst van bijkomende opleidingen tot 

stand is gekomen en dat dat in de toekomst anders moet.  

 

 De raad meent dat de overheid de extra inspanningen zowel vanuit de werkgevers, als 

vanuit de onderwijsinstellingen sterk onderschat. De raad vraagt dringend een 

onderzoeksproject om dit in kaart te brengen: wat kost een stelsel van Duaal Leren aan de 
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overheid, de ondernemer/werkgever, de onderwijsinstelling (financieel, inzet uren, inzet 

personeel …) en de leerling? Op deze manier wordt een kostenanalyse gemaakt en kan 

een correcte financiering van Duaal Leren worden uitgewerkt om dit stelsel kwaliteitsvol te 

organiseren.   

De raad vraagt tenslotte dat het decreet Duaal Leren op een transparante wijze wordt 

uitgewerkt met ernstige, directe en actieve betrokkenheid van de SERV - partners. 

 

  Doelgroep 

De raad is er geen voorstander van om de doelgroep voor Duaal Leren open te trekken. Duaal 

Leren richt zich op leerlingen die arbeidsbereid en –rijp zijn, dat wil zeggen dat ze gemotiveerd 

zijn en in staat zijn om de competenties op de werkvloer te verwerven. Voor de quasi-

arbeidsrijpe leerlingen is een aanloopfase naar Duaal Leren mogelijk. Deze aanloopfase moet 

de jongere in staat stellen aan te sluiten bij het niveau van het Duaal Leren (zalmprincipe). Er 

moet voor de groep die niet-arbeidsrijp is en dus niet in aanmerking komt voor Duaal Leren 

een volwaardig, ander aanbod zijn (binnen het voltijds onderwijs).  

De raad stelt vast dat het aantal leerlingen in het eerste en tweede jaar derde graad in heel 

wat TSO en BSO richtingen momenteel beperkt is waardoor het gelijktijdig organiseren van 

voltijds onderwijs en Duaal leren binnen een bepaalde richting en jaar organisatorisch (o.a. in 

het kader van de te besteden lesuren) moeilijk, zo niet onhaalbaar, wordt. De raad pleit ervoor 

om het gelijktijdig aanbieden van identieke opleidingen, zowel duaal als voltijds, los te laten. 

Waar mogelijk en wenselijk moet het Duaal Leren in de studiekeuzebegeleiding als eerste 

keuze aangeboden worden aan arbeidsbereide leerlingen en de voorrang krijgen bij beperkte 

mogelijkheden tot programmatie. 

 

 Timing organieke invoering 

De initiële timing voor de organieke invoering van Duaal Leren was voorzien op 1 september 

2017. De vraag van de stakeholders en strategische adviesraden om dit met minstens een 

jaar uit te stellen, werd gehonoreerd met een uitstel  tot 1 september 2018.  

De raad vraagt dat alle (tussentijdse) resultaten van lopende evaluaties ter beschikking worden 

gesteld zodat er maximaal lering getrokken kan worden uit het eerste jaar leertrajecten Duaal 

in de proeftuin Schoolbank op de Werkplek en uit de resultaten van de projecten onder spoor 

3 en 4. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


