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Programmatieaanvragen duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair
onderwijs schooljaar 2019 - 2020
Mevrouw Van Reet,
De SERV maakt u hierbij zijn advies over de programmatieaanvragen Duaal Leren in het
buitengewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2019 – 2020 over (69 aanvragen).

Aanpak
In het kader van dit advies heeft de SERV, met ondersteuning van Syntra Vlaanderen, gevraagd
naar de appreciatie voor de programmatieaanvragen van de sociale partners vertegenwoordigd
in de sectorale partnerschappen, net zoals de SERV dat ook deed voor de
programmatieaanvragen voor het gewoon secundair onderwijs (zie SERV-advies Programmatie
Duaal Leren in secundair onderwijs van 12 februari 2019). De sectoren zijn een erg belangrijke
partner in de realisatie van Duaal Leren o.a. omwille van hun praktijkgerichte expertise. Het is
voor de SERV dan ook belangrijk dat zij kunnen aangeven in hoeverre de
programmatieaanvragen realistisch en haalbaar zijn op vlak van arbeidsmarktgerichtheid,
voornamelijk wat betreft de aanwezigheid van voldoende leerwerkplekken.

Advies
De sectorale sociale partners staan gunstig tegenover volgende programmatieaanvragen voor
duale structuuronderdelen in het bijzonder secundair onderwijs (BuSO):
bouw: schilder duaal – 20 aanvragen;
elektrotechnische sector: elektrische installaties duaal – 1 aanvraag;
land- en tuinbouw: assistent plantaardige productie duaal – 16 aanvragen en medewerker
groen- en tuinbeheer duaal – 7 aanvragen;
horeca: medewerker fastfood duaal – 19 aanvragen;
textielverzorging: medewerker textielverzorging duaal – 1 aanvraag;
voedingsindustrie: medewerker bakkerij duaal – 3 aanvragen;
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slagerij: medewerker slagerij duaal (Buso) – 1 aanvraag;
De sectoren textielverzorging en slagerij vragen expliciet dat meer scholen/centra een
programmatieaanvraag zouden indienen en programmatie zouden aanbieden voor
respectievelijk de opleidingen medewerker textielverzorging en medewerker slagerij.
De aanvraag logistiek duaal (OV4) werd besproken in het sectoraal partnerschap. De beslissing
die er werd genomen is om in het schooljaar 2019-2020 te blijven inzetten op de uitbouw en groei
van het lopend traject Logistiek duaal (OK3) met een goede opvolging en bijsturing waar nodig.
Het vinden en bieden van voldoende leerwerkplekken vraagt nu immers reeds heel wat
inspanningen van de sector en de ondernemingen. De sector wenst naast voldoende kwantiteit
ook in te zetten op het garanderen en borgen van kwaliteit.

Bereidheid tot samenwerking
De SERV is tevreden met de interesse van de scholen voor bijkomende programmatie in Duaal
Leren en wijst ook op de bereidheid die er opnieuw is bij ondernemingen om te investeren in
leertrajecten van jongeren via het Duaal Leren. Er is ook een grote bereidheid om daartoe samen
te werken met onderwijspartners. De operationalisering van die samenwerking vraagt
ondersteuning zowel door de onderwijsinstellingen als van de sectorale organisaties
(sectorfondsen, sectorfederaties, …) en de overheid.
In zijn vorig advies m.b.t. programmatieaanvragen Duaal Leren stelde de SERV dat bij de
programmatie van een effectief en kwalitatief aanbod Duaal Leren overaanbod vermeden moet
worden, expertise en infrastructuur gegarandeerd moeten worden, versnippering moet worden
vermeden en tekorten in het aanbod moeten worden weggewerkt. Deze aanbevelingen dienen
bij elke programmatieaanvraag proactief ter harte worden genomen.

Hoogachtend

Pieter Kerremans

Caroline Copers

administrateur-generaal

voorzitter

Kopie: minister Crevits, minister Muyters
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