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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Mieke Valcke SERV_BR_20210208_ProgrammatieDuaalSO 8 februari 2021 

mvalcke@serv.be   

Programmatieaanvragen duale structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs 
schooljaar 2021-2022 

Geachte mijnheer de minister, 

 

De SERV maakt u hierbij zijn advies over de programmatieaanvragen Duaal Leren 2021-2022 

over. De SERV heeft de sectoren over de programmatieaanvragen bevraagd, hun inbreng is 

onontbeerlijk voor dit advies. De SERV kon daarvoor rekenen op de ondersteuning van Syntra 

Vlaanderen en sinds dit jaar van het departement WSE. De SERV is ook erkentelijk voor de goede 

communicatie met en ondersteuning door de diensten van Agodi.  

Het advies per individuele programmatieaanvraag is terug te vinden in de annex bij dit advies: 

‘Annex Advies Duaal Leren secundair onderwijs 2021-2022: advies per programmatieaanvraag’. 

De sectoren geven een gunstig advies aan 94% van de programmatieaanvragen; bij een aantal 

gunstige adviezen is er wel een bekommernis of er voldoende leerwerkplekken gegarandeerd 

kunnen worden. Slechts 4% krijgt een ongunstig advies omwille van onvoldoende spreiding, een 

risico op onvoldoende leerwerkplekken en het ontbreken van expertise en/of uitrusting op de 

lesplaats (voor 2% van de aanvragen is er geen advies). 

De SERV geeft ook enkele aanbevelingen mee voor de verdere uitrol van het aanbod Duaal 

Leren zodat het in alle finaliteiten van het secundair onderwijs een aantrekkelijke leerweg kan 

zijn.  

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

Kopie: minister van Werk mevr. Crevits, adm.-gen. Agodi dhr. Poelmans 

https://www.serv.be/node/14098
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Krachtlijnen 

 Op basis van de programmatieaanvragen en het advies van de sectorale opleidingsfondsen 
doet de SERV enkele aanbevelingen i.v.m. de programmatie duaal leren.  De SERV vraagt 
met een zekere urgentie overleg tussen onderwijs- en werkpartners om het aanbod Duaal 
Leren in het secundair onderwijs op Vlaams niveau te bekijken en op basis van inzichten en 
kennis van motieven waar nodig bij te sturen. Het ‘Jaar van de opleiding’ kan zo ook het jaar 
van de duale opleiding worden. 

 Het is een goede zaak dat er een stevig aanbod duaal is in de arbeidsmarktfinaliteit. Minder 
goed nieuws is dat het aanbod in opleidingen met dubbele finaliteit en in Se-n-Se klein is en 
dat het aantal programmatieaanvragen nog verder afneemt. Er zijn amper twee bijkomende 
aanvragen in de dubbele finaliteit (TSO) voor volgend schooljaar. Voor de SERV is een 
grondige analyse nodig waarom bepaalde standaardtrajecten, met veel kansen op de 
arbeidsmarkt, niet of te weinig georganiseerd worden. Op basis van deze analyse moeten 
dan de nodige maatregelen volgen. 

 Een aanbeveling van de SERV van vorig jaar die nog steeds geldig is, is het inzetten op 
voldoende schaalgrootte. De vrije schoolkeuze moet gegarandeerd blijven, maar het is niet 
wenselijk dat naburige scholen eenzelfde opleiding aanbieden voor weinig leerlingen zonder 
enige vorm van samenwerking. Het lokaal overleg neemt de rol van afstemming en 
samenwerking onvoldoende op.  

 Sommige onderwijsverstrekkers nemen de programmatieprocedure duaal ernstig terwijl het 
voor andere onderwijsverstrekkers een verplicht administratief nummer lijkt. De criteria 
waaraan voldaan zou moeten zijn, krijgen niet in alle programmatieaanvragen een invulling. 
De SERV meent dat er alleszins gesleuteld kan worden aan de procedures om te komen tot 
een enthousiasmerende aanpak waarin de toekomstgerichtheid van een nieuw en/of 
bijkomend onderwijsaanbod gevat wordt.  

 Maar liefst 94% van de programmatieaanvragen Duaal Leren krijgen een gunstig advies (457 
van 488). Bij 49 programmatieaanvragen die een gunstig advies kregen, geven de sectoren 
wel de bekommernis mee dat door het hoge aantal programmatieaanvragen en de impact 
van de pandemie de garantie op voldoende beschikbare leerwerkplekken in het gedrang kan 
komen. Bij 19 (4%) programmatieaanvragen is er een ongunstig advies omdat er reeds 
voldoende onderwijsaanbod aanwezig is, er een risico is op onvoldoende leerwerkplekken of 
omdat er geen garantie is dat voldoende expertise of uitrusting op de lesplaats aanwezig is 
(12 programmatieaanvragen bleven zonder advies).  

 De SERV vraag beleidsaandacht voor wat sectoren aankaarten, o.a. dat er grote vraag is 
naar bepaalde opleidingen die nu te weinig geprogrammeerd worden; dat samenwerking met 
de sector belangrijk is om opleidingen kwalitatief van de grond te krijgen; dat zeker in de Se-
n-Se flexibiliteit en kleinschaligheid wenselijk is; dat scholen niet snel de stap naar een nieuw 
aanbod zetten, dat ook grote voltijdse scholen op de kar van duaal moeten springen; dat 
leerlingen slechts moeizaam gemotiveerd kunnen worden voor sommige opleidingen 
ondanks inspanningen en campagnes van scholen en sectoren, dat sectoren bereid blijven 
om samen met scholen aan knelpunten te werken om van duaal een succes te maken.
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Advies 

1 Aanpak  

Er gaat, bijzonder terecht, heel veel aandacht naar de eindtermen die leerlingen moeten bereiken 

aan het eind van het leerplichtonderwijs. Er is veel minder aandacht voor het aanbod aan 

studierichtingen waar leerlingen zich jaarlijks voor kunnen inschrijven. Onterecht, volgens de 

SERV, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft ook te maken met een 

sluitend en aantrekkelijk aanbod dat perspectief biedt. 

Het decreet Duaal Leren en de Aanloopfase van 30 maart 2018 geeft de SERV 

adviesbevoegdheid over de programmatie Duaal Leren in het secundair onderwijs (gewoon en 

buitengewoon). De SERV bekijkt de programmatieaanvragen vooral vanuit een 

arbeidsmarktperspectief. De SERV kiest er bewust voor om de sectorale sociale partners 

vertegenwoordigd in de sectorale partnerschappen bij dit advies te betrekken (in de meeste 

gevallen via de sectorale opleidingsfondsen of de sectorfederaties). Deze betrokkenheid werd 

eind 2020 mee georganiseerd door Syntra Vlaanderen, de regisseur van de werkplekcomponent 

in Duaal Leren, en vanaf januari 2021 door het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling 

Duaal Leren en sectoren dat ook een inbreng had in de cijfermatige analyse in dit advies. De 

SERV is zeer erkentelijk voor de samenwerking met het departement WSE en voor de inbreng 

van de sectorale opleidingsfondsen. Deze is onontbeerlijk voor dit advies.  

De SERV kijkt vooral naar: 

 de samenwerking met bedrijven en/of sectoren met het oog op voldoende leerwerkplekken; 

 de spreiding van het aanbod; 

 de infrastructuur voor een kwalitatieve opleiding; 

 de visie op en ervaring met Duaal Leren. 

Deze parameters sluiten aan bij enkele van de criteria, die de aanvragers in de 

programmatieaanvraag moeten aantonen:  

 crit. 2 behoefte (kwantitatief/kwalitatief) met het oog op vervolgonderwijs/arbeidsmarkt; 

 crit. 5 voorbereidingen op vlak van infrastructuur; 

 crit. 6 samenwerkingsmogelijkheden met arbeidsmarktactoren en bedrijfswereld; 

 crit. 7 afspraken met lokale onderwijsaanbieders – binnen/buiten scholengemeenschap. 

De SERV start met een aantal aanbevelingen op basis van de cijfermatige en inhoudelijke 

vaststellingen bij de programmatieaanvragen en het advies van de sectorale opleidingsfondsen. 

Het advies per individuele programmatieaanvraag is terug te vinden in de annex bij dit advies: 

‘Annex Advies Duaal Leren secundair onderwijs 2021-2022: advies per programmatieaanvraag’.    

2 Aanbevelingen  

De SERV doet volgende aanbevelingen: gezamenlijk inzetten op een sterk aanbod, een 

evenwichtig aanbod duaal realiseren in alle finaliteiten van het gewoon en buitengewoon 

secundair onderwijs, versnippering vermijden, van de programmatie meer dan vandaag een 

beleidsinstrument maken op Vlaams niveau en overleg organiseren tussen onderwijs- en 

werkpartners m.b.t. het duaal aanbod.   

https://www.serv.be/node/14098
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Samen voor een sterk aanbod, ook in onzekere tijden 

Ondanks de overwegend gunstige adviezen leeft de bekommernis dat er zich in sommige regio’s 

een overaanbod aan opleidingen voor bepaalde standaardtrajecten zal voordoen omdat het niet 

evident is om voldoende leerwerkplekken te garanderen voor een dergelijk groot 

onderwijsaanbod. De coronapandemie versterkt die bekommernis. Het Vlaams Partnerschap 

Duaal Leren lanceerde in september 2020 een relancenota voor Duaal Leren die gezien de 

aanhoudende pandemie en de blijvende bekommernis van sectoren nog steeds actueel is1.   

De SERV vraag beleidsaandacht voor wat sectoren aankaarten, o.a. dat er grote vraag is naar 

bepaalde opleidingen die nu te weinig geprogrammeerd worden; dat samenwerking met de sector 

belangrijk is om opleidingen kwalitatief van de grond te krijgen; dat zeker in de Se-n-Se flexibiliteit 

en kleinschaligheid wenselijk is; dat scholen niet snel de stap naar een nieuw aanbod zetten, dat 

ook grote voltijdse scholen op de kar van duaal moeten springen; dat leerlingen slechts moeizaam 

gemotiveerd kunnen worden voor sommige opleidingen ondanks inspanningen en campagnes 

van scholen en sectoren en dat sectoren bereid blijven om samen met scholen aan knelpunten 

te werken om van duaal een succes te maken.   

Bevorder een evenwichtig aanbod in alle finaliteiten  

De scholen en centra Leren & Werken willen volgend schooljaar qua bijkomend aanbod vooral 

inzetten op duaal in de tweede graad, de derde graad en als kwalificerend aanbod in een 7de 

jaar van de arbeidsmarktfinaliteit. De SERV vindt het een goede zaak dat dankzij een stevig 

aanbod duaal in de arbeidsmarktfinaliteit schoolverlaters sterker kunnen staan op de 

arbeidsmarkt. Geen goede zaak is dat het aanbod in opleidingen met dubbele finaliteit en in het 

secundair na secundair reeds erg klein is, en dat het aantal aanvragen nog verder afneemt, met 

amper 2 bijkomende aanvragen in TSO voor volgend schooljaar.  

Voor de SERV is een grondige analyse nodig waarom bepaalde standaardtrajecten, met veel 

kansen op de arbeidsmarkt, niet of te weinig georganiseerd worden. Op basis van deze analyse 

moeten dan de nodige maatregelen volgen. Sommige sectoren zijn sterk vragende partij voor een 

(groter) aanbod bij verschillende standaardtrajecten. Ondanks dat er meer voltijdse scholen dan 

CDO’s aanbieder zijn van duale opleidingen en de meeste leerlingen duaal in een voltijdse school 

volgen, is de ervaring van sectoren dat sommige aanbieders er voor kiezen duaal te organiseren 

in het deeltijds beroepsonderwijs en niet in het voltijds secundair onderwijs. De SERV vindt dat 

een gemiste kans aangezien duaal ook mogelijkheden biedt in het voltijds onderwijs en er daar 

o.a. ook een uitgewerkt STEM-studieaanbod aanwezig is. Er is zeker vraag naar meer technische 

opleidingen duaal (met meer leerlingen2). Voor de SERV is dit cruciaal om van Duaal Leren een 

sterk merk te maken dat voor diverse profielen van leerlingen een kansrijke leerweg is.  

Vermijd versnippering 

Een aanbeveling van de SERV van vorig jaar die nog steeds geldig is, is het inzetten op 

voldoende schaalgrootte. De vrije schoolkeuze moet gegarandeerd blijven, maar het is niet 

 
1  ‘Een krachtige relance voor Duaal Leren’, Vlaams Partnerschap Duaal Leren, 28 september 2020  

2  De overgrote meerderheid (92%) van de duale leerlingen in het gewoon secundair onderwijs (1.770 lln.)  is in 
het huidige schooljaar ingeschreven in een standaardtraject met arbeidsmarktfinaliteit en volgt deze opleiding 
in een voltijdse school (60%). 17% van de inschrijvingen werden geregistreerd in een SYNTRA en 15% in een 
CDO. Slechts 8% van de duale leerlingen in 2020-2021 zijn ingeschreven in een duale opleiding met dubbele 
finaliteit. 7% van alle duale leerlingen volgt zijn opleiding in het buitengewoon secundair onderwijs (138) 
waarvan de meerderheid in OV3. Bron: Vlaams Partnerschap Duaal Leren 
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wenselijk dat naburige scholen eenzelfde opleiding aanbieden voor heel weinig leerlingen zonder 

enige vorm van samenwerking. Het lokaal overleg neemt de rol van afstemmingen en 

samenwerking onvoldoende op.  

Voldoende schaalgrootte betekent niet dat enkel ingezet wordt op vertrouwde opleidingen met 

een garantie op veel leerlingen. Duaal Leren leent zich voor diversificatie en zeker in de Se-n-Se 

voor flexibel programmeren en organiseren. Zo worden de beschikbare leerwerkplekken in 

gespecialiseerde ondernemingen, waaronder kmo’s, optimaal benut. 

Maak van de programmatieprocedure nog meer een beleidsinstrument  

De SERV stelt vast dat sommige onderwijsverstrekkers de procedure tot programmatie duaal 

ernstig nemen als werkingsinstrument terwijl het voor andere onderwijsverstrekkers niet meer 

dan een verplicht administratief nummer blijft. De criteria waaraan voldaan zou moeten zijn, 

krijgen niet in alle programmatieaanvragen een invulling. Voor de sectorale sociale partners die 

een advies per programmatieaanvraag geven, zou een beknopte motivatiefiche bij de 

programmatieaanvragen een grote meerwaarde hebben voor een onderbouwd advies. De SERV 

meent dat er alleszins gesleuteld kan worden aan de procedures om te komen tot een 

enthousiasmerende aanpak waarin de toekomstgerichtheid van een nieuw en/of bijkomend 

onderwijsaanbod gevat wordt.  

Ondanks alle informatie die beschikbaar is, is het volgens de SERV moeilijk om een totaalbeeld 

te krijgen van het (duale) onderwijsaanbod in het secundair onderwijs.  

Vraag naar overleg tussen onderwijs- en werkpartners 

De SERV vraagt met een zekere urgentie overleg tussen onderwijs- en werkpartners om het 

aanbod Duaal Leren in het secundair onderwijs op Vlaams niveau te bekijken en op basis van 

inzichten en kennis van motieven waar nodig bij te sturen. Het doel is om te komen tot een 

aantrekkelijke, evenwichtige programmatie van duale opleidingen over de standaardtrajecten 

heen, ook op basis van arbeidsmarktgegevens. Een ander doel is het enthousiasmeren van 

leerlingen en ouders voor een duale opleiding. Het ‘Jaar van de opleiding’ kan zo ook het jaar 

van de duale opleiding worden. 

3 Programmatieaanvragen in cijfers  

Dit luik schetst het aantal standaardtrajecten, de aanvragen per net of koepel, per onderwijsvorm 

en per provincie, welke standaardtrajecten niet aangevraagd worden voor programmatie en welke 

op een grote populariteit kunnen rekenen. 
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3.1 Evolutie en overzicht nieuwe standaardtrajecten 

Figuur 1 Evolutie aantal standaardtrajecten 

 

Er zijn voor het schooljaar 2020-2021 97 ontwikkelde standaardtrajecten. Voor het volgend 

schooljaar 2021-2022 zijn er in het secundair onderwijs 36 nieuwe duale trajecten (31 in gewoon 

secundair onderwijs en 5 in buitengewoon secundair onderwijs) wat het totaal op 142 brengt. De 

nieuwe standaardtrajecten zijn als volgt onderverdeeld: 

 2de graad arbeidsmarktfinaliteit duaal: 21 (totaal 27) 

 3de graad arbeidsmarktfinaliteit duaal: 2 (totaal 29) 

 3de leerjaar 3de graad arbeidsmarktfinaliteit duaal: 4 (totaal 52) 

 3de graad dubbele finaliteit duaal: 3 (totaal 10) 

 Se-n-Se: 1 (totaal 10) 

 BuSO: 5 (totaal 14) 

Onder meer de standaardtrajecten bandenmonteur, hulpkelner, machinaal houtbewerker, 

polyvalent administratief ondersteuner en productiemedewerker industrie zullen volgend 

schooljaar voor het eerst duaal aangeboden kunnen worden (op voorwaarde uiteraard dat er ook 

een programmatieaanvraag voor werd ingediend). 

3.2 Aanvragen per koepel/net/aanbieder 

Er werden 488 programmatieaanvragen ingediend in het gewoon secundair onderwijs waarvan 

229 aanvragen door Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 99 aanvragen door GO!, 81 aanvragen van 

de SYNTRA en 79 aanvragen van OVSG/POV. In BuSO OV3 zijn er 78 programmatieaanvragen 

ingediend. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen laat een sterke stijging in het aantal aanvragen 

zien, de andere aanbieders laten eenzelfde grootteorde zien als de vorige jaren. 
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Figuur 2   Programmatieaanvragen voor het schooljaar 2019-2020, aandeel per koepel, net of aanbieder 

 

3.3 Aanvragen per onderwijsniveau en -vorm 

De 488 programmatieaanvragen zijn als volgt verdeeld per onderwijsvorm: 191 aanvragen 2de 

graad BSO, 101 aanvragen 3de graad BSO, 182 aanvragen 7de jaar BSO, 2 aanvragen 3de 

graad TSO, 12 aanvragen Se-n-Se. Er waren 100 her-aanvragen waarvan 29 na een negatief 

advies het vorig schooljaar.  

Opvallend is het groot aantal aanvragen voor de tweede graad in de arbeidsmarktfinaliteit. Dit is 

een gevolg van het feit dat er vooral nieuwe standaardtrajecten voor OK2’s (onderwijskwalificaties 

niveau 2 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur) werden ontwikkeld en omdat de Centra Leren & 

Werken anticiperen op de inkanteling van hun aanbod in Duaal Leren. De tweede grootste bulk 

van aanvragen is voor de 7de jaren van de arbeidsmarktfinaliteit, al is er wel een sterke daling 

i.v.m. de vorige jaren wellicht omdat er weinig nieuwe standaardtrajecten zijn voor volgend 

schooljaar. Op de 3de plaats qua aantal aanvragen staat de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit.  

Nog opvallender zijn de zeer lage aantallen aanvragen voor de dubbele finaliteit en de Se-n-Se. 

Voor dit aanbod zijn er nauwelijks programmatieaanvragen (zie 3.5).  

Figuur 2 Programmatieaanvragen voor de schooljaren ’19-’20, ’20-’21, ‘21-2022, aandeel per onderwijsvorm 
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3.4 Aanvragen per provincie 

De aanvragen voor 2021-2022 zijn als volgt verdeeld per provincie: Antwerpen 105 aanvragen, 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest 19 aanvragen, Limburg 72 aanvragen, Oost-Vlaanderen 129 

aanvragen, Vlaams Brabant 73 aanvragen en West-Vlaanderen 90 aanvragen. 

Figuur 3 Programmatieaanvragen voor de schooljaren 2018-2019 en  2019-2020, aantal per provincie 

 

3.5 Niet alle standaardtrajecten even succesvol 

De SERV stelt vast dat er een aanzienlijk onderscheid is in de mate dat standaardtrajecten 

aangevraagd worden. In het schooljaar 2021-2022 zullen er 142 duale opleidingen 

geprogrammeerd kunnen worden (zie 2.1). Voor 38 daarvan zijn er geen (bijkomende) 

aanvragen, 34 in SO en 4 in BuSO OV3 (zie Bijlage, Tabel 1).  

In de dubbele finaliteit (TSO) kunnen 10 opleidingen duaal aangeboden worden. Voor 8 van die 

opleidingen zijn er geen (bijkomende) programmatieaanvragen en voor de overige 2 is er slechts 

1 enkele aanvraag. In Se-n-Se kunnen 10 opleidingen duaal aangeboden worden, daarvan zijn 

er voor 3 geen (bijkomende) programmatieaanvragen en voor 4 slechts 1 enkele aanvraag. 

Opleidingen die wel in de nieuwe matrix voorkomen maar niet in de huidige matrix (bv. 

steigerbouw) worden vaak niet geprogrammeerd3. Standaardtrajecten waar geen 

programmatieaanvragen voor zijn, zijn o.a. elektrotechnieken duaal, koel- en warmtetechnieken 

duaal. Er zijn ook nog eens 22 standaardtrajecten met slechts 1 enkele aanvraag.  

Er zijn standaardtrajecten die vaker dan gemiddeld aangevraagd worden om te programmeren 

(zie Bijlage, Tabel 3); er zijn 13 opleidingen in SO en 2 opleidingen in BuSO met meer dan tien 

programmatieaanvragen. Het gaat onder meer om de standaardtrajecten hulpkelner duaal, 

polyvalent administratief ondersteuner duaal en medewerker groen- en tuinaanleg duaal.  

Uiteraard zijn de programmatieaanvragen voor het schooljaar 2021-2022 maar een deel van het 

verhaal. Sommige opleidingen worden reeds meerdere jaren aangeboden. Andere 

 
3  De standaardtrajecten Duaal Leren werken reeds met ‘de matrix modernisering secundair onderwijs’ en lopen 

voor op de gewone voltijdse opleidingen waar de modernisering nu in de 1ste graad is doorgevoerd en vanaf 
volgend jaar in de 2de graad). De gewone voltijdse opleidingen werken voor de 2de en de 3de graad dus nog 
met de matrix van voor de modernisering. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Brussel West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Limburg Antwerpen Vlaams-Brabant

19-'20 20-'21 21-'22



  

 
Programmatie Duaal Leren in secundair onderwijs 

 

 

 

12 

 
   

standaardtrajecten werden wel ingediend voor programmatie (en georganiseerd) maar hadden 

geen ingeschreven leerlingen (zie Tabel 1, aantal aanvragen).  

4 Programmatieaanvragen onder de loep 

Voor de SERV is de programmatieprocedure een instrument van onderwijsbeleid, of dat zou het 

moeten kunnen zijn. Daarom is de kwaliteit van de programmatieaanvragen relevant. De SERV 

merkt grote verschillen op in de opmaak van de programmatieaanvragen. Enerzijds lijkt er meer 

lijn in de programmaties te zitten met goed onderbouwde dossiers, anderzijds zijn veel aanvragen 

(soms nauwelijks een A4) ook dit jaar ondermaats: amper gemotiveerd, zonder informatie over 

infrastructuur, linken naar de arbeidsmarkt of een visie op duaal leren. De SERV gaat kort dieper 

in op arbeidsmarktgerichtheid, lokaal overleg en spreiding, infrastructuur en expertise en visie op 

of ervaring met Duaal Leren.  

4.1 Arbeidsmarktgerichtheid 

Heel wat programmatieaanvragen schetsen geen arbeidsmarktcontext. Het criterium 

‘arbeidsmarktgerichtheid' wordt soms verward met andere criteria (bv. verwijzing naar het eigen 

lerarenkorps, naar het voorzien van laptops voor leerlingen, …). Informatie die wel beschikbaar 

is, omvat onder andere:  

 de link naar de arbeidsmarkt met zowel cijfers van VDAB als een lijst van openstaande 

vacatures in de regio voor de aansluitende beroepen;  

 er wordt verwezen naar sociaaleconomische omgevingsfactoren (bv. de nabijheid van de 

haven, grote infrastructuurwerken in de regio); 

 de keuze voor opleidingen die voorkomen op de lijst met knelpuntberoepen, vaak ook STEM-

opleidingen;  

 de verwijzing naar nauwe samenwerking met het betrokken sectorfonds en/of naar een sterk 

en/of breed netwerk van bedrijven en sectoren waar ook voor het duaal aanbod mee samen 

gewerkt kan worden; een oplijsting van verschillende ondernemingen waar mee 

samengewerkt kan worden;  

 intentieverklaringen van lokale bedrijven.  

4.2 Lokaal overleg en spreiding 

In veel programmatieaanvragen is er een eerder summiere motivering van spreiding of weergave 

van impact van het lokaal overleg. In andere is wel wat informatie te vinden over de keuze voor 

bepaalde opleidingen, onder andere: 

 het gaat om een uitbreiding met duale opleidingen in het reeds bestaande aanbod, het duaal 

aanbod is een logische uitbreiding van het bestaand onderwijsaanbod;  

 onderwijsinstellingen geven aan de enige aanbieder te zijn in de regio; andere willen een 

heel continuüm (blijven) aanbieden voor een studiedomein (bv. maatschappij en welzijn) ook 

na de modernisering;  

 het aanbod past in een herstructureringsverhaal van verschillende campussen ingedeeld 

volgens domein, in elk domein wil men een maximaal aanbod van interessegebieden en 

beheersingsniveaus; 

 binnen de ruimere scholengemeenschap en netoverstijgend worden oefeningen gemaakt 

zodat er een (dekkend) aanbod is zowel duaal als niet-duaal. Als er een vergelijkbaar aanbod 
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is in dezelfde scholengemeenschap, stellen de aanbieders dat dit geen 

concurrentieprobleem vormt omdat er voldoende leerlingen zijn uit verschillende 

wervingsgebieden;  

 in de aanvraag wordt de keuze voor de betreffende richtingen gemotiveerd in relatie tot 

andere onderwijsverstrekkers in de regio, zowel binnen het eigen net als netoverschrijdend;  

 aanvragen zijn afgestemd binnen de regionale overlegfora. 

4.3 Infrastructuur en expertise 

Een goede infrastructuur en de nodige expertise zijn voor de SERV cruciaal maar ook dit aspect 

is niet in alle aanvragen gespecifieerd. De informatie die wel aangereikt wordt, omvat onder 

andere: 

 extra opleiding zal zich bevinden op de schoolsite en kunnen ingericht worden zonder 

ingrijpende aanpassingen te doen op de site; 

 in de nabije toekomst beschikt de school over goed uitgeruste lokalen, ateliers, ICT-

infrastructuur; 

 afspraken met derden, bv. met de T2-campus, voor opleidingen waar er onvoldoende 

infrastructuur aanwezig is op school; samenwerking met andere opleidingsverstrekkers;   

 verwijzing naar bestaande infrastructuur die gebruikt wordt voor al lopende opleidingen; 

 recent is de betrokken afdeling volledig vernieuwd zodat alle didactische en 

richtingspecifieke faciliteiten aanwezig zijn;  

 het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met sectorfederaties, sectorale 

opleidingsfondsen, (lokale) overheidsinstanties, belangenverenigingen, … ;  

 de ambitie om expertise uit te bouwen rond duaal Leren en in de regio toonaangevend zijn 

inzake deze onderwijsvorm, daartoe richt de aanbieder zich in eerste instantie op die 

richtingen waarvoor al inhoudelijke expertise in huis is en waarvoor men ook al sterk staat 

op vlak van organisatie, infrastructuur, lesinhouden, leerkrachten, 

tewerkstellingsbegeleiding, stageplaatsen, samenwerkingsverbanden met bedrijven, … .  

4.4 Visie op duaal 

De visie op en motivatie voor het duale aanbod omvat onder andere volgende argumentatie: 

 een verwijzing naar de expertise met Duaal Leren die inmiddels is opgebouwd in andere 

opleidingen;  

 dat het aanbod toch moet  omgezet worden naar duaal; 

 de hoop en wens dat door de omzetting van deeltijds naar duaal het negatief imago van het 

aanbod omgebogen kan worden;  

 aanbod is voorbereiding op duale trajecten die opleiden naar een beroepskwalificatie niveau 

3 of 4;  

 dat een duaal traject een optie is voor een aantal arbeidsrijpe leerlingen, er zijn goede 

contacten bij verschillende bedrijven waar andere leerlingen stagelopen;  

 het streven naar een logische samenhang van de aangeboden opleidingen en een duidelijke 

continuïteit van opleidingstrajecten om vroegtijdige schooluitval te beperken en opdat 

leerlingen niet van school hoeven te veranderen om hun opleiding te vervolmaken;  

 indienen ondanks twijfel over duaal leren: de (tijds)investering is groot, het rendement klein 

en onzeker: zullen leerlingen voor het duaal aanbod kiezen, zullen trajecten worden 

opgestart.   
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5 Advies bij de programmatieaanvragen  

De sectoren geven in hoge mate een gunstig advies bij de programmatieaanvragen. Het advies 

per individuele programmatieaanvraag is terug te vinden in de annex bij dit advies: Annex 

Advies Duaal Leren secundair onderwijs 2021-2022: advies per programmatieaanvraag. 

5.1 Overwegend gunstig advies 

De SERV heeft een beroep gedaan op de sectorale sociale partners vertegenwoordigd in de 

sectorale partnerschappen (in de meeste gevallen via de sectorale opleidingsfondsen) om te 

adviseren over programmatieaanvragen op basis van drie criteria nl. wat is het reeds bestaande 

aanbod, zijn er voldoende leerwerkplekken en voldoet uitrusting en expertise. 

5.1.1 Gewoon secundair onderwijs 

Gunstig  

457 (94%) programmatieaanvragen krijgen een gunstig advies. Bij 49 gunstige adviezen wordt 

wel de bekommernis meegegeven of er voldoende beschikbare werkplekken zullen zijn gezien 

het aantal programmatieaanvragen in de regio en gezien de mogelijke impact van de 

Coronapandemie; bij 1 gunstig advies waren vragen bij de voorbereiding en de uitrusting van de 

opleidingsverstrekker (de onderste in de lijst). Het gaat om volgende standaardtrajecten: 

 Kinderbegeleider: bij 2 programmatieaanvragen  

 Schrijnwerker houtbouw: bij 7  

 Verzorgende/zorgkundige: bij 7   

 Polyvalent administratief ondersteuner duaal: bij 15   

 Commercieel assistent duaal: bij 11  

 Bedrijfsorganisatie: bij 1  

 Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal: bij 1  

 Medewerker productie kleding, confectie en meubelstoffering duaal & Moderealisatie duaal 

(SP Kleding en confectie): bij 1 

Ongunstig 

19 (4%) van de 488 adviezen zijn ongunstig omwille van volgende redenen: 

 een te groot onderwijsaanbod reeds aanwezig: 2  

 een risico op onvoldoende leerwerkplekken: 10  

 het ontbreken van expertise en/of uitrusting op de lesplaats: 7 (waarvan 1 noch positief/noch 

negatief) 

De vraag om een beperking in bepaalde regio’s, die vooral ingegeven is door de bekommernis 

dat er voldoende leerwerkplekken gevonden kunnen worden, geldt voor de volgende opleidingen: 

• Chemische procestechnieken: bij 2 programmatieaanvragen; 

• Industrieel verpakker: bij 1 programmatieaanvraag; 

• Verzorgende/Zorgkundige: bij 2 aanvragen; 

• Kinderbegeleider: bij 2 programmatieaanvragen;  

• Decoratie- en schilderwerken/restauratievakman: bij 3 aanvragen. 



  

 
Programmatie Duaal Leren in secundair onderwijs 

 

 

 

15 

 
   

De ongunstige adviezen omwille van een reeds voldoende onderwijsaanbod en/of onvoldoende 

beschikbaarheid van leerwerkplekken gelden voor de opleidingen: 

• Interieurbouwer duaal: bij 1 programmatieaanvraag 

• Haarverzorging duaal : bij 1 programmatieaanvraag  

De ongunstige adviezen omwille van uitrusting/expertise of ‘andere’ gelden voor de opleidingen: 

• Spuiter carrosserie duaal: bij 2 programmatieaanvragen  

• Technicus koelinstallaties duaal : bij 1 programmatieaanvraag 

• Polyvalent mecanicien personenwagens en LBV duaal: bij 1 programmatieaanvraag 

(advies noch positief noch negatief) 

• Kok duaal: bij 1 programmatieaanvraag 

• Medewerker groen- en tuinbeheer duaal: bij 1 programmatieaanvraag 

• Hippisch assistent duaal: bij 1 programmatieaanvraag 

Over 12 aanvragen (2%) spreekt het sectoraal opleidingsfonds zich niet uit nl. de opleidingen 

host/animator en de opleiding logistiek assistent magazijn duaal.  

5.1.2 Buitengewoon secundair onderwijs 

Alle 78 programmatieaanvragen voor de standaardtrajecten voor het buitengewoon secundair 

onderwijs krijgen een gunstig advies.  

5.2 Inhoudelijke bemerkingen sectoren 

Enkele sectoren geven inhoudelijke bemerkingen bij de programmatieaanvragen voor sommige 

standaardtrajecten of bij het ontbreken van programmatieaanvragen. 

Elektriciens (Volta) 

De sector vraagt bijkomend aanbod voor verschillende standaardtrajecten en specifieert ook in 

welke regio’s. 

 Beveiligingstechnicus duaal. De sector vraagt bijkomende programmatie in alle regio's in 

Vlaanderen. Er is een zeer grote vraag op de arbeidsmarkt naar dit profiel (knelpuntberoep);. 

Momenteel kan het traject niet georganiseerd worden door het ontbreken van federale 

richtlijnen (uitvoeringsbesluiten inzake wet op de Private Veiligheid). De sector dringt er op 

aan dat het wetgevende kader snel in orde komt.  

 Alle duale richtingen Elektriciteit. Graag bijkomend aanbod in de provincie West-Vlaanderen 

(Noord-West-Vlaanderen, kuststreek, groot Brugge, Roeselare) want er zijn heel weinig 

scholen met een duaal aanbod. Enkel in de regio Waregem-Kortrijk en de Westhoek is er 

echt merkbaar aanbod. Er zijn ook heel weinig scholen met een duaal aanbod in grote delen 

van de provincie Limburg. 

 Koelinstallaties duaal en technicus koelinstallaties.  

• Graag bijkomend aanbod in het Waasland (Beveren, Sint-Niklaas), West-Vlaanderen, 

Limburg, Overijse, Tienen en Leuven. Grote vraag op de arbeidsmarkt naar profielen 

koeltechniek in meerdere regio's in Vlaanderen maken de opleidingen koelinstallaties 

duaal en technicus koelinstallaties duaal uitermate noodzakelijk. Bedrijven zijn 

gemotiveerd om potentiële leerwerkplekken aan te bieden. Het voordeel van de locatie 

Waasland is de ligging dicht bij Antwerpen, opleidingen daar kunnen een ruime regio 

bedienen. In West-Vlaanderen is er momenteel helemaal geen aanbod.  
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• In Antwerpen gaat het om het profiel technicus koelinstallaties. Ook in het voltijds 

secundair onderwijs in de regio zijn er niet voldoende scholen die 'koel'-richtingen 

aanbieden of is er niet genoeg gekwalificeerde uitstroom om te beantwoorden aan de 

arbeidsmarktvraag. Bijkomende trajecten duaal creëren extra opportuniteiten. 

 Installateur nutsvoorzieningen duaal. Bijkomend aanbod in Overijse, Tienen, Leuven en 

Limburg. Bedrijven zijn gemotiveerd om potentiële leerwerkplekken aan te bieden. Er is 

waarneembare vraag naar dit profiel. In de programmatie-aanvragen voor ‘21-‘22 zijn er twee 

aanvragen van onderwijsinstellingen uit Limburg; de sector hoopt dat met dat aanbod (deels) 

tegemoet wordt gekomen aan de verzuchtingen uit het bedrijfsleven. 

Chemie en Life sciences (Co-Valent, Essencia) 

De sector geeft een gunstig en twee ongunstige adviezen voor de opleiding Chemische 

procestechnieken.  

 Gunstig advies voor een tuinbouwschool die sinds 2018 het ‘klassieke’ traject SE-n-SE 

chemische procestechnieken aanbiedt en interne expertise en infrastructuur heeft 

opgebouwd om het duale traject in te richten. Met ondersteuning van de sector chemie & life 

sciences (sectorfederatie, vormingsfonds) heeft de school ingezet op 

samenwerkingsverbanden met de chemische industrie in Oost-Vlaanderen. Er is regelmatig 

afstemming met de VCIG (Vereniging Chemische Industrie Gent). De sector zal de school 

ondersteunen in de implementatie van Duaal Leren in de regio. De grote uitdaging zal erin 

bestaan om voldoende leerwerkplekken te creëren voor elke leerling aangezien het aanbod 

leerwerkplekken in de regio Gent op dit moment erg laag is.  

 Twee ongunstige adviezen voor dezelfde opleiding, die opleidt tot de functie van 

procesoperator chemische industrie, in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Er bestaat reeds 

een divers en ruim aanbod opleidingen voor deze functie (in secundair, volwassenen en 

hoger onderwijs, bij VDAB en sectorspecifieke initiatieven) met een groei in 

leerlingenaantallen voor een stagnerend en zelfs dalend aantal leerwerkplekken (impact 

Covid-19). Voor de sector zijn samenwerkingsverbanden of andere engagementen met 

ondernemingen een belangrijk criterium en daar is nog niet aan voldaan. De sector heeft 

vragen bij de materiële infrastructuur en de leermiddelen, waarover weinig informatie 

beschikbaar is in de aanvraag. Voor dit standaardtraject is er een Vlaams lerend netwerk 

met de  opleidingsverstrekkers en de sector (bewaken kwaliteit, leermiddelen ontwikkelen, 

duaal leren verder vorm geven), beide scholen maken daar (nog) geen deel van uit. Overleg 

wordt opgestart in Antwerpen om een nieuwe programmatieaanvraag te kunnen overwegen, 

na een grondige voorbereiding en op voorwaarde dat er een groter en stabieler aanbod aan 

leerwerkplekken is in de havenregio en bij sectorbedrijven. Deze werkwijze ligt in lijn met de 

acties die in het sectorale addendum duaal leren werden gedefinieerd. Specifiek voor Oost-

Vlaanderen/regio Gentse Kanaalzone betekent dit het verhogen van het aantal deelnemende 

bedrijven en bijhorende leerwerkplekken om later extra programmatie mogelijk te maken.  

Bedienden (Cevora/Comeos) 

De sector vraagt in het algemeen meer tijd om de aangevraagde opleidingen en de 

opleidingsinstanties in detail te kunnen bekijken. Gezien de grotere afstand tot het onderwijs is 

het moeilijk te oordelen over de materiële infrastructuur van scholen. Ondernemingen zijn 

momenteel terughoudend zijn in het aanbieden van stage- en leerplekken (impact Covid-19). Dit 

is een algemene opmerking die meegenomen moet worden. Het kan zijn dat het de komende tijd 

moeilijker wordt voor jongeren in Duaal Leren om leerwerkplekken in de sector te vinden. 
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 Polyvalent administratief ondersteuner. De sector heeft een engagementsverklaring 

getekend bij CLW Gent voor deze opleiding. De sector oordeelt positief over de opleiding. 

Dit traject leidt naar het APCB (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) en vormt 

bedienden die goed ingezet kunnen worden in kleinere kmo’s waar veel vraag is naar 

polyvalent opgeleide bedienden. 

 Commercieel assistent duaal. De sector geeft een voorzichtig positief advies omdat de sector 

rekening houdt met de coronacrisis. In welke mate zullen bedrijven de commerciële werking 

continueren? Die prioriteit ligt momenteel laag en het is afwachten of daar verandering 

inkomt en of dit beroep zijn positie zal behouden. De sector blijft daarom voorzichtig in zijn 

advies, zeker omdat het gaat over een groot aantal opleidingsinstellingen die deze opleiding 

aanbiedt. 

 Bedrijfsorganisatie duaal. Bij deze opleiding geldt dezelfde opmerking als die van polyvalent 

administratief ondersteuner. Een opleiding die leidt naar breed opgeleide bedienden die 

goed inzetbaar zijn binnen kmo’s. 

Hout (Woodwize) 

 De ontwikkelde standaardtrajecten zijn geselecteerd in overleg tussen de sector en het 

onderwijs, de sector staat er dan ook volledig achter.  

 Duaal Leren is in bepaalde regio’s nog minder uitgerold, daar kan nog geoptimaliseerd 

worden.  

 Opleidingen die aansluiten bij het huidige aanbod worden voldoende geprogrammeerd (bv. 

interieurbouwer), nieuwe opleidingen vinden moeilijker ingang (bv. meubelstoffeerder, 

decor- en standenbouwer, daktimmerman). In een beginfase is het begrijpelijk dat gestart 

wordt met opleidingen waarvoor de expertise reeds aanwezig is, in een latere fase zou het 

aanbod uitgebreid moeten kunnen worden. Ook in het verleden werden bepaalde richtingen 

niet of te weinig geprogrammeerd, de sector hoopt(e) dat de modernisering dit zou keren 

maar dat is momenteel nog niet het geval. 

 De sector stimuleert de scholen om zeker in de Se-n-Se finaliteit breed te programmeren 

maar de programmatieprocedure/regelgeving biedt hiervoor te weinig flexibiliteit. De sector 

stelt vast dat richtingen, die volledig totaal nieuw zijn of waar men kleinere 

leerlingenaantallen verwacht, niet aangevraagd worden voor programmatie duaal terwijl 

Duaal Leren zich net leent voor een dergelijke diversificatie. De scholen en 

opleidingsinstellingen zouden binnen eenzelfde of gelijkaardig studiegebied verschillende 

Se-n-se finaliteitsrichtingen op een flexibele manier kunnen programmeren en organiseren. 

Enkel zo worden de beschikbare werkplekken in gespecialiseerde KMO’s optimaal benut. 

 Een belangrijke intersectorale knelpuntvacature zonder aanbod is productie- industrie. Bij de 

ontwikkeling van het standaardtraject is de opleiding van Se-n-Se verplaatst naar de 3de 

graad, op vraag van het onderwijs. Ondanks dat zijn weinig scholen gemotiveerd kunnen 

worden, ook niet door de inrichtende machten zelf, om programmatie aan te vragen.  

 Het vraagt aandacht en inspanningen van de sector om voltijdse scholen te motiveren om te 

starten met duaal, Duaal Leren is er nog onvoldoende uitgerold. Het zijn vooral Centra Leren 

& Werken en reguliere scholen met eerder kleine leerlingenaantallen die duale 

houtopleidingen aanbieden. Om van duaal een succes te maken, ook op vlak van instroom 

in de sector, moeten ook de andere scholen mee op de kar springen. 

Auto (Educam) 

 Het gaat over de bandenmonteur duaal, autotechnieken duaal, mecanicien tuin-, park-, 

bosmachines en onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal. 
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Dit zijn allemaal standaardtrajecten waar de sector achter staat.  

 Bandenmonteur duaal. Is zeer specifiek uitgewerkt voor BuSO als onderbouw van 

onderhoudsmechanica auto duaal. Het wil jongeren kansen geven op een BK en/of ze te 

stimuleren richting vervolgopleiding. Het beperkt volume van jongeren die zich hiervoor 

inschrijft, kan een reden zijn om dit niet te programmeren. De bandenmonteur zit immers ook 

vervat in de onderhoudsmechanica auto duaal.  

 Autotechnieken duaal. Beperkt aantal uren werkplekleren, waardoor het een SOAO wordt 

en dit is minder populair bij jongeren. De voltijdse tegenhanger is wel populair.  

 Mecanicien tuin-, park-, bosmachines. Is een specifiek beroep. Weinig scholen 

programmeren het. Jongeren die geen school vinden in hun buurt volgen vaak de brom- en 

motorfietsmecanicien. Dit kan in een duaal systeem problemen opleveren: werkplekken 

wiens activiteiten zich richten op tuinparkbosmachines worden niet erkend voor brom-, 

motorfietsmecanicien.  

 Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen. Is het knelpuntberoep bij uitstek, of het nu 

gaat over landbouwmachines of vrachtwagens. De sector en de sectorfederaties 

signaleerden regelmatig aan het beleid dat er opleidingslocaties moeten bijkomen. De 

bedrijven in de sector staan te springen om deze jongeren op te leiden. Uiteraard vergt het 

programmeren van deze opleiding een serieuze investeringskost, al valt dat te nuanceren 

net omwille van het duale aspect.  

Textiel (Cobot) 

 De situatie in het textielonderwijs is al enige tijd bijzonder. Er is één school in het secundair 

onderwijs die nog studierichtingen textiel aanbiedt, maar voor heel weinig leerlingen. De 

sector begrijpt dat het in die omstandigheden heel moeilijk is om duaal te organiseren en 

begeleidingsuren te voorzien. Een uitrol van textielopleidingen in alle uithoeken van 

Vlaanderen is niet zinvol gezien de geografische spreiding van de sector (meer dan 90% 

bevindt zich in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en het noorden van Henegouwen). 

Dit betekent niet dat textielondernemingen niet betrokken zijn bij Duaal Leren. Er zijn 

leerlingen die in textielondernemingen andere opleidingen volgen zoals bv. elektrotechnicus.  

 De sector staat achter de ontwikkeld standaardtrajecten die opleiden naar 

knelpuntberoepen. Er is één school die het standaardtraject 'productieoperator 

textielproductielijn duaal' aanbiedt maar geen enkele leerling heeft voor dit traject gekozen. 

De standaardtrajecten 'textiel duaal' en 'regelaar textielproductiemachines duaal' worden 

momenteel door geen enkele school aangeboden.  

 De sector heeft contacten met de enige textielschool en er was ook ondersteuning vanuit de 

sector voor campagnes om leerlingen te informeren en aan te trekken voor de duale 

opleidingen. Deze inspanningen bleven tot nu nog zonder resultaat.   

Kleding en Confectie (IVOC) 

3e graad Moderealisatie duaal BSO en 2e graad Medewerker Productie Kleding en Confectie -

Meubelstoffeerder duaal BSO. De sector ziet volgende werkpunten:  

 Een en ander vergt een goede voorbereiding en overleg met en samenwerking tussen alle 

stakeholders en een maximale synergie met de bestaande modeopleidingen in het 

modeonderwijs en in beroepsopleidingen; het aanbod van Syntra kan aanvullend en 

versterkend zijn ten aanzien van de andere modeopleidingen (binnen BSO, TSO, Se-n-Se), 

zeker in het licht van de aarzeling van veel scholen om hun modeopleidingen duaal aan te 

bieden.  
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 De sector kan meewerken, gezien de engagementen in het sectorconvenant en het 

addendum duaal leren, aan het onderbouwen en communiceren van bijkomend aanbod naar 

bedrijven. Een nauwere betrokkenheid van Syntra Midden-Vlaanderen in het Sectoraal 

Partnerschap Duaal Leren lijkt de sector opportuun om de coördinatie van de verdere 

uitbouw van duale modeopleidingen te vergemakkelijken.  

Textielverzorging ("Training For Textile Care" - TFTC) 

Medewerker Textielverzorging. De sector vindt het jammer dat er voor dit standaardtraject geen 

programmatieaanvragen zijn. Het gaat om standaardtrajecten waar de sector achter staat en 

waar (nog) geen voldoende onderwijsaanbod voor is op dit moment. In de drie jaar dat Duaal 

Leren mogelijk is in de sector tonen steeds minder Centra Leren en Werken interesse voor een 

aanbod in textielverzorging. De sector wil graag zicht krijgen op de motivatie om niet te 

programmeren (gaat het over de investeringskost, de bekendheid en aantrekkelijkheid van de 

sector) om er samen aan te werken. Er is immers volop werkgelegenheid en de jobs zijn ook 

technischer geworden met meer aandacht voor IT, waardoor ze open staan en aantrekkelijker 

zijn voor jongere werknemers. De sector stelt vast dat er veel overtuigingskracht voor nodig is 

vanwege de sector om de opleiding goed opgestart te krijgen.  

Bouw (Constructiv) 

Voor de bouw gaat het om de standaardtrajecten Bouwplaatsmachinist duaal, Asfast- en 

betonwegenwerker duaal, Hulpmonteur steigerbouw duaal, Monteur steigerbouw duaal, 

Natuursteenbewerker duaal en Koel- en warmtetechnieken duaal.  

De sector steunt deze standaardtrajecten en stelt dat er nog voor geen enkel van deze 

standaardtrajecten voldoende onderwijsaanbod is. Samen met de sectorfondsen Volta, Educam, 

Inom en Woodwize werkt Constructiv via het ESF-project ‘Impuls duaal’ aan een bredere 

programmatie van duale opleidingen, gekoppeld aan de lokale arbeidsmarktrealiteit. De voltijdse 

opleiding Bouwplaatsmachinist wordt slechts in drie scholen aangeboden, en slecht twee ervan 

hebben de duale variant opgezet, en hebben deze ondertussen stopgezet. De 

steigerbouwopleidingen zijn een nieuw aanbod dat nog niet gekend is bij scholen, leerlingen en 

ouders. De opleiding natuursteenbewerker wordt ook in het voltijds slechts bij uitzondering 

aangeboden. Koel- en warmtetechnieken is de eerste duale opleiding in dubbele finaliteit: binnen 

het bouwonderwijs is er nog geen ervaring om in dit onderwijstype duale opleidingen te 

organiseren, en scholen zijn onvoldoende voorbereid om dit praktisch in te vullen. De bouwsector 

stelt vast dat voltijds onderwijs en duaal onderwijs communicerende vaten zijn, het duaal leren 

trekt vooralsnog geen extra leerlingen aan. Leerlingen die een duaal traject volgen zijn meer 

geneigd om het beroep ook na de studies uit te voeren, in tegenstelling tot leerlingen die het via 

de voltijdse variant volgen.
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Bijlagen 

 Tabel 1: Standaardtrajecten zonder (nieuwe) programmatieaanvragen voor schooljaar 
2021-2022 

 

Bron: DWSE. De rode 0 in de kolom ‘aantal aanvragen’ betekent dat vorig jaar geen leerlingen voor dit standaardtraject 

waren ingeschreven. 

 Tabel 2: standaardtrajecten met maar 1 aanvraag 

 

Bron: DWSE 
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 Tabel 3: standaardtrajecten met meer dan 10 aanvragen 

 

Bron: DWSE 

 


