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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 Brussel 

 

Programmatieaanvragen duale structuuronderdelen in gewoon 

en buitengewoon secundair onderwijs, schooljaar 2023-2024 

Mijnheer de minister 

De SERV bezorgt u hierbij zijn advies over de programmatieaanvragen Duaal 

Leren in het schooljaar 2023-2024 dat bestaat uit dit globaal advies en een An-

nex Advies Programmatie Duaal Leren in schooljaar 2023-2024 waarin een advies 

per individuele programmatieaanvraag terug te vinden is. De SERV doet voor 

dit advies beroep op de sectoren.  

De sectoren geven de duale programmatieaanvragen voor volgend schooljaar 

een overwegend positief advies. Er zijn een aantal duale opleidingen met een 

directe kans op tewerkstelling na de opleiding waarvoor er een tekort aan pro-

grammatie is in sectoren zoals de bouw, de elektriciens en de technologische 

industrie.   

De programmatieaanvragen stellen opnieuw teleur wat de onderwijsvormen 

betreft, een absolute minderheid, nl. 5%, van de 279 aanvragen zijn gericht op 

de dubbele finaliteit (TSO). De SERV vraagt  

• een snelle shift naar een meer gediffersieerd en breed aanbod duaal,  

• meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen met het oog op leef-

bare schaalgrootte en proactieve afstemming en samenwerking tussen 

onderwijs- en werkpartners  

• een transparant onderwijsaanbod en dito programmatieprocedures. 

Hoogachtend,  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

Kopie: minister van Werk dhr. Jo Brouns, adm.-gen. van Agodi dhr. Poelmans 
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Krachtlijnen 

Duaal Leren bereikt vooral +18 jarigen in de arbeidsmarktfinaliteit, maar stelt teleur voor 

de andere finaliteiten 

Het aantal aanvragen daalt met 11% ten opzichte van vorig schooljaar, vooral door een aanzien-

lijk aantal concordanties. De voltijdse scholen nemen slechts 25% van de programmatieaanvra-

gen voor hun rekening. Er is een sterke daling in het aantal aanvragen in Antwerpen. De pro-

grammatieaanvragen stellen andermaal teleur wat de onderwijsvormen betreft: van de 279 aan-

vragen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs is 95% voor de arbeidsmarktfinaliteit (BSO).  

Sectoren overwegend positief over de ingediende programmatieaanvragen, maar wijzen 

ook op tekorten 

90% van de programmatieaanvragen voor het gewoon secundair onderwijs en 100% van de aan-

vragen voor het buitengewoon secundair onderwijs krijgen een positief advies. Iets meer dan 5% 

van de aanvragen krijgt een negatief advies omwille van reeds voldoende opleidingsaanbod in de 

regio, te weinig potentiële werkplekken in de regio of omwille van onvoldoende voorbereiding 

door de school qua infrastructuur of leermiddelen. 5% blijft zonder advies. 

Aanbevelingen 

• Realiseer de shift naar een meer diverse programmatie. Het Duaal Leren is sterk uitge-

bouwd in de arbeidsmarktfinaliteit, wat een goede zaak is. Maar Duaal Leren mag niet be-

perkt blijven tot opleidingen in de arbeidsmarktfinaliteit. De SERV staat open voor de verla-

ging van de ondergrens van het aantal uur werkplekeren van 14u naar 10u om meer duale 

opleidingen in de dubbele finaliteit te realiseren. Er is sowieso een brede(re) waaier aan 

mogelijkheden tot programmatie zowel in de arbeidsmarkt- als de dubbele finaliteit.  

 

• Bevorder samenwerking tussen onderwijsverstrekkers en proactieve, structurele af-

stemming tussen onderwijs- en werkpartners.  De draagkracht van scholen voor duaal 

hangt samen met schaalgrootte. Veel opleidingen hebben te weinig leerlingen om leefbaar 

te zijn. Versnippering is nefast in tijden van een lerarentekort. Benut ook meer de expertise 

en het netwerk van sectorconsulenten en andere sectorale medewerkers voor een pro-

grammatie met perspectief voor leerlingen en ondernemingen. 

 

• Vereenvoudig de programmatieprocedures in functie van een transparant overzicht 

van het onderwijsaanbod. De SERV vindt hoe het onderwijsaanbod tot stand komt een 

belangrijk maatschappelijk thema en vraagt transparantere programmatieprocedures en 

een helder totaalbeeld van het aanbod in duaal en niet-duaal.  
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Advies  
 

De SERV brengt een advies uit over de duale programmatieaanvragen in de 2de en 3de graad van 

het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. De Vlaamse Regering houdt, op basis van ad-

viezen van Vlor, Agodi/Onderwijsinspectie en SERV, bij haar uiteindelijke beslissing rekening met 

de volgende cumulatieve criteria: 

1°  de beperkingen of voorwaarden aan het aanbod vanuit macrodoelmatigheid; 

2°  de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften op het vlak van aanbod in de onderwijszone in 

kwestie, met het oog op vervolgonderwijs of toetreding tot de arbeidsmarkt; 

3°  de keuzevrijheid van ouders en leerlingen; 

4°  de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de school of de scholengemeenschap; 

5°  in geval van een studierichting met dubbele finaliteit of finaliteit arbeidsmarkt: 

• a) de getroffen voorbereidingen op het vlak van materiële infrastructuur en leermid-

delen die voldoende en gepast zijn met het oog op de te verwerven competenties 

van het geprogrammeerde structuuronderdeel; 

• b) de aantoonbare samenwerkingsmogelijkheden met lokale arbeidsmarktactoren 

en de bedrijfswereld; 

6°  afspraken met andere lokale onderwijsinrichters over rationeel en transparant studieaan-

bod. 

De SERV houdt in zijn advies vooral rekening met criteria 2, 5 en 6 en vraagt daartoe een advies 

aan de sectoren. Zij zijn in de meeste gevallen heel goed vertrouwd met het onderwijsaanbod en 

met de scholen relevant voor hun sector alsook met de realiteit van de arbeidsmarkt. De SERV 

vroeg de sectoren advies te verlenen op basis van volgende criteria: 

• reeds voldoende opleidingsaanbod in de regio (criterium 2 van het decreet) 

• onvoldoende potentiële stageplaatsen in de regio (criterium 6 van het decreet) 

• onvoldoende tewerkstellingskansen na opleiding (criterium 2 van het decreet) 

• onvoldoende voorbereiding getroffen door de school qua materiële infrastructuur en/of 

leermiddelen (criterium 5 van het decreet)  

 

De SERV bedankt van harte  

• de sectorale sociale partners vertegenwoordigd in de sectorale partnerschappen. Gezien 

de cruciale rol die de sectoren spelen in het Duaal Leren is het voor de SERV evident dat zij 

een stem hebben in wat geprogrammeerd wordt;  

• het Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Duaal Leren en Sectoren, voor zijn 

medewerking aan en ondersteuning voor dit advies; 

• het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) voor de vlotte communicatie. 

 

De SERV doet enkele aanbevelingen voor een sterke duale programmatie, analyseert kort de pro-

grammatieaanvragen en geeft het advies weer van sectoren bij de programmatieaanvragen 
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Duaal Leren 2023-2024. De adviezen per programmatieaanvraag zijn terug te vinden in de Annex 

Advies Programmatie Duaal Leren gewoon en buitengewoon secundair onderwijs schooljaar 2023-

2024.  

1. Aanbevelingen voor een sterk duaal aanbod 

De SERV formuleert drie aanbevelingen voor een nog sterker Duaal Leren: meer differsifiëring en 

verbreding, meer samenwerking en een transparantere procedure.  

1.1 Realiseer de shift naar een meer diverse programmatie  

Het Duaal Leren is qua programmatie vooral uitgebouwd in de arbeidsmarktfinaliteit. 

Voor het beroepsgericht onderwijs is dat zonder meer positief. Duaal Leren mag echter 

niet beperkt blijven tot opleidingen in de arbeidsmarktfinaliteit.  

• De SERV stelt vast dat er rekening gehouden wordt met de adviezen van sectoren bij de be-

slissing over de programmatie. De SERV vraagt dat er nog nu nog meer rekening gehouden 

wordt met de vraag naar éxtra programmatie. De sectoren geven in dit advies duidelijk aan 

waar en voor welke opleidingen meer programmatie nodig is.  

• De SERV vraagt dat ook leerlingen uit de dubbele finaliteit die de stap naar de arbeidsmarkt 

willen zetten na hun opleiding de opportuniteiten die duaal biedt, kunnen benutten. Het 

Schoolverlatersrapport van VDAB van 2022 bevat voor het eerst ook informatie over de in-

stroom van leerlingen uit een duale opleiding op de arbeidsmarkt. De aansluitingscijfers 

zijn positief. Van de 544 schoolverlaters in schooljaar ’21-’22 is 6,8% nog werkzoekend. Voor 

leerlingen die willen verder studeren na een duale opleiding, moet de uitbouw van duaal in 

het hoger onderwijs vaart nemen.    

• Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, met onderwijs- en werkpartners, voerde gesprek-

ken over het meer benutten van de mogelijkheid om in trajecten af te wijken van de onder-

grens van 14u werkplekleren. De SERV staat open voor een aanpassing van het aantal uren 

werkplekleren in Duaal Leren: 

• het gaat over effectief leren op de werkplaats (anders dan stages wat eerder een toe-

passing is van competenties),  

• de huidige ondergrens van 14u werkplekleren wordt in de dubbele finaliteit terugge-

bracht naar 10u, met dien verstande dat er steeds gestreefd wordt naar meer uren 

op leerwerkplek. 

Deze aanpassing zal pas voor effect zorgen bij de programmatie voor het schooljaar 2024-

2025. De SERV verwacht wel dat hierdoor beduidend meer opleidingen in dubbele finaliteit 

geprogrammeerd zullen worden en dat er navenant meer leerlingen in de dubbele finaliteit 

duale opleidingen zullen volgen.   

https://www.serv.be/node/15467
https://www.serv.be/node/15467
https://www.serv.be/node/15467
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1.2 Bevorder proactieve afstemming tussen onderwijs en werk 
en samenwerking tussen onderwijsinstellingen 

Zet in op overleg en samenwerking binnen onderwijs, met respect voor autonomie en het 

pedagogisch project van elkeen. Benut de expertise en het netwerk van sectoren om tot 

afstemming te komen over onderwijsprogrammatie met perspectief op verder leren of 

vlot aan het werk gaan.   

• De SERV stelt vast dat Vlaanderen, onder meer door toedoen van de sectorconvenants, 

over sectorale opleidingsfondsen en sectororganisaties beschikt die erg betrokken zijn bij 

het onderwijs. Sectorconsulenten en andere medewerkers zijn experten aansluiting onder-

wijs-arbeidsmarkt voor hun sector, met een breed netwerk onder vakleraren, technisch ad-

viseurs, pedagogische begeleiders, enzovoort. De SERV vraagt dat hier meer op ingezet 

wordt zodat onderwijs en werk samen kunnen nagaan wat aantrekkelijke opleidingen zijn 

met het oog op instroom en toekomstperspectief voor leerlingen, ouders en ondernemin-

gen. 

• De SERV stelt samen met anderen vast dat vandaag veel duale opleidingen weinig leer-

lingen tellen, soms te weinig om leefbaar te zijn. Een veel gehoorde bekommernis vanuit 

het onderwijs is dat Duaal Leren een grote(re) inspanning vraagt van scholen. De SERV 

vraagt meer samenwerking tussen scholen en scholengemeenschappen, ook over koepels 

en netten heen, om versnippering te voorkomen en om vakleraren ten volle te kunnen in-

zetten. 

1.3 Zorg voor meer transparantie in programmatie  

De SERV vindt hoe het onderwijsaanbod tot stand komt een belangrijk maatschappelijk 

thema en vraagt transparantere programmatieprocedures.  

De SERV stelt vast dat de programmatieprocedures zowel in duaal als in gewoon voltijds onder-

wijs een jaarlijkse inhoudelijke en administratieve krachttoer zijn. De werkwijzes, met program-

matieaanvragen en concordanties én bijkomende regelgeving, bemoeilijken een totaalzicht van 

het aanbod.  

De SERV stelt zijn decretale adviesbevoegdheid over programmatie erg op prijs. Een groot deel 

van het aanbod komt nu echter tot stand via concordantie, wat een recht is op programmatie. 

Heel wat standaardtrajecten worden nog niet vertaald in onderwijsaanbod. De SERV vraagt, naar 

aanleiding van de evaluatie van de matrix, een brede consultatie met o.a. sectoren over onder-

wijsprogrammatie (duaal en niet-duaal) en over de procedures waarmee die tot stand komt. 
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2. Beknopte analyse aanvragen  

De SERV schetst kort 1) wie programmatie aanvraagt, 2) hoe de spreiding is over de Vlaamse pro-

vincies 4) voor welke finaliteit / onderwijsvorm programmatie wordt aangevraagd en 4) welke op-

leidingen succes kennen op vlak van programmatie en welke minder. 

2.1 Voltijdse scholen vragen weinig duale opleidingen aan   

Het aantal aanvragen daalt met 11% (toen 313) ten opzichte van vorig schooljaar, die doet 

zich vooral voor t.g.v. concordanties. In het BuSO gaat het om een daling met 75% (van 40 

naar 70 aanvragen). Het aandeel dat aangeboden wordt door de voltijdse scholen blijft 

met iets meer dan een kwart van de nieuwe aanvragen aan de lage kant.    

• Voor het schooljaar 2023-2024 dienden 80 unieke onderwijsinstellingen van het gewoon 

secundair onderwijs 281 nieuwe programmatieaanvragen in.  Nog enkele cijfers: 

• 72 aanvragen, 25%, hebben het kenmerk voltijds (afkomstig van een voltijdse school), 

dat is een daling met 6% in vergelijking met vorig jaar;  

• 111 aanvragen zijn afkomstig van het vrij gesubsidieerd onderwijs waarvan 36 met 

kenmerk voltijds (ca 30%, stijgende lijn); 

• 86 aanvragen zijn van het GO! waarvan 19 met kenmerk voltijds (21%, sterke daling); 

• 57 aanvragen zijn van het officieel gesubsidieerd onderwijs (-47%) waarvan 17 met 

kenmerk voltijds (30%, sterke daling); 

• 25 aanvragen zijn van de Syntra vzw’s (sterke daling). 

Programmatieaanvragen voor het schooljaar 2023-2024 in verhouding tot voorgaande ja-

ren, aandeel per koepel, net of aanbieder

 

• In verhouding tot het aandeel leerlingen in de 2de en 3de graad vragen het gemeenschaps-

onderwijs, het onderwijs van steden en gemeenten en het provinciaal onderwijs meer du-

ale opleidingen aan dan het vrij gesubsidieerd onderwijs.  

• Ten gevolge van de inkanteling van Leren & Werken is er een recht op het inrichten van op-

leidingen via concordantie wat zorgt voor een aanzienlijke daling van het aantal program-

matieaanvragen van Syntra en van DBSO.  

0

50

100

150

200

250

Kath. Ond. Vl. GO! Syntra OVSG/POV

19-'20 20-'21 21-'22 22-'23 23-'24



 

 

10 

 

• Er zijn 40 programmatieaanvragen voor het buitengewoon secundair onderwijs Onderwijs-

vorm 3. Ten aanzien van vorig schooljaar met 70 aanvragen is dat een aanzienlijke daling (-

75%).  

2.2 Ongelijke spreiding over Vlaanderen 

Het verloop van het aantal aanvragen is erg verschillend per provincie, met groei in West- 

en Oost-Vlaanderen en een sterke daling in Antwerpen.  

 

Aantallen per provincie: 

• 31 aanvragen Antwerpen 

• 17 aanvragen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• 47 aanvragen Limburg 

• 97 aanvragen Oost-Vlaanderen 

• 28 aanvragen Vlaams-Brabant 

• 59 aanvragen West-Vlaanderen 

Figuur 3 Evolutie programmatieaanvragen per provincie

 

Het aantal programmatieaanvragen is uiteraard maar een deel van het verhaal. Antwerpen telt 

bv. in verhouding de meeste aanvragen tot erkenning van ondernemingen en de meeste leer-

lingen met een overeenkomst Duaal Leren. 

2.3 Duaal Leren enkel voor de arbeidsmarktfinaliteit 

Van de 279 aanvragen voor het gewoon voltijds secundair onderwijs zijn er 268 (95%) aanvragen 

voor de arbeidsmarktfinaliteit (BSO). Daarvan zijn er 162 voor een Se-n-Se na OK3 (7de jaar). Er 

zijn slechts 14 programmatieaanvragen voor de dubbele finaliteit (TSO), waarvan 4 aanvragen 

voor een OK4 en 9 aanvragen voor een Se-n-Se na een OK4. Duaal Leren situeert zich m.a.w. nog 

vooral in de arbeidsmarktfinaliteit. 
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Figuur 2 Programmatieaanvragen voor de schooljaren ’19-’20 tot ‘23-‘24, aandeel per 

onderwijsfinaliteit

 

Binnen de programmatieaanvragen voor de arbeidsmarktfinaliteit zijn er 

• voor OK2 duaal:   

• 41 aanvragen voor 23 van de 48 mogelijke opleidingen 

• 0 aanvragen voor de nieuwe opleiding 

• 1 aanvraag met kenmerk voltijds 

• voor OK3 duaal:  

• 63 aanvragen voor 15 van de 38 mogelijke opleidingen 

• 6 aanvragen van die 65 voor 2 van de 3 nieuwe opleidingen 

• 25 aanvragen met kenmerk voltijds 

• voor Se-n-Se na OK3 (7de jaar):  

• 162 aanvragen voor 38 van de 69 mogelijke opleidingen 

• 3 aanvragen van die 162 voor 3 van de 4 mogelijke nieuwe opleidingen  

• 33 aanvragen met kenmerk voltijds 

Uit de programmatieaanvragen van dit en vorig jaar valt af te leiden dat er voor minder variatie in 

opleidingen gegaan wordt dan wat mogelijk is. Er wordt in de 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 

programmatie aangevraagd voor 76 verschillende opleidingen waar er 155 mogelijk zijn. 

2.4 Niet alle trajecten even succesvol 

De SERV stelt vast dat de programmaties duaal zich voor een groot deel afspelen binnen 

STEM en dat niet alle standaardtrajecten even succesvol zijn op vlak van programmatie én 

op vlak van inschrijvingen van leerlingen. 

De programmatieaanvragen voor volgend schooljaar situeren zich, niet toevallig, vooral in het 

studiedomein STEM, op grote afstand gevolgd door Economie & organisatie en Horeca.  
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Duale programmatieaanvragen volgens studiedomein 

 

In Duaal Leren zijn er volgend schooljaar in gewoon voltijds onderwijs 180 duale structuuronde-

relen waarvoor een duale opleiding georganiseerd kan worden en in het buitengewoon voltijds 

onderwijs 24. Er zijn 14 nieuwe standaardtrajecten (10 SO en 4 in BuSO), voor 3 van deze stan-

daardtrajecten werd geen aanvraag tot programmatie ingediend, voor de andere telkens een 

zeer beperkt aantal aanvragen (nl. voor Assistentie in wonen, zorg en welzijn, Elektromecanicien 

of textielproductietechnieken).  

Het Jaarrapport Duaal Leren voor schooljaar 2021-2022 vermeldt dat 101 van de toen 144 be-

schikbare standaardtrajecten werden aangeboden. Heel wat standaardtrajecten worden dus niet 

vertaald in onderwijsaanbod. Wel populaire standaardtrajecten om voor volgend schooljaar pro-

grammatie voor aan te vragen zijn: 

• fietsinstallaties met 10 programmatieaanvragen in OK 3; 

• commercieel assistente met 18 aanvragen, lassen-constructie met 14 aanvragen en logis-

tiek assistent magazijn met 11 aanvragen in Se-n-Se na OK3 (7de jaar); 

• hoeknaadlasser (nieuwe opleiding) met 8 aanvragen medewerker ruwbouw in BuSO. 

Programmatie laat zich uiteraard ook leiden door (verwachte) inschrijvingen.  

• Maar liefst 58 duale opleidingen tellen geen leerlingen, zoals stukadoor of orthopedietech-

nieken.  

• De opleidingen Medewerker kamerdienst, Podiumtechnieker en Polyvalent mecanicien 

zware bedrijfsvoertuigen hebben 1 ingeschreven leerling.  

• Aan de andere kant van het spectrum tellen populaire richtingen als Verzorgende/Zorgkun-

dige, Elektrotechnicus en Winkelmedewerker respectievelijk 123, 140 en 152 leerlingen ver-

spreid over Vlaanderen.  

• Globaal zitten 1292 (43%) van de huidge 2976 duale leerlingen in STEM opleidingen (bijna 

alle structuuronderdelen uit het studiedomein STEM kunnen duaal aangeboden worden).  
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2.5 Programmatie via concordantie 

Ondanks een negatieve appreciatie van sectoren bij programmatieaanvragen kunnen sommige 

opleidingen toch gewoon geprogrammeerd worden. Het onderwijsaanbod dat tot stand komt via 

programmatie is maar een (klein) deel van het geheel. Door de concordantie hebben scholen een 

recht om opleidingen te programmeren omdat ze die opleiding of als verwant vastgelegde oplei-

ding in het verleden ook al programmeerden. De Vlaamse overheid legde een lijst concordanties 

vast. Ter illustratie: de vroegere opleiding Kantoor BSO 3de graad concordeert met de opleiding 

Onthaal, organisatie en sales BSO 3de graad.  

Mogelijke programmatie via concordantie volgens studiedomein van DBSO en Syntra 

 

Programmatie via concordantie behoeft geen goedkeuring van de Vlaamse Regering. Onge-

wenste effecten zijn mogelijk zoals een voorbeeld van de schoonmaaksector illustreert. De sector 

staat terughoudend tegenover de 3 programmatieaanvragen duaal in het secundair onderwijs 

(zie verder). Via concordantie krijgen ca 30 programmaties Schoonmaak in DBSO echter een 

recht om ingericht te worden op basis van een eerder aanbod Logistiek helper in zorginstellingen 

of Verzorgende.   

3. Sectoren overwegend positief maar ze mis-
sen sluitend aanbod  

De SERV bekijkt de programmatieaanvragen Duaal Leren weliswaar vooral vanuit een arbeids-

marktperspectief maar met oog voor een aantrekkelijk en toekomstgericht aanbod voor leer-

lingen en ouders. De SERV bouwt zijn advies op de appreciatie van de sectorale sociale partners 

vertegenwoordigd in de sectorale partnerschappen, in de meeste gevallen via de sectorale oplei-

dingsfondsen of de sectorfederaties.  
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In dit deel van het SERV-advies komen aan bod 1) het advies van de sectoren bij de programma-

tieaanvragen, 2) een overzicht van wat niet of te weinig wordt aangevraagd ter inspiratie voor 

toekomstige programmatie (in bijlage), 3) de inspanningen van sectoren naar het onderwijs voor 

de uitbouw van Duaal Leren.  

3.1 Grote meerderheid aanvragen ’23-‘24 krijgt positief advies 

90% van de aanvragen in het secundair onderwijs en 100% van de aanvragen in het Buiten-

gewoon Secundair Onderwijs krijgen een positief advies van de SERV. De Annex Programma-

tie Duaal Leren 2023-2024 bevat het overzicht van de adviezen per individuele programmatieaan-

vraag. 

Van de 279 programmatieaanvragen in het gewoon voltijds secundair onderwijs krijgt: 

• 81% of 227 aanvragen een positief advies; 

• 9% of 24 aanvragen een positief advies met bemerkingen, deze kunnen een positieve be-

krachtiging zijn of kritische bedenkingen;  

• 4% of 12 aanvragen een negatief advies:  

• 6% of 16 aanvragen geen advies (opleiding Logistiek Administratief Medewerker + 5 scho-

len waar de sector onvoldoende kennis over heeft). 

Van de 70 programmatieaanvragen in het buitengewoon secundair onderwijs krijgt 100% een po-

sitief advies.  

Tabel 1: Aantal aanvragen en advisering volgens sectoraal partnerschap  

SP / sector aanvra-

gen SO 

posi-

tief 

neg geen 

advies 

opmer-

king 

BuSo neg  

SP autosector en aanver-

wante sectoren 

32 24 3 5 1 / / 

SP bouw 33 32 1 0 8 5 
 

SP bouw / SP houtsecto-

ren 

16 16 0 0 0 / / 

SP elektriciens 28 26 2 0 0 / / 

SP grafische sector en Pa-

pier- en kartonbewer-

kende sector 

10 10 0 0 1 / / 

SP groene sectoren 16 16 0 0 4 2 0 

SP handel 7 7 0 0 0 5 0 
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• De motivatie voor de negatieve adviezen is: 

 

• reeds voldoende opleidingsaanbod in de regio;  

• te weinig potentiële leerwerkplekken in de regio;   

SP handel / Cevora 22 22 0 0 0 0 0 

SP haartooi, fitness en 

schoonheidszorgen  

8 8 0 0 0 0 0 

SP horeca 19 19 0 0 0 9 0 

SP houtsectoren 15 13 2 0 0 5 0 

SP Kleding en confectie 1 1 0 0 1 / / 

SP Social Profit / Lokale 

besturen 

15 12 3 0 6 / / 

SP Technologische indu-

strie 

18 18 0 0 0 8 0 

SP Textielverzorging 1 1 0 0 0 / / 

SP Transport en logistiek 10 10 0 0 0 4 0 

SP Voedingsnijverheid 5 5 0 0 0 / / 

meerdere SP's 3 3 0 0 2 / / 

Professionele schoon-

maak 

3 3 0 
 

3 / / 

Cevora 1 1 0 0 0 / / 

KUFB 1 1 0 0 0 2 0 

Logos 12 0 1 11 0 / / 

podiumkunsten 2 2 0 0 0 / / 

dierenzorg 1 1 0 0 0 / / 

Totaal 279 227 15 16 21 40 0 
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• onvoldoende voorbereiding door de school qua materiële infrastructuur en/of leermid-

delen.  

• De schoonmaaksector staat terughoudend tegenover programmatie Schoonmaak 2de 

graad duaal. De redenen daarvoor zijn: 

• niet veel leerlingen zullen gemotiveerd zijn voor een beroep als schoonmaker, ou-

ders zullen dit niet direct als een mooie carrièremogelijkheid zien. Dit wordt beves-

tigd door het aantal leerlingen die op dit moment de opleiding volgen nl. 3;  

• dat leerlingen toe geleid worden naar de opleiding als ‘laatste en enige keuze’ is niet 

goed voor het imago van het beroep en zorgt vaak voor een instroom van weinig ge-

motiveerde jongeren; 

• de organisatie van leerwerkplekken is moeilijk. Slechts 12 % van de werknemers 

werkt voltijds, waarvan slechts een deel in de klassieke schoonmaak. Veel werk wordt 

uitgevoerd buiten de kantooruren en ook service coupé komt veel voor; 

• van de sector wordt inspanningen verwacht terwijl de leerlingen na uitstroom vaak in 

de eerste plaats kiezen voor tewerkstelling in een zorginstelling (wat een andere sec-

tor is). 

Zie voor verdere duiding bij de bemerkingen of negatieve adviezen de annex bij dit advies. 

3.2 Sectoren duiden tekorten 

Veel (nieuwe) standaardtrajecten met goede arbeidsmarktkansen kunnen extra gepro-

grammeerd worden.  

De SERV peilt bij de sectoren naar de opleidingen waarvoor bijkomend opleidingsaanbod meer 

dan nodig is. Sectoren zoals de bouw, de elektriciens, de houtsector, de bediendensector, de so-

cial profit e.a. geven gericht aan welke opleidingen in welke regio’s op succes zouden kunnen re-

kenen op vlak van leerwerkplekken en tewerkstellingskansen na de opleiding.  

De SERV nodigt het beleid en de onderwijsinstellingen uit om de bijlage 1 met alle details over 

vraag naar programmering te bekijken en ter harte te nemen voor een volgende programmatie-

ronde. Het overzicht kan ook inspiratie tot programmatie bieden voor het onderwijs aan volwas-

senen (CVO’s, Syntra vzw’s, VDAB, private aanbieders).  

3.3 Sectorale initiatieven voor de uitbouw van duaal 

De sectoren ondersteunen op heel diverse manieren de uitbouw van Duaal Leren, vaak in 

het kader van een addendum Duaal Leren bij de sectorconvenant. Ze richten zich niet en-

kel op de ondernemingen maar ook op de scholen. Ze doen dat in de sectorale partnerschap-

pen, samen met de onderwijspartners, en via eigen initiatieven. Hieronder een kleine greep uit 

de vele acties naar onderwijspartners.  
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Verkenning en ondersteuning bij programmatie 

• Regionale contacten (e-mails, nieuwsbrieven, bezoeken, samenkomsten) en lerende net-

werken met de scholen waarbij gesproken wordt over huidig en mogelijk aanbod. (Bouw) 

• Ondersteuning bieden op vraag van scholen bij de analyse voorafgaand aan de program-

matie-aanvraag, zowel op organisatorisch als op technisch vlak. (Elektriciens) 

Ondersteuning instroom 

• Wervingsfilm en infobrochure Duaal Leren, ‘Verruim je horizon’: beurs voor arbeidsmarkt- 

en dubbele finaliteit. (Transport en Logistiek) 

• Teasers over Duaal Leren via sociale media, de nieuwsbrief en de website. (Kleding en con-

fectie) 

• Premie voor leerlingen die tussenkomt in de verplaatsingskosten. (Hout)  

• Via websites, sociale media, tijdschriften, nieuwsbrieven en leermiddelen zorgen voor be-

wustzijn over de vele opleidings-en carrière mogelijkheden binnen de sector. (Electriciens) 

Ondersteuning uitbouw duale opleidingen 

• Leerwerkplek- en stagedatabank, ondersteuning aan de opleidingsverstrekkers in het uit-

bouwen van een netwerk aan leerwerkplekken, begeleidingspremie voor scholen, project 

risicogroepen Jong -26 ‘Start met zagen’. (hout) 

• Organiseren van webinars over onderwijsvernieuwing, inkanteling Leren & Werken en Du-

aal Leren in secundair en volwassenenonderwijs. (Social Profit) 

• Didactische klaskoffers. (Transport en Logistiek) 

• Opstart Sectoraal Partnerschap PC 200. (Bedienden) 

• Acties om in te zetten op een goede match tussen bedrijf en leerling. (Handel) 

• Mini-vormingen: kant-en-klare lesmodules voor leerkrachten (en mentoren) met betrekking 

tot basishandelingen in de elektriciteit, technische fiches voor mentoren en leraren. (Elek-

triciens) 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Programmatie-inspiratie: tekorten in 
het huidig aanbod 

Tabblad - Tekorten in Programmatie  

SP Social Profit 

naam opleiding 

Grootkeuken & catering 

Grootkeukenkok 

podiuminstallaties duaal (enkel lokale besturen) 

podiuminstallaties duaal (enkel lokale besturen) 

 

SP Houtsectoren 

naam opleiding 
regio waar programmatie ge-

wenst is motivatie 

meubelstofferen Limburg 
niche opleiding zonder alternatief in het secundair 
onderwijs 

meubelstofferen Antwerpen - Vlaams Brabant 
niche opleiding zonder alternatief in het secundair 
onderwijs 

meubelstofferen Oost-west Vlaanderen 
niche opleiding zonder alternatief in het secundair 
onderwijs 

Decor- en standenbouwer 
Oost- Vlaanderen voornamelijk 
regio Gent 

niche opleiding zonder alternatief in het secundair 
onderwijs + heel wat standenbouwer actief oa. in 
expo Gent zijn in de ruime regio gevestigd.  

Decor- en standenbouwer Antwerpen - Vlaams Brabant 
niche opleiding zonder alternatief in het secundair 
onderwijs  

Operator CNC-gestuurde machi-
nes 

driehoek: Maaseik - Lommel - 
Genk blinde vlek in het opleidingsaanbod 

Operator CNC-gestuurde machi-
nes as: Brugge - Roeselare blinde vlek in het opleidingsaanbod 

interieurbouwer driehoek: Deinze, Tielt, Waregem blinde vlek in het opleidingsaanbod 

interieurbouwer 
driehoek: De Pinte, Zottegem, 
Oudenaarde blinde vlek in het opleidingsaanbod 

meubelmaker as: Gent Sint-Niklaas geen duaal aanbod 

meubelmaker 
driehoek: Aalter - Eeklo, Malde-
gem geen duaal aanbod 
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meubelmaker 
driehoek: Waregem, Ingelmun-
ster, Tielt geen duaal aanbod 

meubelmaker Antwerpen-vlaams Brabant geen duaal aanbod 

meubelmaker Kempen - Limburg geen duaal aanbod 

productieoperator industrie Zuid - midden West Vlaanderen Groot aanbod potentële leerwerkplekken 

productieoperator industrie Limburg Groot aanbod potentële leerwerkplekken 

   
binnenschrijnwerk - buiten-
schrijnwerk uitrol vlaanderenbreed  basis voor duaal 

binnenschrijnwerk - interieur uitrol vlaanderenbreed  basis voor duaal 

   

Duaal - overall 
driekhoek: Hoogstraten - Turn-
hout - Zandhoven 

weinig/geen duaal hout in de regio zowel interieur als 
schrijnwerkopleiding zijn gewenst 

   

Opmerkingen   

Te weinig regulieer voltijdse scholen die duaal aanbieden!  
Groot aanbod van scholen met een beperkt aantal potentële kandidaat leerlingen maakt het moeilijk om gericht advies te 
geven. 

 

Cevora 

naam opleiding 
regio waar programmatie 

gewenst is motivatie 
polyvalent admini-
stratief ondersteuner Vlaanderen 10 inschrijvingen tegenover 330 erkende leerwerkplekken 

 

SP Bouw 

naam opleiding 
regio waar programmatie ge-

wenst is motivatie 

Dakwerker duaal Geheel Vlaanderen + Brussel 

Volgens de ‘beroepenstudie’ die Constructiv en Ce-
vora samen met onderzoeksbureau Tempera in 
2018 opmaakten, zijn er in 2022  in Vlaanderen net 
geen 7000 arbeiders actief als dakwerker. Zij zijn 
goed voor 7,41 % van alle bouwvakarbeiders in 
Vlaanderen. 
In de matrix van het SO is er echter maar één oplei-
dingsmogelijkheid tot dit beroep: dakwerker duaal, 
op Se-n-Se-niveau, dat momenteel 12 leerlingen vol-
gen. De potentiële instroom is eng: leerlingen moe-
ten reeds hun OK3 behaald hebben, om daarna een 
dubbele gemotiveerde keuze te maken voor de op-
leiding dakwerker. Een dubbele keuze: enerzijds om 
een Se-n-Se te volgen, anderzijds om voor de oplei-
ding dakwerker te kiezen. Dit binnen de gekende 
problematiek dat de programmatie voor onderwijs-
verstrekkers zeer stringent is, en weinig 
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onderwijsverstrekkers inzetten op deze opleiding. 
Momenteel volgen 20 leerlingen de uitdovende rich-
ting ‘dakdekker leien en pannen’, 4 leerlingen de 
uitdovende richting ‘dakdekker’, en 1 leerling de uit-
dovende opleiding ‘dakafdichter’. Voor deze oplei-
dingen is er in de matrix SO geen alternatief. In de 
opleiding Dakwerker duaal (Se-n-Se) zitten momen-
teel 12 leerlingen. 
De partners binnen het Sectoraal Partnerschap Du-
aal Leren Bouw zijn akkoord om in de arbeidsmarkt-
finaliteit in de derde graad een opleiding ‘dakwer-
ker’ te voorzien ter vervanging van de huidige Se-n-
Se-opleiding met het oog op een grotere instroom 
en programmatie. 

Sanitaire- en verwarmingsinstal-
laties duaal Geheel Vlaanderen + Brussel ifv energietransitie 

Bouwplaatsmachinist  Duaal Geheel Vlaanderen 
Nood arbeidsmarkt en instroom vanuit onderwijs 
zijn niet in evenwicht. 

Binnenschrijnwerk en interieur 
duaal  Oost-Vlaanderen 

Nood arbeidsmarkt en instroom vanuit onderwijs 
zijn niet in evenwicht. 

Binnen- en buitenschrijnwerk 
duaal Oost-Vlaanderen 

Nood arbeidsmarkt en instroom vanuit onderwijs 
zijn niet in evenwicht. 

Ruwbouw duaal Oost-Vlaanderen 
Nood arbeidsmarkt en instroom vanuit onderwijs 
zijn niet in evenwicht. 

Hulpmonteur steigerbouw duaal Geheel Vlaanderen + Brussel Geen aanbod 

Monteur steigerbouw duaal Geheel Vlaanderen + Brussel Geen aanbod 
Asfalt- en betonwegenwerker 
duaal Geheel Vlaanderen + Brussel Geen aanbod 

Stukadoor duaal Geheel Vlaanderen + Brussel Geen aanbod 

Bouwtechnieken duaal Geheel Vlaanderen + Brussel Geen aanbod 

Interieurbouwer duaal 
driehoek: Deinze, Tielt, Ware-
gem blinde vlek in het opleidingsaanbod 

Interieurbouwer duaal 
driehoek: De Pinte, Zottegem, 
Oudenaarde blinde vlek in het opleidingsaanbod 

   

   

Algemene opmerking   
Hierboven worden de meest prangende tekorten opgegeven. Analoog aan de vele knelpuntberoepen die de bouwsector 
kent, zijn er ook in quasi elke opleiding tekorten wat programmaties (duaal) en leerlingen betreft. 
Veel scholen met een bouwaanbod in het voltijds onderwijs zetten halsstarrig de stap naar duaal leren niet. Nochtans 
zou deze mogelijkheid extra kansen geven aan de leerlingen.  

 

 

  



 

 

SP elektriciens (Volta) 

naam huidige duale opleiding en erkennin-
gen vs inschrijvingen dd 13,01,2023 (dash-
board SP) 

huidige programmatie schooljaar 22-23 
(app radarduaal) 

lln totaal 
dd 

12/01/23 

progr 
23-24 

motivatie bijkomende programmatie en waar …   

          
Op datum van 13/01/2023 waren in onze sector 1453 erkenningen aangevraagd voor een duale opleiding binnen het studiedomein mechanica-elektriciteit. Dit gaat om 764 unieke 
mentoren die een opleiding volgden om leerlingen te begeleiden en tewerkgesteld zijn in 566 unieke ondernemingen. Zij begeleiden in totaliteit 302 leerlingen ingeschreven via 56 
unieke opleidingsverstrekkers. Alhoewel er nuances te leggen zijn per opleiding kunnen we algemeen stellen dat er een overschot is aan erkende werkplekken ten opzichte van 
potentieel mogelijke inschrijvingen. Dit maakt dat de inspanningen van de sector voor het motiveren van werkplekken tot erkenning in  een duale opleiding heel gericht is op basis 
van de analyse van de cijfers en de programmatieaanvragen, of op vraag van opleidingsverstrekkers. Vaak werden werkplekken erkend zonder een leerling in een duaal traject te 
kunnen begeleiden of duurzaam behouden.  

3de graad A finaliteit          

Elektrische installaties duaal provincie West-Vlaanderen - 8 aanbieders 18 1 bij  Residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotechnisch installateur, 
technicus industriële installaties, technicus industriële automatisering  zijn kwanti-
tatieve knelpuntberoepen en vragen meer instroom. Het aantal leerlingen per op-
leiding blijft te beperkt om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Vooral in 
de regio Oostende, Meetjesland-leie en Schelde en Midden West-Vlaanderen en 
Zuid-Oost-Vlaanderen zien we een toenemend aantal erkenningen van installa-

teurs, en geen leerlingen in de bestaande opleidingen. In de regio rond Leuven en 
Hasselt zien we een stijgend aantal erkenningen, en geen aanbieders in de ruime 
regio van deze opleidingen.  Indien het aantal leerlingen per opleiding stijgt is er 

voldoende aanbod van aanbieders van deze opleiding in de regio Antwerpen.  

394 erkenningen vs 110 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 7 aanbieders  14 2 bij  

 Provincie Antwerpen - 7 aanbieders  37 1 bij  

 Provincie Vlaams-Brabant - 3 aanbieders 23 1 bij  

 Brussel - 2 aanbieders 9  

 Provincie Limburg - 3 aanbieders  
11 2 bij  

Koelinstallaties duaal  provincie West-Vlaanderen - 0 aanbieders 0  Grote vraag op de arbeidsmarkt naar profielen koeltechniek in dit in meerdere re-
gio's in Vlaanderen, maken de opleidingen koelinstallaties duaal en technicus koel-
installaties duaal uitermate noodzakelijk. Bedrijven zijn gemotiveerd om potentiële 
leerwerkplekken aan te bieden. Ook in het voltijds onderwijs zijn er onvoldoende 
lesplaatsen die 'koel'richtingen aanbieden om aan de vraag op de arbeidsmarkt te 
kunnen voekldoen. In  bijna elke provincie (Behale Antwerpen) is er een structu-
reel gebrek aan aanbieders voor deze richting om voldoende te kunnen beant-
woorden aan de vraag van de arbeidsmarkt.  
Er is een grote vraag op de arbeidsmarkt naar profielen koeltechniek en dit in 
meerdere regio's, specifiek de regio Waasland waar een aantal grote bedrijven ge-
vestigd zijn die deze profielen aanwerven.  Enkel in Antwerpen en in Limburg is er 
een aanbod van lesplaatsen voor deze opleiding. In elke provincie zijn deze profie-
len gevraagd vooral in de regio rond Brugge, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Atwerpen 
(havengebied), Mechelen, Halle-Vilvoorde, de regio rond Leuven en in de regio 
rond Tongeren en Hasselt.  

26 erkenningen - 11 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen -0 aanbieders  0 1 bij  

 Provincie Antwerpen - 2 aanbieders  11  

 Provincie Vlaams-Brabant - 0 aanbieders 0 1 bij  

 Brussel - 0 aanbieders 0  

 Provincie Limburg - 1 aanbieder 

0 1 bij  

7de jaar A finaliteit         
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Elektrotechnicus duaal provincie West-Vlaanderen - 7 aanbieders 30 2 bij  De opleidingen elektrische instalalties en elektrotechnicus duaal worden verspreid 
over Vlaanderen voldoende aangeboden. Alleen is het aantal leerlingen per aan-
bieders te beperkt om aan de vragen van erkende leerbedrijven te kunnen tege-
moetkomen. Residentieel elektrotechnisch installateur, industrieel elektrotech-
nisch installateur, technicus industriële installaties, technicus industriële automati-
sering  zijn kwantitatieve knelpuntberoepen en vragen meer instroom.  Vooral in 
de regio Oostende, Meetjesland-leie en Schelde en Midden West-Vlaanderen en 
Zuid-Oost-Vlaanderen zien we een toenemend aantal erkenningen van installa-
teurs, en geen leerlingen in de bestaande opleidingen. In de regio rond Leuven en 
Hasselt, Ninove en Geraardsbergen zien we een stijgend aantal erkenningen, en 
geen aanbieders in de ruime regio van deze opleidingen.  Indien het aantal leer-
lingen per opleiding stijgt is er voldoende aanbod van aanbieders van deze oplei-
ding in de regio Antwerpen.  

294 erkenningen - 138 inschrijvingen Provincie Oost-Vlaanderen - 7 aanbieders  14 2 bij  

 Provincie Antwerpen - 9 aanbieders  49 1 bij  

 Provincie Vlaams-Brabant - 3 aanbieders 22  

 Brussel - 3 aanbieders 5  

 Provincie Limburg -  5 aanbieders  

11 2 bij  

installateur gebouwenautomatisering duaal provincie West-Vlaanderen - 1 aanbieder  0  Voor deze opleiding waren geen programmaties in deze ronde. Er is 
structureel tekort van aanbieders van deze richting in West-Vlaanderen( 
regio Brugge, Roeselare, Kortrijk) waar veel werkgevers vragende partij 

zijn. Ook in de ruime regio Meetjesland-Leie Schelde en Mechelen is een 
programmatie van deze richting zinvol gezien het aantal gevraagde pro-

fielen.   

138 erkenningen - 52 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 5 aanbieders  10  

 Provincie Antwerpen - 3 aanbieders  5  

 Provincie Vlaams-Brabant - 4 aanbieders 31  

 Brussel - 1 aanbieder 0  

 Provincie Limburg -  3 aanbieders  4  

Installateur  nutsvoorzieningen duaal  provincie West-Vlaanderen - 1 aanbieder  1  Netaansluiter en aansluiter waterleidingen zijn profielen die steeds meer gevraagd 
worden op de arbeidsmarkt. Er is een waarneembare nood aan deze profielen in 
alle provincies maar een eerder beperkt aantal mogelijke werkgevers. Voor deze 
programmatieronde zal de sector in de ruime regio ronde de programmerende 

scholen mogelijke potentiële werkgevers (ander dan Fluvius) sensibiliseren om een 
erkenning aan te vragen. Enkel in de regio gent en Antwerpen stelt zich de nood 
naar sensibilisering van mogelijke werkgevers. In andere regio's zien we onvol-

doende aantal inschrijvingen in de richtingen, of reeds voldoende erkende werk-
plekken.  

15 erkenningen - 12 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 4 aanbieders  8 2 bij  

 Provincie Antwerpen - 1 aanbieders  3  

 Provincie Vlaams-Brabant - 0 aanbieders 0  

 Brussel - 0 aanbieder 
0  

 Provincie Limburg -  2 aanbieders  0  
 

technicus koelinstallaties duaal  provincie West-Vlaanderen - 0 aanbieder  0  Grote vraag op de arbeidsmarkt naar profielen koeltechniek en dit in meerdere re-
gio's in Vlaanderen, maken de opleidingen koelinstallaties duaal en technicus koel-
installaties duaal uitermate noodzakelijk. Bedrijven zijn gemotiveerd om potentiële 
leerwerkplekken aan te bieden. Ook in het voltijds onderwijs zijn er onvoldoende 
lesplaatsen die 'koel'richtingen aanbieden om aan de vraag op de arbeidsmarkt te 
kunnen voekldoen. IN  bijna elke provincie (Behale Antwperpen) is er een structu-
reel gebrek aan aanbieders voor deze richting om voldoende te kunnen beant-
woorden aan de vraag van de arbeidsmarkt.  
Er is een grote vraag op de arbeidsmarkt naar profielen koeltechniek en dit in 
meerdere regio's, specifiek de regio Waasland waar een aantal grote bedrijven ge-
vestigd zijn die deze profielen aanwerven.  Enkel in Antwerpen en in Limburg is er 
een aanbod van lesplaatsen voor deze opleiding. In elke provincie zijn deze profie-
len gevraagd vooral in de regio rond Brugge, Kortrijk, Gent, Sint-Niklaas, Atwerpen 

27 erkenningen - 9 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 1 aanbieders  0  

 Provincie Antwerpen - 2 aanbieders  7  

 Provincie Vlaams-Brabant - 0 aanbieders 0  

 Brussel - 1 aanbieder 2  

 Provincie Limburg -  1 aanbieders  

0  
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(havengebied), Mechelen, Halle-Vilvoorde, de regio rond Leuven en in de regio 
rond Tongeren en Hasselt.  

Derde graad A/D finaliteit          

Elektrotechnieken duaal  provincie West-Vlaanderen - 0 aanbieder  0  Technicus industriële installaties, technicus elektronische installaties en 
technicus industriële automatisering zijn zware knelpuntberoepen met 

een zeer grote kans op tewerkstelling in alle provincies. Deze opleiding in 
dubbele finaliteit werd ook in deze programmatieronde niet geprogram-

meerd.  

46 erkenningen - 0 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 0 aanbieders  0  

 Provincie Antwerpen - 1 aanbieders  0  

 Provincie Vlaams-Brabant - 0 aanbieders 0  

 Brussel - 0 aanbieder 0  

 Provincie Limburg -  0 aanbieders  0  

Sense TSO         
technicus hernieuwbare energietechnieken 
duaal  provincie West-Vlaanderen - 0 aanbieder  

0 2 bij  
technicus henieuwbare energietechnieken is een beroep dat vervat zit in verschil-
lende andere beroepen, waar elektriciteit de rode draad in speelt. De kansen op 
tewerkstelling in deze richting zijn groot. De bijkomende programmaties in deze 

ronde in West-Vlaanderen zijn een goede zaak. Het totale aantal aanbieders is ech-
ter te klein om aan de stijgende vraag naar deze profieletn te kunnen voldoen. 

Vooral ain de regio Meetjesland-Leie Schelde zien we een stijgend aantal erken-
ningaanvragen en het stijgende aantal vacatures. Vooral in de regio's rond Brugge, 
Gent, Sint-Niklaas, Halle-Vilvoorde, Leuven en Tongeren.  Het graduaat HVAC sys-
temen is een richting die het op Hogeschoolniveau goed doet en leidt tot kwalita-

tieve isntroom in onze sector. De programmatie van deze richting op TSO niveau in 
SO in Vlaanderen is echter beperkt.  

15 erkenningen - 7 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 1 aanbieders  1  

 Provincie Antwerpen - 1 aanbieders  6  

 Provincie Vlaams-Brabant - 0 aanbieders 0  

 Brussel - 0 aanbieder 

0  

 Provincie Limburg -  0 aanbieders  0  
 

Beveiligingstechnicus duaal  provincie West-Vlaanderen - 0 aanbieder  0 2 bij  
Antwerpen (regio Antwerpen, Mechelen, Sint-Niklaas) en in toenemende 
mate regio Gent.  Technicus communicatietechnieken is een zwaar knel-
punt in provincie Antwerpen gezien een beperkt aantal grote bedrijven 

die momenteel veel aanwerven.Er is een zeer grote vraag op de arbeids-
makrt naar dit profiel. Het betreft dus een knelpuntberoep. Het traject 
biedt zeer grote tewerkstellingskansen. Bedrijven uit heel Vlaanderen 

blijven actief vragen naar dit profiel.  

16 erkenningen - 4 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 1 aanbieders  2 1 bij  

 Provincie Antwerpen - 0 aanbieders  0  

 Provincie Vlaams-Brabant - 0 aanbieders 0  

 Brussel -  1aanbieder 0  

 Provincie Limburg -  1 aanbieders  2  
2de graadA finaliteit          
Installateur elektrotechnische basiscompo-
nenten provincie West-Vlaanderen - 6 aanbieders 

3 
 

In alle provincies zijn er meer dan voldoende aanbieders voor deze oplei-
ding. jammer genoeg geldt ook hier dat het aantal ingeschreven leer-

lingen per opleiding zo klein is dat er in totaliteit onvoldoende instroom is 
in de erkende werkplekken is. Indien er in elke opleiding een voldoende 

280 erkenningen - 19 inschrijvingen  Provincie Oost-Vlaanderen - 8 aanbieders  4 3 bij 

 Provincie Antwerpen - 5 aanbieders  6  
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 Provincie Vlaams-Brabant - 1 aanbieders 0  
hoog aantal leerlingen zou zitten, dan waren er teveel aanbieders voor 

deze opleiding, in deze programmatieronde. 
 Brussel -  4 aanbieders 3 1 bij  

 Provincie Limburg -  6 aanbieders  3  
 



 

 

 


