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Hervorming Vlaanderen 
Focus op aantal elementen 
 

Buitenlandse voorbeelden 
ESF-project ‘naar een hervorming van het stelsel 
leren en werken in Vlaanderen’ 
Dept WSE – SYNTRA Vlaanderen 
Duitsland, Denemarken, Nederland, Oostenrijk 

 



Situering conceptnota duaal 
leren 

3 juli 2015: conceptnota bis goedgekeurd VR 
 
Duaal leren: “opleiding waarvan competenties vooral op de 

werkvloer verworven worden; hierbij wordt gestreefd naar 
60% of meer op de werkvloer” 

 
Toepassingsgebied: Arbeidsmarktgerichte richtingen 

beroeps- en technisch secundair (incl. specialisatiejaren + se-n-
se). Gefaseerd: op termijn ook andere onderwijsniveaus 

Nog geen beslissing over landschap 
 



1. Verantwoordelijkheden  

Sterk partnerschap Onderwijs-Werk 
Onderwijs:  

Verantwoordelijk voor systeem onderwijskwalificatie 
Eindverantwoordelijke leertraject jongere 

Werk: 
SYNTRA Vlaanderen: regisseur werkcomponent als onderdeel 
van leertraject 

Aanbod werkplekken: kwalitatief + kwantitatief 
Netwerk ondernemingen 
Stimuleren/ondersteunen lokale, sectorale, regionale 
dynamiek 

Kaders uitzetten, 
Monitoring 



  

Intermediair niveau 
Sectorale partnerschappen: draaischijf duaal leren.  
Vlaams partnerschap: bij afwezigheid sectoraal 
partnerschap 

 Voor verdere rolafbakening: concretisering nodig 





T.e.m. juni 2015: sectorale kenniscentra 
Erkennen ondernemingen 
Ondersteunen ondernemingen 
Cijfermatige analyses 
Kwalificaties 

 

Vanaf 1 juli 2015: Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 

Doel: komen tot meer uniformiteit. Één aanspreekpunt 
voor bedrijven en leerlingen. 
Taken vergelijkbaar met kenniscentra 

 



2. Doelgroep  

 
Instap: wet deeltijdse leerplicht + arbeidsrijp (gemotiveerd 

en bereid om duaal te leren). Quasi arbeidsrijp: aanloopfase 
op maat. 

Niet arbeidsrijp: onderwijs-zorgtrajecten 



Toeleiding in 3 stappen 
Keuze jongere/ouder(s); studie- en 
beroepskeuzebegeleiding 
Niet bindend advies over arbeidsrijpheid door 
klassenraad en trajectbegeleider  
Intakegesprek om match te maken tussen jongere en 
leerwerkplek 

Professionele trajectbegeleiding doorheen proces 



Toeleiding: zeer gekend systeem waar veel lerenden voor 
kiezen 

 
Vertrekken vanuit sollicitatieprocedure (eventueel 

aangepast);  
1. Screening op arbeidsrijpheid 
2. Match tussen lerende en bedrijf 

Nadelen aan verbonden: zeer sterke cut-off  
 

Bedrijven schrijven actief vacatures uit 



3. Werkplekken 

Garantie op werkervaring: 
Onderwijs- en opleidingsinstellingen ondersteunen 
Onderwijs en werk samen verantwoordelijk  

Onderwijs: Macrodoelmatigheid bij programmatie en 
rationalisatie opleidingen 
Werk: regisseur SVL; sectoren, werkgevers, worden 
geresponsabiliseerd; inzet overheidsconsulenten; databank 
werkplekleren 

 



Macrodoelmatigheid (S-BB) 
Afstemming lokale arbeidsmarkt – onderwijsaanbod 
Komen tot zelfregulering van lokale actoren; cijfers 
vooral agenderen + signaleren 

 
Aantal werkplekken verhogen 

Gekend systeem 
Adviseurs van kenniscentra/S-BB: zoeken naar bedrijven 
+ ondersteunen bedrijven 
Zeer uitgebreide databank aan werkplekken: 232.000 
bedrijven  
 
 



4. Standaardtrajecten  

Standaardtraject: hoe duaal traject van opleiding eruit ziet. 
Vertrekken van de competenties uit het 
beroepskwalificatiedossier 
Integratie algemene vorming, BGV, werkervaring 
Verdeling werkvloer/schoolbank.  
 

Worden opgesteld met de sectoren, SYNTRA Vlaanderen en 
VDAB 

 
Instrument om te bewaken dat aangeleerde relevant is voor 

arbeidsmarkt 




