
Duaal leren in West-Vlaanderen 

Op 23 januari 2015 werd de conceptnota ‘Duaal leren, een volwaardige kwalificerende leerweg’ door de Vlaamse Regering 
goedgekeurd. Een nota die, na advies van de VLOR, de SERV, de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen en hoorzittingen 
in het Vlaams Parlement, werd bijgesteld in een conceptnota bis ‘Duaal leren, een volwaardige ...’ (juni 2015). 

De conceptnota (bis) vertrekt vanuit de engagementen in het Vlaamse Regeerakkoord en de beleidsnota’s van Onderwijs en 
Werk.  Het Vlaams Regeerakkoord 2014 - 2019 vermeldt nl. zowel in het luik Werk als Onderwijs het volgende : ‘Samen met 
het beleidsdomein onderwijs/werk creëren we een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken, dat beleidsmatig en 
maatschappelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd met alle vormen van secundair onderwijs en dat perspectief biedt voor 
jongeren én ondernemers – het desbetreffend ontwerp van Decreet werd op 15 september 2017 goedgekeurd binnen de 
Vlaamse Regering.  
 
Doelstellingen ‘duaal leren - een volwaardige kwalificerende leerweg’. 

Met duaal leren wordt er toegewerkt naar een stelsel dat in de eerste plaats een meerwaarde biedt voor de jongeren, maar 
eveneens voor ondernemingen , onderwijs en de maatschappij als geheel. 

Win-win voor alle partijen 
* Voor de leerling/student betekent dit :competentieontwikkeling, een vorming tot een sterke persoonlijkheid, concrete 
werkervaring en meer kansen op de arbeidsmarkt als werknemer of ondernemer. 
* voor de ondernemingen:  een manier om gegeerde competenties en talenten van (potentiële) medewerkers 
te ontdekken, te ontwikkelen en te versterken. 
*Voor het onderwijs : een manier om werkplekleren sterk(er) te integreren in de arbeidsmarktgerichte studierichtingen en 
zo op termijn te streven naar een opwaardering van  het beroepsgericht onderwijs. 
* Voor de samenleving in z’n geheel : een betere afstemming van de competenties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer 
gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, … 
 
Waardering  en versterking 
De ambitie is een geïntegreerd duaal stelsel van leren en werken met bijhorende studiebekrachtiging, dat beleidsmatig en 
maatschappelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd met alle andere vormen van secundair onderwijs. De jongere die zijn of 
haar kwalificatie behaalt moet in staat zijn vlot(ter) door te stromen naar de arbeidsmarkt en/ of het hoger onderwijs net 
zoals andere jongeren secundair onderwijs  
 
Werkplekleren = Duaal Leren ? 
Werkplekleren is een ruim concept van opleidingsvormen waarin onderwijs en werk elkaar treffen. Via werkplekleren wordt 
er een leeromgeving geboden die erop gericht is algemene én beroepscompetenties in een arbeidssituatie aan te leren en 
bestaat onder verschillende namen en vormen bv. alternerend leren, individuele praktijklessen,…,leerwerkopleidingen, 
leerlingplaatsen, … Deze vormen variëren zowel in duur als in omvang, organisatie, locatie, actoren, …maar gaan allemaal 
over het aanleren en toepassen van competenties in reële werksituaties. 
Duaal Leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren waarvan de competenties  vooral op de werkvloer verworven 
worden. Gestreefd wordt naar 60% of meer op de werkvloer. 
 
Initiatieven inzake Duaal leren met betrokkenheid vanuit de Provincie West-Vlaanderen : 
 
Roadshow Duaal Leren (2017). 
In het voorjaar 2017 bundelden de  Provincie West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen, Syntra West en RTC de krachten en 
trokken met een heuse roadshow doorheen West-Vlaanderen (Brugge, Roeselare, Kortrijk en Ieper) om bedrijven en 
scholen te informeren en aan te zetten tot concrete actie rond duaal leren. 
 
Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren (2017 -2018). 
Als uitloper van de Roadshow Duaal leren ontstond een uitgebreid partneroverleg met 3-ledige doelstelling : 
- communicatie gericht op positieve beeldvorming 
- beleidsbeïnvloeding /o.a. memorandum naar beleidsverantwoordelijken 
- contacten en netwerking via regelmatige activiteiten (o.a. Roadshow 2.0) 
Bovendien wordt de werking ‘ongekwalificeerde uitstroom’ als aandachtspunt meegenomen. 
 
Maken deel uit van dit partneroverleg : 
Voka West-Vlaanderen, RTC, VDAB, Syntra Vlaanderen, Syntra West, TUA West, Volta, Formeel overkoepelend 
sectoroverleg, ROP N-W-VL, Resoc N-W-Vl ,Resoc Westhoek ,Forum Jeugd Westhoek 
Unizo West-Vlaanderen, Netwerk samen tegen schooluitval, Provincie West-Vlaanderen, Huis van het Leren 
Regionaal kustoverleg, Stad Kortrijk, ROP Zuid W-Vl., Resoc Z-W-Vl, Resoc Midden-W-Vl, ROP Midden W-Vl., 
Unizo Vlaanderen, koepels (GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen), departement 
onderwijs, Ahovoks, VCLB Groeninge. 
 

https://www.syntravlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/conceptnota-bis_duaal_leren_-_een_volwaardige_kwalificerende_leerweg_20150625_def_versie.pdf
https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/duaal-leren

