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1. Organiseren van een centraal meldpunt dat
de krachten en mogelijkheden bundelt
2. Ontwikkelen van valide screeningstools
3. Zorgen voor onthaalbrochures op maat van
de lerenden
4. Verlichten van de administratieve
‘rompslomp’ voor school en bedrijf
5. Ontwikkelen van een digitaal volgsysteem
voor school, bedrijf en lerende
6. Meer duaal modulair
7. Ondervangen van jongeren die niet helemaal
passen in het profiel van duaal leren
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8. Versterken van de (sub)regionale autonomie
en middelen
9. Ontwikkelen van een minimaal
kwaliteitskader

Naar een memorandum 2.0.
In juni 2018, bij de diploma-uitreiking van de eerste afgestudeerden duaal leren
in West-Vlaanderen, overhandigden de partners van het Provinciaal
Partneroverleg Duaal Leren een memorandum aan de Vlaamse minister van
Onderwijs. De proeftuinen waren volop lopende, het decretale kader was net
gefinaliseerd en de startdatum ervan definitief geprikt op 1 september 2019.
Het Provinciaal Partneroverleg Duaal Leren wou dit moment aangrijpen om de
uitgangspunten voor de samenwerking in West-Vlaanderen te formuleren en
om een aantal uitdagingen voor deze nieuwe werkvorm te benoemen. Vanuit
een overtuigd geloof in de meerwaarde van duaal leren en om deze nieuwe
werkvorm van bij de start alle kansen te kunnen geven. Het memorandum
kreeg dan ook heel bewust de titel mee ‘Naar een win-win voor lerende, bedrijf
en maatschappij’.
In het memorandum werd toen ook bewust geanticipeerd op een 2.0 versie: de
tekst mocht geen dode letter blijven, maar moest continu worden gevoed
vanuit de praktijk. Ondertussen zijn we aan de volgende diploma-uitreiking toe
en laat duaal leren in het secundair onderwijs per 1 september definitief de
proefperiode achter zich. Het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren heeft
daarom de ervaringen van het voorbije jaar gebundeld in een nieuwe reeks
pertinente aanbevelingen die een vlotte uitrol van duaal leren in (West-)
Vlaanderen moeten ondersteunen.

10. Gericht en proactief matchen van vraag en
aanbod, van bedrijf en school
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Aanbevelingen

Duaal leren in West-Vlaanderen: waar staan we nu?

Onze aanpak

Eind april 2019 waren er in totaal 1.696 unieke West-Vlaamse ondernemingen
met een erkenning voor werkplekleren, waarvan 430 voor duaal leren. Op dat
moment waren er in totaal 725 overeenkomsten afgesloten, waarvan 578
trajecten leren en werken en 147 trajecten duaal leren:

De vraag naar duaal leren vanuit de bedrijven groeit duidelijk in WestVlaanderen, maar het aanbod vanuit de scholen groeit op vandaag nog
onvoldoende mee. Vanuit het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren hebben
we daarom, één jaar na het eerste memorandum, alle betrokken partijen
bevraagd.

Duaal leren in West-Vlaanderen, april 2019

We deden dit via een combinatie van focusgroepen met een online bevraging.
Zo kwamen in mei 2019 drie focusgroepen samen om via begeleide workshops
ervaringen te delen, te brainstormen en aanbevelingen voor de toekomst te
formuleren:
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▪ Focusgroep 1 nam het globale traject van de lerende onder de loep.
De groep was samengesteld uit zowel lerenden, bedrijven als scholen1.
▪ Focusgroep 2 zoomde in op de aanloopfase, het omgaan met de
begrippen arbeidsrijp/arbeidsbereid en het vermijden van
ongekwalificeerde uitstroom.
▪ Focusgroep 3 ten slotte kreeg de opdracht om voorstellen te formuleren
over het dichten van de kloof tussen vraag (bedrijf) en aanbod
(school/instroom).
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Verdeel je het aantal West-Vlaamse ondernemingen met een erkenning voor
duaal leren en het aantal overeenkomsten voor duaal leren per sector, dan
krijg je volgend beeld:

In totaal nam een 60-tal externen deel aan deze intensieve workshops. Omdat
het niet zo evident was om ook voldoende lerenden hiervoor tijdens hun
werkuren te mobiliseren, werd voor deze doelgroep een online bevraging
georganiseerd.

Duaal leren in West-Vlaanderen, april 2019
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We hebben het in dit memorandum gemakshalve over ‘school’ en ‘bedrijf’. Daarmee bedoelen we ook het brede en
gevarieerde landschap van individuele onderwijsinstellingen en opleidingsverstrekkers, schoolgemeenschappen, koepels,
sectorfederaties, werkgeversorganisaties e.a.

1

ondernemingen met erkenning

aantal overeenkomsten
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Het traject van de lerende als uitgangspunt

Het traject van de lerende in beeld

In de eerste versie van het memorandum werden vier gezamenlijke
uitgangspunten geformuleerd:
1. De jongere komt eerst
2. Glocal duaal leren: een samenspel tussen Vlaanderen en de concrete,
lokale praktijk
3. Naar een open samenwerking
4. Duaal leren in de ruimere context van werkplekleren.
Deze uitgangspunten vormden ook de onderbouw voor de focusgroepen en de
online bevraging van de lerenden. Zo werd bij de debatten en de bevraging
altijd vertrokken van en teruggekeerd naar het traject dat de jongeren in duaal
leren doorlopen. Hoe ziet dit traject er voor de jongeren idealiter uit? Waar
klopt dit nog niet met de realiteit? En wat kunnen we met alle betrokken
actoren en partners doen om dit ideale traject te realiseren?
Ons uitgangspunt:
het ideale traject duaal
voor de lerende

Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019

4

Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019

7
Duaal leren in West-Vlaanderen - Memorandum 2.0 - juni 2019

6

5

De uitdagingen 2.0

Het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren engageert zich om structurele
samenwerking tussen de partners te faciliteren en versnippering tegen te gaan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een duidelijk kader
Een platform voor overleg en kennisdeling
Investeren in imago
Zorgen voor een bewuste keuze
Stimulansen
Van theorie naar een haalbare kaart.

Deze uitdagingen waren gebaseerd op een gezamenlijke visie eerder dan op
praktijkervaring, want die ervaring was medio 2018 nog vrij beperkt. Toch blijven
deze zes vooronderstellingen één (praktijk)jaar later nog grotendeels overeind, zo
blijkt uit de focusgroepen en de online bevraging. De bezorgdheid om een
duidelijk, neutraal werkkader blijft. De nood aan uitwisseling en kennisdeling
evenzeer. Er zijn nog steeds hardnekkige vooroordelen over duaal leren als ‘laatste
redmiddel’, en zowel scholen als bedrijven kunnen extra ondersteuning goed
gebruiken om deze nieuwe onderwijsvorm in de praktijk uit te rollen.
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De concrete input van de focusgroepen en de online bevraging werd door de
kerngroep in het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren (zie ook pag. 5)
uitgekristalliseerd tot tien concrete aanbevelingen om het traject van de duaal
lerende te optimaliseren. Deze aanbevelingen richten zich deels op de actoren en
partners in West-Vlaanderen (bedrijf, school, provinciale overheid) en deels op
Vlaanderen (beleid, departementen en agentschappen). Het zijn tien werkpunten
waar we het komende schooljaar werk willen van maken:

Het screenen van jongeren om te bepalen of duaal leren voor hen het goede
traject kan zijn, vraagt niet alleen tijd en inspanningen, maar ook een grondige
kennis van het aanbod. Deze screening gebeurt best ook zo vroeg mogelijk, als
opstap naar een heel proces waarbij de jongeren en hun omgeving bewust en
positief de keuze voor duaal leren kunnen verkennen.
De aanpak van de screening gebeurt momenteel heel verschillend van instelling tot
instelling, wat maakt dat screenings moeilijk vergelijkbaar zijn. Niet iedereen hoeft
dezelfde tools te gebruiken, maar we hebben wel nood aan standaardisatie zodat
elke jongere een evenwaardig goed onderbouwd advies meekrijgt.
We vragen aan de (West-)Vlaamse scholen om zich te engageren voor het samen
ontwikkelen en uitrollen van valide screeningstools.
Aanbeveling 3 - Zorgen voor onthaalbrochures op maat van de lerenden
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Heel wat bedrijven voorzien nu al standaard binnen hun HR-beleid in een
onthaalstrategie voor nieuwe medewerkers, inclusief een onthaalbrochure. De
jongeren uit duaal leren zijn echter geen doorsnee medewerkers. Een
onthaalbrochure op maat van hun leefwereld, kan een serieuze stap vooruit zijn in
het helpen wegwerken van drempelvrees. Het helpt bedrijven meteen ook om
zichzelf bij jongeren in de markt te zetten als een aantrekkelijke werkgever.
We vragen aan de (West-)Vlaamse bedrijven om binnen hun HR-strategie en
onthaalbeleid specifiek aandacht te hebben voor jongeren in duaal leren.

Aanbeveling 1 - Organiseren van een centraal punt dat de krachten en
mogelijkheden bundelt
Het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren geeft al een stevige aanzet tot
wisselwerking en kennisdeling. Toch blijkt in de praktijk dat zowel scholen als
bedrijven nog onwennig zijn wat betreft het introduceren van de nieuwe werkvorm
duaal leren in hun organisatie. Er is nood aan een nog beter in kaart brengen van
de diverse projecten en initiatieven, aan het slopen van de muren tussen scholen,
bedrijven en/of afdelingen, en aan het tegengaan van versnippering. Hoe dit het
beste vorm kan krijgen, wordt verder afgetoetst met de partners.
Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019

Aanbeveling 2 - Ontwikkelen van valide screeningstools
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Aanbeveling 4 - Verlichten van de administratieve ‘rompslomp’ voor school en
bedrijf
Zowat alle deelnemers aan de focusgroepen signaleren dat de organisatorische en
administratieve voorwaarden waaraan ze moeten voldoen, een serieuze impact
hebben op hun werking. Tijd en inspanningen die ze liever zouden investeren in de
eigenlijke begeleiding en omkadering van de lerenden. Het is belangrijk om te
toetsen of deze perceptie van te veel administratie klopt en om precies in kaart te
Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019
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In het memorandum van juni 2018 werden naast de vier uitgangspunten zes
uitdagingen benoemd:

brengen welke stappen in het proces als frustrerend worden ervaren. Daarna
kunnen we werk maken van een eenvoudigere en pragmatische aanpak.

Aanbeveling 7 - Ondervangen van jongeren die niet helemaal passen in het
profiel van duaal leren

We vragen aan de departementen Onderwijs en Werk en Syntra Vlaanderen om de
voorwaarden en de opvolging ervan in de praktijk te becijferen, de probleempunten
te benoemen en aan te pakken samen met de actoren op het terrein.

Duaal leren biedt niet voor elke lerende de ideale oplossing; niet elke jongere is
arbeidsrijp en arbeidsbereid. Om te vermijden dat jongeren noch in het voltijds
secundair onderwijs, noch in duaal leren hun plek vinden en ongekwalificeerd
uitstromen, moeten we samen kijken voor valabele alternatieven, preventief en
curatief. Mogelijkheden zijn:
▪ het scherper stellen van de aanloopfase;
▪ het uitbreiden van de naadloze flexibele trajecten (NAFT) en het optrekken
van de leeftijd van NAFT-jongeren tot 25 jaar;
▪ het voorzien van langere trajecten bij beperkte arbeidsrijpheid;
▪ het creëren van een nieuwe, out of the box leeromgeving naast duaal leren;
▪ het omvormen van het deeltijds onderwijs naar een modulair systeem (zie
ook aanbeveling 6).

Duaal leren is geen gemakkelijkheidsoplossing voor de lerende; het is een intensief
traject waarbij de nood aan regelmatige feedback extra hoog is. Maar evalueren in
duaal leren brengt ook extra uitdagingen met zich mee, alleen al omwille van het
feit dat het leren plaatsvindt in minstens twee verschillende fysieke omgevingen en
evenveel verschillende ‘culturen’.
Een goed en structureel opvolgsysteem, ondersteund door digitale technologie,
kan hierbij een grote hulp bieden. Het is belangrijk dat trajectbegeleiders en
mentoren elkaar hierin vinden en samen werk maken van een efficiënt en effectief
systeem.
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Het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren ontsluit de bestaande systemen en
technologieën en stimuleert het gezamenlijke gebruik door school en bedrijf van
één digitaal volgsysteem.
Aanbeveling 6 - Meer duaal modulair
Duaal leren wordt momenteel vooral lineair aangeboden. Het parallel aanbieden
van een modulaire lijn, inclusief deelkwalificaties, kan nochtans sommige lerenden
helpen om hun traject met succes af te leggen. Modules kunnen bovendien
worden gecombineerd met de aanloopfase, zodat jongeren op termijn een
efficiënte overstap naar duaal leren kunnen maken (zie ook aanbeveling 2).
Het werken met modules biedt ten slotte een aantal praktische mogelijkheden,
zoals een makkelijkere uitwisseling tussen bedrijven voor lerenden met een
Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO).
Het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren signaleert aan alle betrokken (West-)
Vlaamse actoren de meerwaarde van het aanbieden van modulaire trajecten duaal
leren.
Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019
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We vragen aan de Vlaamse ministers van Onderwijs en Werk en hun
departementen en agentschappen om samen met het werkveld kansen te bieden
aan jongeren die dreigen uit te stromen zonder kwalificatie.
Aanbeveling 8 - Versterken van de (sub)regionale autonomie en middelen
Vlaanderen heeft een kader uitgetekend voor duaal leren, maar de situatie kan per
lokale context sterk verschillen. Niet alleen wat betreft het aanwezige
opleidingsaanbod, maar zeker ook wat betreft het economische weefsel. De
speerpunten in West-Vlaanderen zijn niet dezelfde als die in Vlaams-Brabant. We
hebben in West-Vlaanderen ook beduidend veel familiale kmo’s, die andere noden
hebben dan multinationals. Het is daarom belangrijk dat binnen het Vlaamse kader
meer autonomie en middelen richting regionale actoren gaan. Dit geeft hen de
kans om specifieke actieplannen te ontwikkelen om duaal leren optimaal uit te
rollen in samenspel met de lokale context.
We vragen aan de ministers van Onderwijs en Werk en hun departementen en
agentschappen om binnen het globale kader voldoende verantwoordelijkheid te
leggen bij de lokale actoren en hen daar ook de nodige middelen en mogelijkheden
voor te geven.

Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019
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Aanbeveling 5 - Ontwikkelen van een digitaal volgsysteem voor school, bedrijf en
lerende

Vlaanderen heeft het algemene kader voorzien, met daarin al een aantal richtlijnen
om de kwaliteit van duaal leren te garanderen op school en op de werkplek. In de
praktijk zien we echter dat het voor bedrijven niet evident is om de werkplek ook
als volwaardige leerplek in te richten. Het is aangewezen om hiervoor op Vlaams
niveau een minimaal kwaliteitskader uit te tekenen, voorzien van de nodige
concretisering (bv. via een draaiboek met diverse menu’s) en begeleiding.
We vragen aan Syntra Vlaanderen en de departementen Werk en Onderwijs om
hiervoor een afgestemde aanzet te doen in wisselwerking met het werkveld.
Aanbeveling 10 – Gericht en proactief matchen van vraag en aanbod, van bedrijf
en school
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De cijfers in West-Vlaanderen (zie pag. 4) laten het duidelijk zien: de interesse
vanuit het werkveld is hoog maar het aanbod/de instroom volgen de vraagzijde
onvoldoende. We moeten niet alleen ongekwalificeerde uitstroom van jongeren
vermijden, maar ook vermijden dat bedrijven afhaken en zich niet langer als
werkleerplek laten erkennen. We hebben daarom nood aan een heel gerichte en
proactieve matching van vraag en aanbod in West-Vlaanderen. Dit kan alleen door
een degelijk inzicht in de lokale arbeidsmarkt, een flexibele adviesprocedure bij de
aanvraag en out of the box alternatieven in voorbereiding op of complementair
met volwaardige duaal leren-trajecten (zie ook aanbevelingen 6 en 8).

Een Provinciaal Overlegforum Duaal Leren dichtbij de
lokale context
In 2017 werd in West-Vlaanderen informeel een partneroverleg opgestart naar
aanleiding van de voorbereiding van de roadshow Duaal Leren. De nood aan
krachtenbundeling voor sensibilisering bleek groot, maar ging verder dan dat: er was
ook duidelijk nood aan een uitwisseling tussen de schoolse en bedrijfsmatige
omgeving om duaal leren in de praktijk goed te kunnen uitrollen. Het partneroverleg
bleef dus actief, ook na de roadshow.
Parallel werd in het kader van het decreet duaal leren vanuit Vlaanderen gevraagd
om provinciale overlegomgevingen te creëren. Deze provinciale overlegfora (POF’s)
zijn gericht op scholen en moeten hen ondersteunen bij de uitvoering van het
decreet. De fora staan in voor infodeling, netwerking en niet-bindend advies (bv. bij
het aanvragen van nieuwe opleidingen).
Beide pijlers zijn relevant en versterken elkaar. In West-Vlaanderen werd dan ook
beslist om deze niet los van elkaar te zien en het Provinciaal Overlegforum (POF)
Duaal Leren West-Vlaanderen uit te bouwen als een twee-eenheid, met een
verbindende kerngroep:

We engageren ons vanuit het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren om vraag en
aanbod in West-Vlaanderen beter op elkaar af te stemmen door de inbreng van
passende expertise (zie ook pag. 13, adviesprocedure).

Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019
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Aanbeveling 9 - Ontwikkelen van een minimaal kwaliteitskader
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Samenstelling POF

Een slagkrachtig Provinciaal Overlegforum Duaal Leren

De samenstelling van het POF is een spiegel van de vele actoren en partners die in
West-Vlaanderen actief zijn op het gebied van duaal leren: koepels van VSKO en
GO!, POV, de Provincie West-Vlaanderen, Huis van het Leren West-Vlaanderen,
ROP’s, TUA West, RESOC’s, CLB, VDAB, UNIZO West-Vlaanderen, Voka WestVlaanderen, Syntra West, Syntra Vlaanderen, RTC en sectoren.

Om het forum zo slagkrachtig mogelijk te maken, werd met de steun van de
Provincie West-Vlaanderen beroep gedaan op Flanders Synergy. Deze
organisatie begeleidde in het voorjaar 2019 actoren en partners bij het
opstellen van spelregels, het scherpstellen van rollen en het inbouwen van
evaluatiemomenten.

De kerngroep bestaat uit een delegatie van actoren en partners: onderwijs,
koepels, ROP’s, UNIZO, Voka, TUA West, Syntra Vlaanderen en de Provincie WestVlaanderen.

Dit resulteerde onder andere in een eerste gezamenlijk voorstel voor de
adviesprocedure bij het aanvragen van nieuwe opleidingen. Toetssteen die
door het Provinciaal Overlegforum vooropgesteld wordt, is het afstemmen van
vraag en aanbod (zie aanbeveling 10). Essentieel hierbij is dat nieuwe
opleidingen ingericht worden vanuit de noden van de arbeidsmarkt. De
reguliere onderwijsactoren moeten volop kansen krijgen om vanuit hun
mogelijkheden en sterktes op die noden in te spelen.
Concreet werd volgend voorstel van procedure voor West-Vlaanderen
uitgewerkt:

Dit voorstel werd ondertussen afgetoetst met het departement Onderwijs en
de onderwijskoepels en gaat nog voor de zomer 2019 van start. Het is een
duidelijk voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking bij het
optimaliseren van duaal leren in West-Vlaanderen.

Duaal leren in West-Vlaanderen: Memorandum 2.0 - juni 2019
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jaarlijkse infosessie met arbeidsmarktanalyse
Aanzegging intentie tot inrichting van een nieuwe opleiding
Korte projectfiche
Verwerking van de aanvragen via criterialijst en beoordelingsmatrix:
✓ Is er een coherent geheel?
✓ Waar zijn er nog tekorten/blinde vlekken?
▪ Vragen die in de procedure moeten worden beantwoord: is er een
erkend standaardtraject, hoeveel van deze opleidingen zijn er al actief in
de regio, is er een maatschappelijke nood,…?
▪ Vragen/criteria om als adviesverlener de beoordelingsfiche in te vullen.
▪
▪
▪
▪
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Op naar duaal leren 3.0

Inspiratie

Met het formuleren van deze tien aanbevelingen is ons werk niet af. We volgen
vanuit het Provinciale Overlegforum Duaal Leren uiteraard ook het opnemen
van deze aanbevelingen op.
We blijven verder de vinger aan de pols houden van de praktijk. Het komende
schooljaar is het eerste schooljaar waarin duaal leren in het secundair
onderwijs ‘stagiair’ af is en formeel deel uitmaakt van het reguliere onderwijs.
We volgen die overstap van experiment naar ‘verworven’ van dichtbij op. En
we zijn evenzeer benieuwd naar de resultaten van de proeftuinen rond duaal
leren in het hoger en het volwassenenonderwijs. Deze brengen allicht nieuwe
uitdagingen met zich mee die best gezamenlijk worden aangepakt.
Dat ‘gezamenlijk’ blijft een rode draad doorheen de werking van het Provinciale
Overlegforum: we adviseren, informeren, inspireren en zorgen vooral voor
wisselwerking, kennisdeling en samenwerking tussen de vele actoren en
partners.

Abonneer je op onze nieuwsbrief “West-Vlaanderen gaat duaal” via:
www.west-vlaanderen.be/duaalleren.

Uitgave duaal leren in Vlaanderen: kansen en gevaren (SONO)
Bestellen via:
https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Boek-Duaal-leren-inVlaanderen-kansen-en-gevaren
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een initiatief van het Provinciaal Overlegforum Duaal Leren West-Vlaanderen
Info & contact:
Provincie West-Vlaanderen – Sectie Onderwijs.
Bea Van Imschoot – bea.vanimschoot@west-vlaanderen.be
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41 – 8200 Brugge, St. Andries.
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NEEM VOORSPRONG MET

DE IDEALE MIX VAN LEREN IN EEN
ONDERNEMING EN OP SCHOOL

