
Infosessie 

Onderwijsloopbaanbeleid

14 februari 2022

Even geduld aub…

De infosessie start om 

9u30



Agenda
• Welkom

Alexandra Dervenis (Provincie West-Vlaanderen)

• Provinciaal Steunpunt Duaal Leren

Luc De Ketelaere (DWSE)

• regelgevend kader 

Koen Stassen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

• arbeidsrijpheid-arbeidsbereidheid

Mathieu De Boever (GO! Gemeenschapsonderwijs)

• Breakout Rooms: de geëigende pedagogische aanpak

Koen Stassen + Mathieu De Boever



Praktische info 

• Het plenaire luik van deze infosessie wordt 

opgenomen

• Vragen kunnen gesteld worden in de 

Breakout Rooms



Provinciaal Steunpunt Duaal Leren

steunpuntduaalleren@west-vlaanderen.be

mailto:steunpuntduaalleren@west-vlaanderen.be


MEER EN BETER

Duaal Leren



KRACHTLIJNEN

• campagneontwikkeling

• operationeel onderzoek

• pool van expertise

• vorming en kennisdeling



STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN: 

OVERZICHT

1 Instroom verhogen

2 Kwalitatieve uitstroom verhogen

3 Aanbod Duaal Leren versterken

4
van DL een volwaardige leerweg 

maken

5 Ondersteuning bieden

6 PSDL op de kaart zetten

De strategische doelstellingen 

worden vertaald in 

operationele doelstellingen. 

Deze zullen op hun beurt in 

acties gegoten worden met 

een tijdspad, beoogde 

doelgroep, …



Wat kan PSDL bieden? 
- ondersteuning bij het starten van duaal leren

- hulp bij het zoeken van LWP (prospectie vanuit RD) indien 

het eigen netwerk onvoldoende resultaten geeft (sector!)

- informatie verzamelen om gericht acties te voeren

- analyse van de arbeidsmarkt voor meer en beter duaal leren

- netwerking (van zodra mogelijk) 

- doorverwijzing 



DUAAL LEREN : JOINT VENTURE

onderwijs – arbeidsmarkt

Inbreng ONDERWIJS in PSDL:

via pedagogische begeleidingsdienst

• GO! : Mathieu De Boever

• KOV : Davy Vandorpe

Via Regionaal Technologisch Centrum (RTC)

Via POF/kerngroep duaal leren/sectie onderwijs Provincie



DUAAL LEREN : JOINT VENTURE

onderwijs – arbeidsmarkt

Inbreng ARBEIDSMARKT in PSDL:

• Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM)

• Regionaal Technologisch Centrum (RTC)

• Departement Werk en Sociale Economie



PEDAGOGISCHE BEGELEIDING

bij de uitbouw van duale opleidingen en 

ondersteunen tot volwaardige 

leerwegen.

Succes bij de leerling met maximale 

leermogelijkheden als uitgangspunt



Ondersteuning van de leraar, lerarenteams, trajectbegeleider

• Inhoudelijke aspecten van het 

standaardtraject

• Het opleidingsplan, co-creatie 

leraar/mentor

• Evaluatie, helder en haalbaar

• Didactisch materiaal & ondersteuning

• Samenspel tussen school en leerwerkplek

• Visie op arbeidsmarktgericht 

onderwijs (duaal leren)

• Transitie van of naar duaal

Lerende netwerken, vormingen, leren van elkaars 

ervaringen



Contactgegevens;

• Voor GO!: mathieu.de.boever@g-o.be

• Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 
davy.vandorpe@katholiekonderwijs.vlaa
nderen

mailto:mathieu.de.boever@g-o.be
mailto:davy.vandorpe@katholiekonderwijs.vlaanderen


www.west-vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/duaal-leren-west-

vlaanderen



Agenda;
• Provinciaal Steunpunt Duaal Leren

Luc De Ketelaere (DWSE)

• regelgevend kader 

Koen Stassen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

• arbeidsrijpheid-arbeidsbereidheid

Mathieu De Boever (GO! Gemeenschapsonderwijs)

• breakout rooms; de geëigende pedagogische aanpak

Koen Stassen + Mathieu De Boever


