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1. Duaal leren =

• Een kwaliteitsvolle leerweg
• geïntegreerd in het opleidingslandschap
• gericht op het verwerven van competenties van lerenden
• waarbij het leren plaatsvindt bij minstens één onderneming 

en één opleidingsverstrekker
• en waarbij de betrokken partijen beide investeren in het 

aanleren van de competenties (niet het toepassen ervan).
• Hiertoe zijn nauw overleg en afstemming nodig tussen de 

lerende, ondernemingen en opleidingsverstrekkers, 
• op het gebied van inhoud en vorm, 
• rekening houdende met de behoeftes en voorkeuren van de 

lerende 
• en afgestemd op de arbeidsmarkt (uitstroom en 

doorstroom).



2. Plaats van duaal leren in het 
opleidingslandschap in Vlaanderen

Voltijdse opleidingen Duale opleidingen

(buitengewoon) 
Secundair onderwijs

✓ ✓

Volwassenenonderwijs ✓

HBO5 ✓

Hoger onderwijs ✓

Universiteit ✓

Opleidingen werknemers, 
werkzoekenden …

✓



3. Principes van duaal leren in de 
definitie

1. Een kwaliteitsvolle leerweg
2. geïntegreerd in het opleidingslandschap
3. gericht op het verwerven van competenties van lerenden
4. waarbij het leren plaatsvindt bij minstens één 

onderneming en één opleidingsverstrekker
5. en waarbij de betrokken partijen beide investeren in het 

aanleren van de competenties (niet het toepassen ervan).
6. Hiertoe zijn nauw overleg en afstemming nodig tussen de 

lerende, ondernemingen en opleidingsverstrekkers, 
7. op het gebied van inhoud en vorm, 
8. rekening houdende met de behoeftes en voorkeuren van 

de lerende 
9. en afgestemd op de arbeidsmarkt (uitstroom en 

doorstroom).





4. Kenmerken van duaal leren uit de 
literatuur

Duaal leren wordt in de internationale literatuur omschreven 
op basis van 12 kenmerken.



Kenmerken inzake de verhouding tussen 

onderneming(en) en opleidingsverstrekker(s) (1)

• Kenmerk 1: leren op minstens 2 types locaties
Minstens 1 onderneming en minstens 1 
opleidingsverstrekker
Locatie niet alleen in fysieke zin: bv. virtual reality, 
blended learning

• Kenmerk 2: variabele verdeling per locatie
I.f.v. de noden en wensen van lerende en onderneming
Volgens de aard van de opleiding



Kenmerken inzake de verhouding tussen 

onderneming(en) en opleidingsverstrekker(s) (2)

• Kenmerk 3: samenwerking tussen onderneming(en) en 
opleidingsverstrekker(s)

Bv. uitwerking van de inhoud van de opleiding
Bv. opvolging van de lerende
Bv. evaluatie van de lerende

• Kenmerk 4: financiële bijdrage vanwege de overheid, maar 
ook van onderneming(en)

Micro: bv. voorzien in machines, producten, personeel …
Meso: bv. betalen van leervergoeding
Macro: bv. bijdrage in fonds 



Structurele kenmerken

• Kenmerk 5: duurt zolang als vereist is voor het verwerven 
van vooropgestelde competenties 

• Kenmerk 6: flexibiliteit in het leren, op maat van lerende en 
onderneming

Locatie
Aan te leren competenties
Leermethode
Benodigde tijd en spreiding in de tijd



Kenmerken inzake de positie van 
de lerende

• Kenmerk 7: gericht op een ‘lerende’
Iedereen: student/leerling, werkende, werkzoekende…
Diverse opleidingsverstrekkers, bv. ook hoger onderwijs 
(UK, FR, IT)

• Kenmerk 8: formele registratie
Bv. arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst



Kenmerken inzake de rol van de 
overheid

• Kenmerk 9: aanwezigheid van instituties en structuren 
binnen de overheid

Kwaliteitscontrole door bevoegde instantie
Regelgevend kader
Financiering 



Kenmerken inzake kwaliteit

• Kenmerk 10: kwaliteit wordt geborgd en bewaakt
Bv. door betrekken van en opleiden van bekwame 
mentoren 
Bv. door overleg met sociale partners
Bv. door evaluatie van de lerende
Bv. door toezicht



Kenmerken inzake de finaliteit 
van duaal leren 

• Kenmerk 11: gericht op het verwerven van competenties
door de lerende

Leren staat centraal, niet productiviteit
Beoogt het verwerven van algemene en specifieke 
competenties
Leidt tot relevante kwalificatie, certificering, attest, 
getuigschrift, of deel hiervan

• Kenmerk 12: zorgt voor meer inzetbaarheid van lerende op 
arbeidsmarkt

Aansluiting bij arbeidsmarkt staat centraal
Gericht op ‘bredere’ inzetbaarheid
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