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Praktische mededelingen: 
Resultaten enquête

Voor 40% is maandag geen goed moment
Dualoog in de toekomst ook op andere dagen plannen

Inhoud Dualogen niet altijd even relevant 
Sommige onderwerpen vooral relevant voor KBG 
Sectoren
Aangegeven onderwerpen verdelen over KBG Sectoren en 
Dualoog

Resultaten bekendmaken op website
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Praktische mededelingen: 
Resultaten enquête

Vorm Dualoog
Voor 52% traditionele presentatie, maar evenveel mensen 
vragen om meer discussies te kunnen houden: 

Voorstel is om meer af te wisselen
40% van de respondenten wil de Dualoog (en KBG 
eventueel) kunnen volgen via skype.

Werk van maken met oog voor privacy
Onderzoeken en voorbereidingen per mail gaan we 
opvangen via ODIN en nieuwsbrieven.
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Praktische mededelingen: 
Resultaten enquête

Hoe Dualoog achteraf ontvangen?
84% traditionele presentatie, maar aanvullen met 
opmerkingen
48% Wil graag een geschreven tekst

Vaak wordt het onderwerp een bijdrage op ODIN
20% wil graag een filmpje

eventueel doen als we skype call opnemen

Plaats op website van SYNTRA Vlaanderen voor Dualoog
met presentaties, documenten, filmpjes.

Vraag naar podcast: weinig mensen waren geïnteresseerd, maar als in de toekomst 
meer mensen ernaar vragen, kunnen we dat doen.
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Duaal in HO en VWO
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Bestaande voorbeelden duaal in 
HO?

HEAT (ma-na-ma)
Event Duaal Leren in Hoger Onderwijs @Siemens (11/2017) 

Professionele bachelor retailmanagement van de HoGent, 
in samenwerking met Comeos
Avogadroproject: professionele bachelor 
procestechnologie van Karel de Grote Hogeschool en AP 
Hogeschool, met BASF, Bayer, Evonik en Ineos
Professionele bachelor Elektromechanika van Vives
Noord, in samenwerking met VOKA
Professionele bacheloropleiding Elektromechanika, 
richting automatisering van HoGent, met Siemens

Afhankelijk van aangenomen definitie in VWO

https://www.syntravlaanderen.be/verslagen-en-fotos-lerend-netwerk-duaal-leren-20

Niet de strikte definitie van duaal in Secundair

Nadruk op feit dat er nog geen wetgeving is, maar wel al geprobeerd wordt in HO. 
Daar is namelijk tamelijk veel vrijheid in het vormgeven van opleidingen. Kunnen 
bestaande opleidingen zijn met al veel werkplekleren.
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Bestaande voorbeelden duaal in 
VWO?

Ondernemersvorming voor volwassenen in SYNTRA’s: 
voltijdse dagopleidingen

VDAB-opleidingen met werkplekleren, (vb. OKOT, 
Opleidingsstage…)

Wel vormen van werkplekleren, niet noodzakelijk duaal
Afhankelijk van aangenomen definitie in VWO

-Ook hier niet de definitie van secundair
-OKOT: vanaf 2e jaar ook werkplekleren ingebouwd, enkel voor werkzoekenden
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ESF-projecten: Duaal in HO en VO

14 projecten goedgekeurd
9 HO (1 universiteit)
3 VWO
1 VWO en HO
1 Lerend Netwerk (Onderwijs en Vorming en SYNTRA 

Vlaanderen)

Veel graduaatsopleidingen, dus sterk gelinkt aan duaal
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Projectnaam Promotor Trajecten

Duaal leren slim 
organiseren: professionele 
bachelor Elektromechanica AGORIA vzw professionele bachelor Elektromechanica

Elektromecanicien en 
Transport- en logistiek 
medewerker op de duale 
weg, ook in het VWO!

CVO PROVINCIE 
ANTWERPEN

1. opleiding Elektromecanicien (binnen het studiegebied 
Mechanica-Elektriciteit) in avondtraject (deeltijds)
2. opleiding Transport- en logistiek medewerker (binnen het 
studiegebied Logistiek en verkoop) overdag in voltijds traject

Duaal leren in het Hoger 
Onderwijs en 
volwassenenonderwijs: co-
creatie van 4 leertrajecten 
op maat

Technische 
Universitaire 
Alliantie voor 
economische 
transformatie in 
West-Vlaanderen

1. Electromecanicien, aangevuld met AAV
2. Graduaat Elektromechanische systemen 
3. Graduaat Voertuigtechnieken
4. Graduaat Systemen en netwerken

Voka- duaal leren in Hoger 
Onderwijs

VOKA - Kamer van 
Koophandel 
Limburg

1. Voka Mechelen-Kempen: prof. bachelor Information Management 
& Security (Thomas More)
2. Voka Limburg: graduaat transport en logistiek + graduaat het 
internet of things + graduaat elektromechanische systemen 
(hogeschool PXL)
3. Voka Oost-Vlaanderen: prof. bachelor Elektromechanica en 
prof. bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie (Hogeschool 
Gent)
4. Voka West-Vlaanderen: prof. bachelor logistiek management 
(hogeschool VIVES)

Veel graduaatsopleidingen, dus sterk gelinkt aan duaal
Info komt op website van SVL met projectfiches
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Projectnaam Promotor Trajecten

Duale upskilling Arteveldehogeschool
Graduaat Accounting Administration in de 
Arteveldehogeschool

Samen naar duaal leren in HO UC Limburg vzw

1. Professionele bachelor Chemie UCLL 
2. Professionele bachelor Elektromechanica UCLL 
3. Professionele bachelor Elektromechanica HOGENT, 
afstudeerrichting klimatisering
4. Professionele bachelor Biomedische 
laboratoriumtechnologie HOGENT 

Duaal Leren als middel voor 
Boundary Crossing in 
graduaatsopleidingen Hogeschool PXL

1. Elektromechanische systemen 
2. HVAC-systemen 
3. Internet of things
4. Hernieuwbare energiesystemen 
5. Bouwkundig tekenen 
6. Winkelmanagement 
7. Accounting administration
8. Marketing en communicatiesupport 
9. Transport en de logistiek 
10. Juridische administratie
11. Digitale systemen en netwerken
12. Orthopedagogie 
13. Interne sales

11



Projectnaam Promotor Trajecten

Pro Werkplekleren aan 
Uantwerpen

Universiteit 
Antwerpen

Masteropleiding Productontwikkeling (later 
event.masteropleiding Cultuurmanagement en de 
masteropleiding Chemie) 

Duaal Leren in 
diplomagerichte 
opleidingen

GO! Centrum voor 
Volwassenenonderwijs 
Antwerpen

1. Computeroperator (studiegebied: ICT)
2. Secretariaatsmedewerker (studiegebied: Administratie)
3. Lassen (Studiegebied: Lassen)
4. Begeleider in de kinderopvang (studiegebied: specifieke 
personenzorg)

Duaal leren in het 
Tweedekansonderwijs Qrios Polyvalent verkoper
Integratie van een Frans 
duaal leerproject in 
bestaande Vlaamse 
Hogescholen DEWAFLEX BENELUX

Business Management opleidingen (geen specifieke 
opleidingen) 

Duaal Digitaal We Walk The Talk

Nog niet duidelijk welke opleidingen precies, maar in deze 2 
gebieden: 
1. Office & Bedrijfsbeheer, Communicatie & Marketing
2. ICT & Nieuwe en Multimedia opleidingen

Inclusief Duaal Leren in het 
Hoger Onderwijs EMINO

1. Accounting Administration
2. Elektromechanische Systemen
3. Netwerkbeheer - Informatica
4. Programmeren - Informatica
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Lerend netwerk
Doel: 

Kennisdeling bevorderen tussen alle betrokken actoren voor:
o disseminatie 
o verwezenlijking van de projectdoelstellingen
Aanbevelingen naar beleid, onderwijsinstellingen en werkveld 
formuleren

Partners: 
Departement Onderwijs en Vorming, 
SYNTRA Vlaanderen
ESF
Vertegenwoordigers projecten van onderwijs- en werkkant 
VDAB
Departement Werk en Sociale Economie
Andere experten (Onderwijsinspectie, AHOVOKS, sectoren…)
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Lerend netwerk

WAT: 
Inhoudelijke intervisiemomenten
Coachings- en plaatsbezoeken
Sessies rond het formuleren van beleidsaanbevelingen
Slotevenement

Aanspreekpunt: Departement O&V, Monika Conkova -
monika.conkova@ond.vlaanderen.be

Website met contactgegevens, projectfiches, nuttige documenten, 
presentaties enz.
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Lerend netwerk: aspecten

Betekenis duaal 
leren

Mobiliseren, 
monitoren 

werkplekken

Kwaliteit Incentives Begeleiding 
werkplekken

Levenslang leren, 
loopbaantransitie

Inclusie Statuut lerenden Screening en 
matching

Begeleiding 
lerende naar de 

werkplek

Uitwerken van 
duale trajecten

Overeenkomst Begeleiding 
lerende op de 

werkplek

Opvolging, 
evaluatie lerende

Deelkwalificatie 
zichtbaar maken

Slide: Monika Conkova
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TIJDSLIJN ESF-projecten

maart 2019 juni 20

• Voorbereid-
ingen

• Intervisies
• Kick-off 

lerend 
netwerk

maart 
2019

• Proeftuinen
• Intervisies

september

2019

• Beleids-
aanbeveling

• Eindrapport
• Slotevent

zomer 
2020
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Klankbordgroepen: Lerend netwerk, 

Hogeronderwijsinstellingen, Grote ondernemingen, Sectoren

HOI GO

Sector LN

Naast ESF-proeftuinen en Lerend netwerk kunnen ook de verschillende 
klankbordgroepen beleidsaanbevelingen doen, of operationele aanbevelingen doen
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Beleidsontwikkelingen en wat te 
verwachten

Beleid: er staat nog niets vast!
2 startnota’s eind mei: 1 voor HO, 1 voor VWO
ESF-proeftuinen en beleidsaanbevelingen afwachten
Voor volgende legislatuur

Wel al beslissingen rond graduaatsopleidingen (niet 
noodzakelijk duaal)
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Graduaatsopleidingen

Vroegere HBO5-opleidingen
Worden ingekanteld in hoger onderwijs (level 5)
Vanaf academiejaar 2019-2020 (zie onderwijskiezer)

1/3 werkplekleren verplicht
Modulair, meerdere startmomenten
Geen vergoeding

• Uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. Dit wordt nog 
steeds HBO5-Verpleegkunde genoemd.

• Door inkanteling in HO is er nu al aparte wetgeving en kader voor 
graduaatsopleidingen. Loopt onafhankelijk van ontwikkelingen duaal in HO en 
VWO
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Duaal in 3 niveaus: SO, VWO, HO

SO

• Kwaliteit: strikte 
regelgeving (jongeren)

• Standaardtrajecten

• OK/BK
• SAO/OAO/DA

• ±½
• Wekelijks alterneren

VWO

• Kwaliteit: Minder 
strikt (volwassenen)

• Opleidingsprofielen

• BK/OK
• Modelovereenkomst
• Min. 1/3?
• Geen 

intensiteitsbepaling

HO

• Kwaliteit: Nog 
minder strikt 
(autonomie HOI)

• Voornamelijk geen 
standaardtrajecten 
of profielen*

• OK
• Modelovereenkomst
• Min. 1/3?
• Geen 

intensiteitsbepaling

• Wel regels voor graduaatsopleidingen, lerarenopleiding, opleidingen voor 
gereglementeerde ambten of beroepen

• In VWO is OK ook mogelijk via een algemene vorming + BK
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Duaal in 3 niveaus: SO, VWO, HO

Definitie/hoofdingrediënten
Alterneren: Leren bij een onderneming en een 
onderwijsverstrekker
Partnerschappen: Vorm en inhoud van traject ontstaat 
door nauw overleg tussen beide partners (onderwijs en 
werk)
Nieuwe competenties worden bij beide partners 
aangeleerd (niet enkel toegepast). Welke competenties bij 
welke partner worden aangeleerd wordt op voorhand 
vastgelegd.
Minimale kwaliteitseisen
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Duaal in HO: aandachtspunten

Groot aandachtspunt voor werkveld: 
de manier waarop een traject wordt ingevuld, v.b. 
bachelor elektromechanica, kan per HO-instelling sterk 
verschillen. 
Ondernemingen en sectoren moeten daarmee rekening 
houden bij samenwerkingen met meerdere 
onderwijsinstellingen.

Rotatiesystemen van meerdere werkplekken (KMO’s)
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Duaal in HO: aanbod werkplekken

plan van aanpak bij vraag naar een tekort aan een werkplek 
vanuit hogeronderwijsinstellingen?

Doorgeven aan de contactpersoon van de sector (via KBG 
Sectoren)
Doorgeven aan contactpersoon Grote Ondernemingen 
(via KBG Grote Ondernemingen/GAN)

plan van aanpak bij vraag naar werkplekken die niet 
ingevuld zijn?

doorgeven aan contactpersoon hoger onderwijs (via KBG 
Hogeronderwijsinstellingen/Vlhora)

-Vraag aan KBG sectoren om lijst met contactpersonen te mogen doorgeven aan 
hogeronderwijsinstellingen: akkoord, lijst is in de maak
-Vraag aan Hoger onderwijs om tijdig nieuwe richtingen door te geven, zodat men 
zich erop kan voorbereiden.
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Vragen of opmerkingen?

Contacteer: Ditte Kimps

Ditte.kimps@syntravlaanderen.be
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