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WAAROM EEN ADVIES?
• Duaal leren: kansen voor leerlingen, maar ook bezorgdheden

• Officiële start in september 2019, maar nog veel vraagtekens

• Aanvulling op Vlor- en andere adviezen, evaluatierapporten van 
de proeftuinen…



Proces?
• Met stuurgroep van leerlingen (voltijds & deeltijds) 

bepaalde samen
àWelke topics?
àWelke doelgroepen?
àWelke aanpak?

Interpretatie van eerste resultaten
àWat is nog onduidelijk?
àWat willen we nog meer weten?



Methode?
• Gesprekken met jongeren, in kleine groepjes
• Half-open interview

• Een aantal vragen, stellingen, aanvulzinnen, aanvinklijsten werden 
voorgelegd

• Via mentimeter (digitale bevraging) en op flappen
+ doorvragen
• De vragen werden 

• Toegepitst op de deelnemers aan specifieke gesprek
• Verfijnd op basis van eerder verworven informatie
Tot antwoorden helder en terugkerend waren



Wie?
Steekproef (n = 116)



Resultaten
• Samenvatting op kennisplatform ODIN
https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-
en-beleid/een-inspraaktraject-met-116-
jongeren-over-duaal-leren

• Volledige eindrapport inspraaktraject
• Volledige adviesnota

https://odin.syntravlaanderen.be/onderzoek-en-beleid/een-inspraaktraject-met-116-jongeren-over-duaal-leren


WAT VRAGEN LEERLINGEN?

è Duidelijke en correcte informatie over duaal leren, 
en het verschil met wat al bestaat



Want
• Leerlingen krijgen weinig informatie over duaal leren
• Er is veel onduidelijkheid over duaal leren

duur, waarde diploma, vergoeding, ‘niveau’
• Wel een positieve aantrekkingskracht

’proeven van het echte leven’



VRAGEN VOOR DE GROEP
• Hoe zouden jullie een leerling motiveren om voor duaal leren te

kiezen?

• Wat kunnen we doen om de communicatie optimaal af te
stemmen op de doelgroep?



WAT VRAGEN LEERLINGEN?

è Duaal leren toegankelijk voor alle leerlingen die 
interesse hebben

• Aanloopfase: gegarandeerd en op maat van de leerling
• Aanbod op niveau tweede graad
• Voldoende werkplekken
• Streng toezicht op discriminatie



Want
• Heel wat leerlingen hebben nood aan herstellen van 

leermotivatie en/of welbevinden vooraleer te starten met duaal 
leren  

• is ook verantwoordelijkheid van niet-duaal onderwijs!

• Zeer veel leerlingen verlaten op dit moment voor afwerken 2de

graad het voltijds onderwijs naar deeltijds onderwijs
• Maar negatieve impact op schoolse vertraging, en besef nood aan rijpheid en 

bagage
• Leerlingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid werkplekken, 

hun snelle en positieve communicatie, kansen krijgen



VRAGEN VOOR DE GROEP
• Hoe kunnen we bedrijven motiveren om zich als leerwerkplek

open te stellen?

• Wat kunnen we doen om discriminatie bij het ‘aanwerven’ van 
duale leerlingen te voorkomen?



WAT VRAGEN LEERLINGEN?
èFocus op leren

• Nieuwe dingen proberen
• Kunnen mislukken
• Echte leerkansen
• Goed samenwerken met de school
• Voldoende aandacht voor algemene vorming



Want
• Leerlingen willen verantwoordelijkheid krijgen
• Begrip en geduld, ook bij thuissituatie, (leer)moeilijkheden
• Goede omstandigheden (soort werk, uren, inhoud) op werkplek
• Blijkt vaak beperkte samenwerking en overleg tussen school en 

leerwerkplek



VRAGEN VOOR DE GROEP
• Hoe kunnen we zicht krijgen op de leerervaringen die leerlingen

hebben op de werkvloer?

• Hoe vermijden we dat leerlingen gebruikt worden als ‘goedkope
werkkrachten’?

• Hoe kunnnen we de vorming op school en op de werkplek beter
op elkaar laten aansluiten?



WAT VRAGEN LEERLINGEN?
è Sterke, goed opgeleide mentoren

• Vakkennis
• Kunnen omgaan met jonge mensen
• Stevige verplichte opleiding



Want
• Leerlingen waarderen de niet-schoolse begeleiding op de 

leerwerkplek
• Maar vinden wel belangrijk:

• Goede band met mentor
• Autonomie en verantwoordelijkheid krigjen
• Vakkennis en die willen delen 
• Begrip voor extra (leer)zorg

• Graag deelname van mentor aan de klassenraad



VRAGEN VOOR DE GROEP
• Hoe overtuigen we bedrijven van het belang van een goede

mentorenopleiding?

• Hoe zorgen we voor voldoende sterke kandidaten voor het 
mentorschap?



WAT VRAGEN LEERLINGEN?
è Sterktes van het deeltijds onderwijs behouden

• Werken op maat en flexibiliteit
• Persoonlijke begeleiding
• Minder prestatiedruk
• Ontspannen sfeer
• …

Laat deze ervaring en expertise niet verloren gaan!



Want
• Zonder die sterktes, had hun schoolloopbaan/leven er veel 

slechter uit gezien. 
• Door gebrek daaraan liep het mis in het voltijds SO voor hen
• Dit geeft hen (een nieuwe) kans op een succesvolle stap in hun 

schoolloopbaan



VRAAG VOOR DE GROEP

• Welke plaats is er voor de CDO’s en CLW’s binnen duaal leren?



Vragen?

Bedankt voor uw
betrokkenheid
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