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Achtergrond 

• Meer aandacht voor alternerend leren vandaag
dan decennia geleden. Waarom?

4



Achtergrond 

• Hervormingen van systemen van alternerende opleidingen in 
bestudeerde landenvoorbeelden worden gemotiveerd vanuit 
financiële crisis (2008) en schuldencrisis (2012-13) in Europa.

• Memorie van toelichting van het Vlaams Parlement van 13 mei 
2016 inzake het ontwerp van het decreet tot regeling van 
bepaalde aspecten van alternerende opleidingen: “alternerend 
leren en werken [dient] een adequaat antwoord te bieden aan het 
probleem van vroegtijdig schoolverlaten en 
jeugdwerkloosheid (p.3).”

• Literatuur toont aan dat het korte termijn rendement van 
schoolverlaters met diploma’s beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt beter is dan deze van schoolverlaters met algemeen 
secundair onderwijs.
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Achtergrond 

• Dus ook hervormingen in Vlaanderen? 
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Achtergrond

• Duaal leren in voltijds SO vanaf 1 September 2019 na een
periode van 3 jaar proefdraaien.

• Met nieuw kaderdecreet van 10 juni 2016 over alternerende 
opleidingen heeft de Vlaamse overheid de bestaande statuten en 
overeenkomsten binnen het stelsel werken en leren 
geharmoniseerd (Bron: 
https://overheid.vlaanderen.be/alternerende_opleidingen). 

• Decreet betreffende duaal leren en de aanloopfase van 30 
maart 2018
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Achtergrond
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Achtergrond

• Alternerend leren en duaal leren zijn twee begrippen die vaak 
tezamen worden aangetroffen in teksten. Hoewel beide 
begrippen verwijzen naar de combinatie van leren op school en 
leren in een onderneming, is alternerend leren en werken een 
breder begrip. In het bijzonder wordt er onder een alternerende 
opleiding verstaan:

• Een opleiding in het voltijds SO die door de Vlaamse regering 
als duaal wordt aangeduid (Duaal Leren);

• Elke opleiding in het DBSO en in Leertijd (SYNTRA) in het 
Stelsel van Leren en Werken.

• Verschillende aanbieders mogelijk (Centrum Leren en Werken, 
Syntra VZW, BSO en TSO scholen).
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Onderzoek
KULeuven HIVA
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Onderzoek 

• KULeuven HIVA voert een onderzoek uit naar het Decreet van 10 
juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende 
opleidingen

• Looptijd 09/2019 tot 11/2020

• Focus erkenningsaanvragen – de overeenkomsten –
het opleidingsplan

• Methode:

• Vragenlijsten onder vestigingen (November 2019 - januari 2020)

• Interviews met opleidingsverstrekkers (Lente en Herfst 2020)
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Onderzoek 

• We bespreken de resultaten van de vragenlijsten uitgestuurd naar 
erkende vestigingen en mentoren (N=10°382), en niet-erkende
vestigingen (N=2°969).

• Quick facts:

• 1031 reacties vragenlijst erkende vestigingen

• 249 reacties vragenlijst niet-erkende vestigingen

• 938 reacties vragenlijst mentoren
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Responsgraad naar sector
Erkende vestigingen
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Bron: Vragenlijst HIVA
Bron: Eigen verwerking van 
data Syntra Vlaanderen



Responsgraad naar sector
Niet-erkende vestigingen
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Bron: Vragenlijst HIVA
Bron: Eigen verwerking van 
data Syntra Vlaanderen



Resultaten
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Erkenningsaanvraag 
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Overeenkomsten
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Opleidingsplan
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Sectorale verschillen
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Sectorale verschillen

• Respons per sector te beperkt  Niet representatief, enkel
indicatief

• Grootste verschillen

• (Zelf) indienen erkenningsaanvraag

• Vergoeding

• Financiering 

• Opleiding mentoren

• Verschillende factoren en contexten (type overeenkomsten, 
geschiedenis van verplichte mentoropleiding …) kunnen
verschillen verklaren



Conclusie
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Conclusie

• Heel wat leerwerkplekken werden erkend. Gepercipieerde 
redenen voor afkeuring, is het niet kunnen aanbieden van een 
volledig traject aan de jongere.

• Keuze voor alternerend leren sluit aan bij ‘investeringsmodel’.

• Gemiddelde vergoeding van de jongere: 514,44 euro.

• Hoogte van bedrag is afhankelijk van het leerjaar waarin de 
jongere zich bevindt, het type overeenkomst, en extra 
vergoedingen.

• Aanvraag tot financiële ondersteuning verloopt vaak moeilijk.



Conclusie

• Behoorlijke groep van jongeren haakt vroegtijdig af.

• Mentoren op de leerwerkplek hebben een belangrijke rol om 
vroegtijdig afhaken tegen te gaan.

• Mentoren bieden vaak meer dan minder aan inzake de 
competentieverwerving van jongeren.

• Moeilijk om te beoordelen of competentie nu daadwerkelijk
werd verworven.

• Minder dan de helft van de mentoren volgde een opleiding. 
Sinds het schooljaar 2019-2020 is dit echter verplicht.
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Bedankt! 
Vragen?

sofie.cabus@kuleuven.be (projectleiding)
monica.wouters@kuleuven.be 


