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Inleiding
Situering
In navolging van de adviezen van Vlor1 en SERV2 is op vraag van de minister van Werk in oktober
2018 een ESF-oproep gelanceerd rond duaal leren in het hoger onderwijs en het
volwassenenonderwijs. Via deze oproep financiert het ESF proefprojecten die verkennend werken
rond de mogelijkheden en modaliteiten van duaal leren in het hoger onderwijs en in het
volwassenenonderwijs.
Het ESF heeft in totaal 14 projecten goedgekeurd: één project dat een lerend netwerk organiseert en
13 projecten die duale trajecten uitwerken. Vier van de 13 projecten zetten een proeftuin op in het
volwassenenonderwijs, negen in het hoger onderwijs (zowel graduaats-, bachelor- als
masteropleidingen) en één in zowel hoger onderwijs als volwassenenonderwijs. Deze 13 projecten
omvatten een voorbereidende fase van 6 maanden (vanaf 05/03/2019) en een uitvoeringsfase in het
schooljaar/academiejaar 2019-2020 waar er met de studenten en cursisten een traject in de
proeftuin wordt doorlopen.

Inhoud
De proefprojecten hebben hun tussentijdse rapportering ingediend in november/december 2019.
Voor de rapportering hebben de proefprojecten een vragenlijst gekregen met bij de meeste vragen
verschillende antwoordopties waarbij de proefprojecten bijkomende aanbevelingen of informatie
konden doorgeven. Hieronder wordt een verslag gegeven van de verkregen input op basis van deze
rapporteringen.
De aspecten waarover er in de tussentijdse rapportage input verzameld werd zijn de volgende:
- de keuze van de opleidingen voor de proeftuinen;
- het verschil van de proeftuinen met stages;
- het aandeel van de werkplekcomponent in de proeftuin;
- de organisatie van de werkplekcomponent;
- de keuze van de opleidingsonderdelen voor de werkplekcomponent;
- de co-creatie van de werkplekcomponent;
- een regulier programma naast het traject in de proeftuin;
- het al dan niet bereiken van het vooropgestelde doel van het aantal lerenden in de trajecten;
- de screening van de lerenden;
- de matching van de lerenden en de leerondernemingen;
- de opvolging van de lerenden op de werkplek;
- het zoeken naar en de selectie van de leerondernemingen;
- het aantal werkplekken: is er een tekort/overschot/perfect aantal;
- de ondersteuning aan ondernemingen;
- de onkostenvergoeding en leervergoeding.
Bij elk van deze aspecten wordt er een verslag gegeven van de resultaten van de proeftuinen in de
graduaatsopleidingen, de bacheloropleidingen, de masteropleiding, het postgraduaat en de
opleidingen in het volwassenenonderwijs. Vaak wordt er aangegeven door hoeveel opleidingen een
bepaalde uitspraak gedaan werd. In het geval van de graduaatsopleidingen wordt er meestal
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https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/RLLL-RLLL-ADV-1718-007.pdf en
https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/RHO-RHO-ADV-1718-007.pdf
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https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20181221_Duaallerenvolwassenenonderwijs_ADV.
pdf en
https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20180702_Duaallereninhogeronderwijs_ADV.pdf
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aangegeven door hoeveel hogescholen een bepaalde uitspraak gedaan werd aangezien daar de
beslissingen rond duaal leren meestal op instellingsniveau genomen werden en niet op
opleidingsniveau zoals bij de bacheloropleidingen. De verslagen worden telkens samengevat in de
blauwe kaders.
Bij bepaalde aspecten worden er in een groen kader tips, aanbevelingen of opmerkingen vanuit
bepaalde projecten gegeven. In deze kaders worden de volgende afkortingen gebruikt om aan te
geven in welke opleiding(en) het project, dat een opmerking/aanbeveling/tip geeft, een proeftuin
opgericht heeft: GRA – graduaatsopleiding(en), BA – bacheloropleiding(en), MA - masteropleiding,
PO – postgraduaat en VO – opleiding(en) in het volwassenenonderwijs.
Daarnaast wordt er ook een overzicht van de verwachtingen van de proefprojecten weergegeven in
het laatste hoofdstuk van dit verslag.

Aandachtspunt
De input van de projecten verzameld in dit verslag is waardevol voor de verdere
beleidsvoorbereiding van duaal leren in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs en kan als
inspiratie dienen voor het inrichten van duale trajecten, maar levert geen conclusies over duaal
leren. De redenen hiervoor zijn o.a. de volgende:
- Aangezien er nog geen definitie is vastgelegd voor duaal leren in het hoger onderwijs of het
volwassenenonderwijs, kan nu nog niet bepaald worden of de trajecten uit deze proeftuinen
later onder de vastgestelde definitie van duaal leren zullen vallen. Gemakshalve noemen we de
trajecten in dit verslag wel ‘duaal’.
- Niet alle proeftuinen richten zich in dezelfde mate op duaal leren. Zo ligt de focus bij een van de
projecten bijvoorbeeld op het verhogen van de slaagkansen van studenten met
beperkingen/extra ondersteuningsnoden in functie van werkplekleren.
- De tussentijdse rapporteringen werden in een aantal gevallen door een projectpromotor
ingevuld die geen onderwijsinstelling is. Hoewel de promotoren gevraagd werden om hun
tussentijdse rapportering in te vullen met de samenwerkende onderwijsinstelling(en) die een
proeftuin/proeftuinen inrichten, is het onduidelijk in welke mate de projecten dit gedaan
hebben.
- De gegeven antwoorden door de projecten in de tussentijdse rapporteringen geven weer wat de
situatie was bij de projecten t.e.m. november/december 2019. Het is mogelijk dat bij bepaalde
projecten sommige antwoorden niet meer kloppen als de omstandigheden van deze projecten
wijzigden.
- Het aantal proeftuinen is in het hoger onderwijs (behalve in de graduaatsopleidingen) en in het
volwassenenonderwijs eerder beperkt.
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1. Overzicht opleidingen en aantal lerenden per proeftuin

Hieronder volgt een overzicht van de graduaatsopleidingen, de bacheloropleidingen, de
masteropleiding, het postgraduaat en de opleidingen in het volwassenenonderwijs die een proeftuin
opzetten rond duaal leren.

Naam opleiding

Onderwijsinstelling

Aantal studenten

Odisee
Arteveldehogeschool
PXL
Thomas More
PXL
Vives
PXL
Thomas More
PXL
PXL
PXL
PXL
PXL
Odisee
PXL
PXL
Vives
Thomas More
PXL
Thomas More
PXL
Vives
Odisee
PXL

48
96
105
43
66
24
58
70
11
11
20
42
33
81
79
118
16
46
122
60
66
94
21
81

KDG
UCLL
AP
Vives
UCLL
HOGENT
Vives
Thomas More

7
nog geen gegevens
11
69
103
894
6
nog geen gegevens

Graduaatsopleidingen
Accounting Administration

Bouwkundig tekenen
Elektromechanische systemen

Hernieuwbare energiesystemen
HVAC-systemen
Internet of Things
Juridisch-administratieve ondersteuning
Marketing (sales)
Marketing -en communicatiesupport
Netwerkbeheer (Informatica)

Orthopedagogie
Programmeren
Transport & Logistiek
Voertuigtechnieken
Werforganisatie
Winkelmanagement

Bacheloropleidingen
Bedrijfsmanagement
Chemie
Elektromechanica

Global Business Management
Informatiemanagement en Cybersecurity
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Alle afstudeerrichtingen in fase 2: nog geen gegevens; Onderhoudstechnologie en Automatisering in fase 3:
10 studenten
4
Klimatisering: 24 studenten; Automatisering: 36 studenten; Elektromechanica: 29 studenten

4

Logistiek Management

Vives

14

UAntwerpen

9

Odisee - EMS5

45

Masteropleiding
Productontwikkeling

Postgraduaat
Digitale Marketing en communicatie

Opleidingen in het volwassenenonderwijs
Begeleider in de Kinderopvang
Computeroperator
Elektromecanicien
Lasser
Polyvalent verkoper
Secretariaatsmedewerker
Transport- en logistiek medewerker

CVO Encora
CVO Encora
CVO VTI Brugge, CVO Altus
CVO Vitant
GO! CVO Antwerpen
Qrios
GO! CVO Antwerpen
CVO Vitant

5
6
0
9
nog geen gegevens
15
5
30

Voorlopig totaal aantal lerenden in de proeftuinen in
de graduaatsopleidingen
de bacheloropleidingen
de masteropleiding
het postgraduaat
het volwassenenonderwijs

1411
206
9
45
70

Samenvatting
In totaal zijn er
- 24 graduaatsopleidingen in 5 verschillende hogeronderwijsinstellingen;
- 9 bacheloropleidingen in 6 verschillende hogeronderwijsinstellingen;
- 1 masteropleiding in 1 hogeronderwijsinstelling;
- 1 postgraduaat in 1 hogeronderwijsinstelling;
- 8 opleidingen in het volwassenenonderwijs in 6 verschillende cvo
waarin een proeftuin/proeftuinen opgezet wordt/worden.
Het voorlopig totaal aantal lerenden is in:
- de graduaatsopleidingen: 1411;
- de bacheloropleidingen: 206;
- de masteropleiding: 9;
- het postgraduaat: 45;
- de opleidingen in het volwassenenonderwijs: 70.

2. Keuze opleidingen

Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

5

De graduaatsopleidingen werden gekozen om de volgende redenen:

EHSAL Management School
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o

o
o
o

In een graduaatsopleiding is 1/3 werkplekleren verplicht, waardoor veel taken die bij
duaal leren komen kijken, in deze opleidingen toch gedaan moesten worden. Deze taken
zijn bv. het zoeken van werkplekpartners en het uitwerken van een curriculum met een
deel op de werkplek. (5 hogescholen)
Een onderneming/sector heeft een nood gesignaleerd aan opgeleiden op de werkplek. (1
hogeschool)
Men had reeds werkplekpartners. (een deel van de opleidingen bij 1 hogeschool)
De werkplekcomponent kan een voldoende groot aandeel in de opleiding hebben. (2
hogescholen)

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

De bacheloropleidingen werden gekozen om de volgende redenen:
o De te behalen competenties kunnen gemakkelijk aangereikt worden in een onderneming.
(6 opleidingen)
o Een onderneming/sector heeft een nood gesignaleerd aan opgeleiden op de werkplek. (4
opleidingen)
o Men had reeds werkplekpartners. (3 opleidingen)
o Het onderwijspersoneel had ervaring met werkplekleren. (2 opleidingen)
o Men zag voor de opleiding een meerwaarde in een samenwerking met een
tussenorganisatie6 (die het mogelijk zou maken om in te spelen op het tekort aan digitale
skills en praktische competenties op de arbeidsmarkt/ Franse studenten aan te trekken en
samen te werken met Franse ondernemingen). (2 opleidingen)

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

Het postgraduaat werd gekozen om de volgende redenen:
o Men zag voor de opleiding een meerwaarde in een samenwerking met een
tussenorganisatie (die het mogelijk zou maken om in te spelen op het tekort aan digitale
skills en praktische competenties op de arbeidsmarkt).
o De te behalen competenties in de opleiding kunnen gemakkelijk aangereikt worden in een
onderneming.
o Een onderneming/sector heeft een nood gesignaleerd aan opgeleiden op de werkplek.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

De masteropleiding werd geselecteerd om de volgende redenen:
o De te behalen competenties in de opleiding kunnen gemakkelijk aangereikt worden in een
onderneming.
o Men had reeds werkplekpartners.
o De werkplekcomponent kan een voldoende groot aandeel in de opleiding hebben.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-
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De redenen waarom de opleidingen in het volwassenenonderwijs geselecteerd werden, waren
de volgende:
o De gekozen opleidingen kunnen als een goede testcase dienen voor andere opleidingen.
(6 opleidingen)
o Een onderneming/sector heeft een nood gesignaleerd aan opgeleiden op de werkplek. (4
opleidingen)
o (Een deel van) de te behalen competenties (kan) kunnen gemakkelijk aangereikt worden
in een onderneming. (3 opleidingen)
o Het onderwijspersoneel heeft al ervaring met werkplekleren. (3 opleidingen)

Een organisatie die een tussenschakel is voor een onderwijsinstelling en een of meerdere ondernemingen.

6

o
o

o
o

Men had reeds werkplekpartners. (2 opleidingen)
Er is draagvlak bij de cursisten en het onderwijspersoneel - werkplekleren heeft volgens
hen een meerwaarde, de cursisten zijn bereid om op meerdere werkplekken te leren. (2
opleidingen)
‘Duaal leren’ heeft een meerwaarde voor het profiel van de cursisten (jong/ schoolmoe/
anderstalig). (1 opleiding)
In de opleiding was er al een module ‘stage’/werkbezoeken voorzien. (1 opleiding)

Samenvatting
- De vaakst voorkomende redenen waarom de opleidingen door de projecten gekozen werden
zijn de volgende:
o De opleiding is een graduaatsopleiding – 1/3 werkplekleren is verplicht.
o Er werd een nood aan opgeleiden op de werkplek gesignaleerd door een onderneming/
sector.
o (Een deel van) de te behalen competenties in de opleiding kunnen gemakkelijk
aangereikt worden in een onderneming.
o Men had reeds werkplekpartners.
o De gekozen opleiding kan als een goede testcase dienen voor andere opleidingen.
- Andere redenen die worden aangehaald zijn de volgende:
o De werkplekcomponent kan een voldoende groot aandeel in de opleiding hebben.
o Het onderwijspersoneel had ervaring met werkplekleren.
o Men zag voor de opleiding een meerwaarde in een samenwerking met een
tussenorganisatie.
o Er is draagvlak bij de lerenden en het onderwijspersoneel.
o ‘Duaal leren’ heeft een meerwaarde voor het profiel van de lerenden in de opleiding.
o In de opleiding was er al een module ‘stage’/werkbezoeken voorzien.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Volgens een project (VO) beschikken alle opleidingen in het volwassenenonderwijs over het
inhoudelijke potentieel om in ‘duaal leren’ aangeboden te worden.

3. Verschil met stage
Verschil met stage in %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Nieuwe
competenties
worden aangeleerd

Co-creatie
leerdoelen

Nauwere
Ander soort
samenwerking terugkoppeling door
onderneming en
de lerenden in de
onderwijsinstelling onderwijsinstelling

Graduaatsopleidingen

Bacheloropleidingen

Postgraduaat

Volwassenenonderwijs

Andere

Masteropleiding
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Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

De proeftuinen in de graduaatsopleidingen onderscheiden zich van een klassieke stage door de
volgende elementen:
o Er is een nauwere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de leeronderneming
dan in een stage. (5 hogescholen)
o Er worden competenties/leerdoelen aangeleerd op de werkplek die in de
onderwijsinstelling niet aan bod komen. (4 hogescholen)
o De lerenden koppelen over de kennis verworven in de onderneming op een andere wijze
terug in de onderwijsinstelling. (4 hogescholen)
o Er is een co-creatie van de leerdoelen met de onderneming. (3 hogescholen)
o De omvang van de werkplekcomponent is substantieel. (Slechts door 1 hogeschool
aangegeven hoewel de werkplekcomponent substantieel is in de meeste opleidingen, zie
volgend hoofdstuk.)

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

De proeftuinen in de bacheloropleidingen onderscheiden zich van een klassieke stage door de
volgende elementen:
o Er is een nauwere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de leeronderneming
dan in een stage. (6 opleidingen)
o Er worden competenties/leerdoelen aangeleerd op de werkplek die in de
onderwijsinstelling niet aan bod komen. (5 opleidingen)
o De lerenden koppelen over de kennis verworven in de onderneming op een andere wijze
terug in de onderwijsinstelling. (5 opleidingen)
o Er is een co-creatie van de leerdoelen door de onderwijsinstelling en de onderneming. (3
opleidingen)
o De student komt veel sneller op de werkplek. (1 opleiding)
o De studenten worden intensiever begeleid zowel op de werkplek als in de zoektocht naar
een werkplek. (1 opleiding)
o De omvang van de werkplekcomponent is substantieel. (Door geen opleiding aangegeven
hoewel de werkplekcomponent in 2 opleidingen substantieel is, zie volgend hoofdstuk.)

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

De proeftuin in de masteropleiding onderscheidt zich van een klassieke stage door de volgende
elementen:
o Er worden competenties/leerdoelen aangeleerd die in de onderwijsinstelling niet aan bod
komen.
o Er is een co-creatie van de leerdoelen in de opleiding door de onderwijsinstelling en de
leeronderneming.
o Er is een nauwere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de leerwerkplek.
o De lerende koppelt zijn kennis verworven in de leeronderneming terug in de
onderwijsinstelling op een andere wijze.
o De omvang van de werkplekcomponent is substantieel.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

De proeftuin in het postgraduaat onderscheidt zich van een klassieke stage door de volgende
elementen:
o Er worden competenties/leerdoelen op de werkplek aangeleerd die in de
onderwijsinstelling niet aan bod komen.
o Er is een nauwere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de leerwerkplek.

8

o
o

De lerende koppelt zijn/haar kennis verworven in de leeronderneming terug in de
onderwijsinstelling op een andere wijze.
De studenten worden intensiever begeleid zowel op de werkplek als in de zoektocht naar
een werkplek.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

De proeftuinen in het volwassenenonderwijs onderscheiden zich van een klassieke stage door
de volgende elementen:
o Er worden competenties/leerdoelen aangeleerd die in de onderwijsinstelling niet aan bod
komen. (8 opleidingen)
o Er is een nauwere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de onderneming. (8
opleidingen)
o De lerende koppelt zijn/haar kennis verworven in de onderneming terug op een andere
wijze. (7 opleidingen)
o Er is een sterker engagement van de mentor op de werkplek. (4 opleidingen)
o Er is meer focus op de inhoud en de activiteiten op de werkplek. (4 opleidingen)
o Er is een co-creatie van de leerdoelen door de onderwijsinstelling en de onderneming. (2
opleidingen)
o Het aandeel van de werkplekcomponent in de opleiding is substantieel. (Slechts door 1
opleiding aangegeven hoewel de werkplekcomponent substantieel is in 7 opleidingen, zie
volgend hoofdstuk.)

Samenvatting
- Bijna alle proeftuinen onderscheiden zich van een klassieke stage door de volgende
elementen:
o Er worden competenties/leerdoelen op de werkplek aangeleerd, die in de
onderwijsinstelling niet aan bod komen.
o Er is een nauwere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de leeronderneming.
o Er is een ander soort terugkoppeling in de onderwijsinstelling door de lerenden van de
kennis verworven in de leeronderneming.
- Een co-creatie van leerdoelen komt bij de minderheid van de opleidingen in de proeftuinen
voor, enkel bij de graduaatsopleidingen komt dit vaak voor.
- Andere onderscheidende kenmerken die worden aangehaald zijn de volgende:
o Er is meer focus op de inhoud en de activiteiten op de werkplek.
o Het aandeel van de werkplekcomponent in de opleiding is substantieel.
o Er is een sterker engagement van de mentoren op de werkplek.
o De lerende is sneller op de werkplek.
o De lerenden worden intensiever begeleid zowel op de werkplek als in de zoektocht
naar een werkplek.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Sommige projecten (BA) geven aan dat er nog nagegaan moet worden in welke mate de
ondernemingen er effectief in slagen om de te behalen competenties op de werkplek aan te
reiken.
- Een project (MA) adviseert dat de leerdoelen en evaluatiecriteria in co-creatie met de
onderneming ontwikkeld worden best vóór de opstart van het traject.

4. Aandeel van de werkplekcomponent

Werkplekcomponent: het deel van de opleiding dat op een werkplek buiten de onderwijsinstelling
plaatsvindt.
9

Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

Het aandeel van de werkplekcomponent is:
o in 4 opleidingen tussen 30% en 32,5% van de opleiding (36 en 39 van 120 studiepunten);
o in 14 opleidingen tussen 33% en 80% van de opleiding (40 en 96 van 120 studiepunten).
Bij 6 opleidingen is het nog onduidelijk wat het aandeel van de werkplekcomponent is.
Hieronder volgt een overzicht van de aandelen van de werkplekcomponent per opleiding:

Aandeel werkplekcomponent graduaatsopleidingen
PXL - Internet of Things
PXL - Winkelmanagement
PXL - Accounting Administration
PXL - Marketing (sales)
PXL - Transport & Logistiek
PXL - Juridisch-administratieve ondersteuning
Arteveldehogeschool - Accounting Administration
PXL - Marketing- en communicatiesupport
PXL - Informatica (systemen en netwerken)
PXL - HVAC-systemen
PXL - Hernieuwbare energiesystemen
PXL - Elektromechanische systemen
VIVES - Voertuigtechnieken
VIVES - Netwerkbeheer
VIVES - Elektromechanische systemen
PXL - Bouwkundig tekenen
PXL - Orthopedagogie
Odisee - Accounting Administration

30%
31%
32%
33%
33%
33%
33%
34%
34%
34%
34%
34%
35%
35%
35%
38%
53%
80%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Percentage aandeel werkplekcomponent

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

-

In 6 opleidingen is het aandeel van de werkplekcomponent tussen 3% en 13% van de opleiding
(6 en 24 van 180 studiepunten).
In slechts 2 bacheloropleidingen is het aandeel van de werkplekcomponent aanzienlijk. In de
opleiding Elektromechanica is het aandeel van de werkplekcomponent 40% (72 van 180
studiepunten), en in de opleiding Bedrijfsmanagement tussen 40-50% van de opleiding (72-90
van 180 studiepunten) afhankelijk van het individuele leerplan van de student.
Hieronder volgt een overzicht van het aandeel van de werkplekcomponent per opleiding en per
afstudeerrichting indien dit per afstudeerrichting in de opleiding verschillend is:
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Aandeel werkplekcomponent bacheloropleidingen
UCLL - EM, Klimatisering
UCLL - EM, EM
HOGENT - EM, EM
Vives - Logistiek Management
HOGENT - EM, Automatisering
HOGENT - EM, Klimatisering
Vives - GBM
UCLL - EM, Onderhoudstechnologie
TM - Informatiemanagement
UCLL - EM, Automatisering
Vives - EM
AP - EM
KDG - Bedrijfsmanagement

3%
3%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
10%
13%
21%
40%
40%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Percentage aandeel werkplekcomponent

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

In de masteropleiding is het aandeel van de werkplekcomponent 32,5% van de opleiding (39 van
120 studiepunten).

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

In het postgraduaat is het aandeel van de werkplekcomponent 50% van de opleiding (20 van 40
studiepunten).

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (97 in 5 cvo)
-

In 7 opleidingen is het aandeel van de werkplekcomponent tussen 40% en 82%. Slechts bij 2
opleidingen is het aandeel van de werkplekcomponent eerder beperkt (20% en 26%).
Hieronder volgt een overzicht van de aandelen van de werkplekcomponent per opleiding.

7

Opleidingen Plaatlasser en Lasser monteerder MIG/MAG worden in deze samenvatting als één opleiding
behandeld. Onder dit punt worden deze opleidingen echter wel apart behandeld aangezien de aandelen van de
werkplekcomponent in deze opleidingen verschillend zijn.
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Samenvatting
- In de meeste bacheloropleidingen is het aandeel van de werkplekcomponent eerder beperkt.
- In bijna alle overige proeftuinen - in de graduaatsopleidingen, de masteropleiding, het
postgraduaat en de opleidingen in het volwassenenonderwijs - is het aandeel van de
werkplekcomponent (bijna) 1/3 of meer.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een cvo geeft aan dat men in de toekomst zal bekijken of het mogelijk is om meer rekening te
houden met de werkcycli in ondernemingen door o.a. het aandeel van de
werkplekcomponent te verhogen. Een aandachtspunt hierbij is dat het dan onmogelijk zal zijn
om het traject in 1 jaar af te ronden, wat nu al een uitdaging is.
- In een bacheloropleiding waar de werkplekcomponent nu maar 5% van de opleiding is, wil
men het volgend academiejaar het aandeel van de werkplekcomponent optrekken met 3
studiepunten.

5. Tijdschema’s werkplekcomponent
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
Start 1ste of 2de semester
-

Bijna alle graduaatsopleidingen starten met de werkplekcomponent in het 1ste semester.
4 opleidingen starten met de werkplekcomponent in het 2de semester.
Een hogeschool geeft aan dat er in het 1ste semester van het 1ste studiejaar bedrijfsbezoeken
georganiseerd worden. In het 2de semester gaat het om observatielessen op de werkplek en
opdrachten in een gesimuleerde omgeving in de onderwijsinstelling. Pas in het 2de studiejaar
leert de student nieuwe competenties op de werkplek.

Volledige weken of een aantal dagen per week
-

In 1 opleiding komt de student volledige weken op de werkplek.
In de overige opleidingen is het aantal dagen/week dat de student op de werkplek komt meestal
oplopend (bijvoorbeeld bij de start van het traject 1 dag/week, tegen het einde van het traject 4
dagen/week).
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-

Voor 6 opleidingen zijn er hierover geen gegevens beschikbaar.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
Start 1ste of 2de semester
-

4 opleidingen starten met de werkplekcomponent in het 1ste semester, 4 in het 2de semester.

Volledige weken of een aantal dagen per week
-

In 6 opleidingen gaat de student 1-2 dagen/week naar de werkplek, in 1 opleiding 4
dagen/week.
In 1 opleiding gaat de student voor bepaalde opleidingsonderdelen volledige weken naar de
werkplek als het werkveld zich ertoe leent.
Voor 1 opleiding zijn er hierover geen gegevens beschikbaar.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
Start 1ste of 2de semester
-

De werkplekcomponent wordt vanaf het 1ste semester ingericht.

Volledige weken of een aantal dagen per week
-

De student gaat 2,5 dagen/week naar de werkplek.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
Start 1ste of 2de semester
-

De werkplekcomponent wordt vanaf het 1ste semester ingericht.

Volledige weken of een aantal dagen per week
-

De student gaat gemiddeld 2 dagen/week naar de werkplek.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
Start 1ste of 2de semester
-

In 7 opleidingen wordt de werkplekcomponent vanaf het 1ste semester ingericht.
In 1 opleiding start de werkplekcomponent pas in het 2de semester.

Volledige weken of een aantal dagen per week
-

In 4 opleidingen gaat de cursist 2-3 dagen/week naar de werkplek.
In 1 opleiding gaat de cursist gradueel altijd meer dagen/week naar de werkplek.
In 1 opleiding gaat de cursist gedurende 9 weken 4-5 dagen/week naar de werkplek.
In 2 opleidingen wordt afhankelijk van de cursist, de onderneming en het curriculum bepaald
hoeveel dagen/week de cursist op de werkplek is.

Samenvatting
- Er zijn evenveel bacheloropleidingen die met de werkplekcomponent in het 1ste semester
starten als die er in het 2de semester mee starten. De overige proeftuinen starten meestal in
het 1ste semester met de werkplekcomponent.
- De lerende gaat meestal een aantal dagen/week naar de werkplek.
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Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een hogeschool (BA) geeft aan dat hoewel de werkplekcomponent nu in het traject verweven
is, het curriculum in de toekomst wellicht zo aangepast zal worden dat de
werkplekcomponent compacter aan bod komt om het organiseren van een ‘duaal traject’
haalbaarder te maken.
- Een cvo geeft aan dat men in de toekomst zal bekijken of het mogelijk is om meer rekening te
houden met de werkcycli in ondernemingen door o.a. het aantal dagen per week dat de
cursist op de werkplek is op te drijven. Het cvo wil nagaan of de werkplekcomponent
wekelijks kan afwisselen met de lessen door de onderwijsinstelling.
- Een project (BA) geeft aan dat hoewel de studenten zo vroeg mogelijk op de werkplek willen
starten, het wellicht niet haalbaar zal zijn om reeds na de herfstvakantie met de
werkplekcomponent te starten als het aantal studenten dat gematcht moet worden met de
werkplekken zal toenemen.

6. Keuze opleidingsonderdelen
Keuze opleidingsonderdelen in %
Graduaats-/Bachelor-/Masterproef
Stage
Keuzevakken
Project
Gemakkelijk aan te reiken op de werkplek
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Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

In de werkplekcomponent werden de volgende delen van de opleiding geïntegreerd:
o opleidingsonderdelen met competenties die gemakkelijk aangereikt kunnen worden op
de werkplek (alle opleidingen);
o graduaatsproeven (ongeveer de helft van de opleidingen);
o projecten (een klein aantal opleidingen).

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

In bijna alle opleidingen werden opleidingsonderdelen met competenties die gemakkelijk
aangereikt kunnen worden op de werkplek en projecten geïntegreerd in de
werkplekcomponent.
Vaak worden bachelorproeven op de werkplek ingericht.
Keuzevakken en stages werden minder frequent geïntegreerd in de werkplekcomponent.
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Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

De werkplekcomponent bestaat uit opleidingsonderdelen met competenties die gemakkelijk
aangereikt kunnen worden op de werkplek, een project, stage en masterproef8.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

De werkplekcomponent bestaat uit opleidingsonderdelen met competenties die gemakkelijk
aangereikt kunnen worden op de werkplek, project en keuzevakken.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

Alle opleidingen integreerden opleidingsonderdelen met competenties die gemakkelijk
aangereikt kunnen worden op de werkplek in de werkplekcomponent.
Bijna alle opleidingen integreerden stage in de werkplekcomponent.

Samenvatting
- De meeste opleidingen hebben opleidingsonderdelen in de werkplekcomponent geïntegreerd
met competenties die gemakkelijk aangereikt kunnen worden op de werkplek.
- In het hoger onderwijs werden in de werkplekcomponent vaak ook projecten en graduaats/bachelor-/masterproeven geïntegreerd.
- In bepaalde bacheloropleidingen en in het postgraduaat worden keuzevakken op de werkplek
ingericht.
- In het volwassenenonderwijs werd in de meeste proeftuinen stage geïntegreerd in de
werkplekcomponent.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een hogeschool (BA) merkt op dat het voor de ondernemingen een uitdaging is om de
leerdoelen te begrijpen en leermogelijkheden te zien.
- Een project (VO) merkt op dat ‘duaal leren’ maatwerk per cursist vergt aangezien niet alle
activiteiten en leerdoelen van een opleiding op elke werkplek evenveel aan bod komen.
- Volgens een project (VO) tonen de meewerkende ondernemingen een grote bereidheid en
flexibiliteit om de beoogde leerdoelen maximaal te realiseren.
- Een cvo geeft aan dat het gemakkelijker is om bij het uitwerken van een duaal traject te
vertrekken vanuit een bestaande stage aangezien daar de contacten met de ondernemingen
reeds gelegd zijn en de werkplekken en de mentoren reeds bekend zijn.

7. Co-creatie werkplekcomponent
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

In 4 hogescholen werd op opleidingsniveau bepaald welke competenties op de werkplek aan
bod komen.
o 2 hogescholen laten de studenten doorschuiven naar een andere werkplek indien niet alle
competenties die in de werkplekcomponent geïntegreerd werden op de eerste werkplek
aangeboden kunnen worden.
o Bij 1 hogeschool werd voor de start van de opleiding met het werkveld en collega’s van
het cvo afgetoetst welke competenties op de werkplek aan bod kunnen komen.

8

De verdeling per opleidingsonderdeel in de werkplekcomponent ziet er als volgt uit: onderzoeks- en
productdefinitie met inbegrip van stage – 12 studiepunten, masterproef met inbegrip van stage – 24
studiepunten en portfolio – 3 studiepunten.
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1 hogeschool voert een werkplekscan uit om na te gaan welke competenties de werkplek
kan aanbieden en labelt de werkplekken naargelang ze alle of maar een deel van de
competenties kunnen aanreiken.
In 1 hogeschool werd per onderneming bepaald welke competenties op de werkplek aan bod
komen.
o

-

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

In 6 opleidingen werd per onderneming bepaald welke competenties op de werkplek aan bod
komen. Wat de inhoud van de werkplekcomponent is, hangt dus in deze opleidingen af van
welke competenties een onderneming kan aanreiken.
In 3 opleidingen werd op opleidingsniveau bepaald welke competenties op de werkplek aan bod
komen.
o De onderwijsinstelling stemt dan over de inhoud van de werkplekcomponent wel af met
een tussenorganisatie/de ondernemingen.
o 2 van deze opleidingen lichten toe dat er een koppeling gemaakt wordt tussen de
opdrachten die de student op de werkplek kan krijgen en de aan te leren competenties en
de leerdoelstellingen. Zo wordt bepaald voor welke afstudeerrichtingen/welke studiejaren
de ondernemingen een werkplek kunnen voorzien.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

Gezien de zeer korte opstartperiode bevat de werkplekcomponent van de proeftuin de
competenties die de onderwijsinstelling bepaald heeft voor de opleidingsonderdelen van het
keuzetraject.
Tijdens het eerste semester van het ‘duaal traject’ werden de competenties via focusgesprekken
met de studenten en mentoren geherformuleerd. De onderwijsinstelling wil bij dit proces ook
jonge alumni betrekken via bevragingen.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

Er werd per onderneming bepaald welke competenties op de werkplek aan bod komen. De
onderwijsinstelling heeft met de projectpromotor, die een tussenorganisatie is, het digitaal
competentiekader bepaald met 11 hoofdcompetenties. De leeronderneming bepaalt in overleg
met de student een individueel opleidingsprogramma waarin minstens 5 van die
hoofdcompetenties aan bod komen.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

In 3 opleidingen werd per onderneming bepaald welke competenties op de werkplek aan bod
komen.
In 5 opleidingen werd op opleidingsniveau bepaald welke competenties op de werkplek aan bod
komen.
o Vaak wordt er dan met een roulatiesysteem gewerkt zodat alle de te behalen leerdoelen
van de werkplekcomponent op de werkplek gerealiseerd kunnen worden.
o In bijna alle gevallen stemt het cvo dan met de sector of (werkgroepen met)
ondernemingen af over de inhoud van de werkplekcomponent.

Samenvatting
- Voor de meeste opleidingen werd op opleidingsniveau bepaald welke competenties op de
werkplek aangeleerd dienen te worden.
- Enkel in de proeftuinen van de bacheloropleidingen was er een groter deel opleidingen
waarbij dit per onderneming bepaald werd.
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-

Om ervoor te zorgen dat alle te behalen competenties/leerdoelen op de werkplek aan bod
komen, wordt er bij verschillende opleidingen met een roulatiesysteem gewerkt waarbij de
lerende doorschuift naar een tweede werkplek.
Bij de graduaatsopleidingen, bacheloropleidingen, de masteropleiding en de opleidingen in
het volwassenenonderwijs stemt de onderwijsinstelling in de meeste gevallen met
(werkgroepen met) ondernemingen of de sector af over de inhouden van de
werkplekcomponent.

Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een hogeschool (BA) merkt op dat het niet wenselijk is om per onderneming een afzonderlijk
programma te bepalen. Per onderneming de inhoud, de opvolging en de evaluatie van de
werkplekcomponent bepalen zou volgens de hogeschool zeer tijdsintensief zijn waardoor
‘duaal leren’ niet haalbaar zou zijn voor een grote groep studenten. Daarnaast zouden
afzonderlijke programma’s per onderneming, en dus heel geïndividualiseerde trajecten per
student, de praktische organisatie van de instellingscomponent heel complex maken. Dit
laatste wordt bevestigd door een hogeschool (BA) die per onderneming bepaalde welke
competenties op de werkplek aangeleerd worden. Volgens deze hogeschool is het een
uitdaging om een uurrooster op te stellen voor de studenten die ook op een werkplek leren
en deze studenten in groepen in te delen (bv. voor de labo’s).
- Een project (BA) geeft aan dat het vertalen van domeinspecifieke leerresultaten (DLR)
opgesteld door de NVAO naar de ondernemingen toe niet evident is. De DLR worden zeer
generisch voorgesteld en missen concrete invulling voor ondernemingen. De ECTS-fiches,
opgesteld door de hogeschool zelf, bevatten wel bruikbare elementen voor de afspraken
rond de leerinhouden op de werkplek.
- Een cvo merkt op dat de cursist door het roulatiesysteem minder tijd op één werkplek
doorbrengt met als gevolg dat hij/zij elke onderneming maar beperkt kan leren kennen.
- In een van de opleidingen (VO) werd ook de input vanuit het secundair onderwijs en een
internettenwerkgroep gebruikt om vorm te geven aan het programma op de werkplek.

8. Regulier programma

Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

In de graduaatsopleidingen worden er geen andere trajecten georganiseerd.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

-

In 7 bacheloropleidingen wordt naast de proeftuin ook een regulier programma georganiseerd.
Dit om een of meerdere van de volgende redenen:
o Men wil duaal leren eerst in een kleine groep uittesten.
o Men wou ook aanbod hebben voor lerenden die geen duaal traject willen/kunnen volgen.
o Men wil een vergelijking kunnen maken tussen de proeftuin en het regulier traject.
o Het is te intensief om voor alle studenten een ‘duaal traject’ uit te werken en om een
intensieve begeleiding te voorzien.
In 2 opleidingen wordt enkel een ‘duaal programma’ georganiseerd. Een van de opleidingen gaf
hiervoor de volgende redenen aan:
o Alle lerenden willen een duaal traject volgen.
o Alle lerenden werden gematcht.
o Het is financieel niet haalbaar om beide trajecten te organiseren.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

In de masteropleiding wordt er ook een regulier programma georganiseerd. De redenen
hiervoor zijn de volgende:
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o
o
o

Men wil duaal leren eerst in een kleine groep uittesten.
Niet alle lerenden willen een duaal programma volgen.
Het regulier programma bestond al.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

In het postgraduaat wordt ook een regulier programma georganiseerd. De redenen hiervoor zijn
de volgende:
o Men wil ‘duaal leren’ eerst in een kleine groep uittesten.
o Men wil een vergelijking kunnen maken tussen een regulier en een ‘duaal’ programma.
o Niet alle lerenden willen een ‘duaal programma’ volgen.

Volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

-

In 5 opleidingen is er een regulier programma naast een ‘duaal programma’. 2 cvo geven
hiervoor de volgende redenen aan:
o Er zijn niet voldoende werkplekken voor alle cursisten.
o Men wil duaal leren eerst in een kleine groep uittesten.
o Men wil een vergelijking kunnen maken tussen een regulier en een ‘duaal programma’.
o Men wil ook een aanbod hebben voor lerenden die geen ‘duaal traject’ willen volgen of
niet gematcht kunnen worden.
o Het is binnen het huidige financieringsmodel niet haalbaar om alle laaggeschoolde
cursisten in ‘duaal leren’ intensief te begeleiden om arbeidsrijp te worden.
De overige opleidingen organiseren geen regulier traject:
o Bij 2 opleidingen wordt er aangegeven dat het financieel niet haalbaar is om twee
trajecten naast elkaar in te richten.
o 2 cvo hadden geen/onvoldoende cursisten om naast het duale traject ook een regulier
traject te organiseren.
 1 cvo heeft op een andere campus een regulier programma, er waren onvoldoende
cursisten om op dezelfde campus twee trajecten te organiseren.
 Bij 1 cvo wilden alle cursisten het ‘duaal traject’ volgen. ‘Duaal leren’ heeft volgens
het cvo duidelijk een meerwaarde in de opleiding.
 Voor de opleiding Elektromecanicien merkt 1 cvo op dat, hoewel er een minder
intensief avondtraject is, werkenden meestal toch voor het intensievere dagtraject
kozen.

Samenvatting
- Er wordt enkel een ‘duaal programma’ ingericht in alle graduaatsopleidingen, 2
bacheloropleidingen en 3 opleidingen in het volwassenenonderwijs. Dit om een of meerdere
van de volgende redenen:
o (Bijna) alle lerenden willen een duaal traject volgen.
o Alle lerenden werden gematcht.
o Het is financieel niet haalbaar om beide trajecten te organiseren.
- In andere opleidingen wordt een regulier programma aangeboden naast het ‘duaal
programma’. Dit om een of meerdere van de volgende redenen:
o Men wilde duaal leren eerst in een kleine groep uittesten.
o Men wilde een aanbod hebben voor de lerenden die geen 'duaal traject’ willen of
kunnen volgen omdat ze niet gematcht kunnen worden.
o Men wilde een vergelijking kunnen maken tussen de proeftuin en het regulier traject.
o Het is financieel niet haalbaar om voor alle lerenden een ‘duaal traject’ uit te werken
en een intensieve begeleiding te voorzien.
o Er waren onvoldoende werkplekken voor alle lerenden.
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Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een hogeschool (BA) geeft aan dat het op het op het vlak van planning en praktische
organisatie eenvoudiger is om geen regulier programma aan te bieden.
- Een project (VO) merkt op dat laaggeschoolde cursisten in ‘duaal leren’ een intensieve
begeleiding nodig hebben die voor een grotere groep cursisten niet haalbaar is binnen het
huidige financieringsmodel.

9. Doel aantal lerenden wel of niet bereikt
Doel aantal lerenden wel of niet bereikt
Doel aantal lerenden bereikt
Doel aantal lerenden niet bereikt
Aantal lerenden nog niet gekend
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Masteropleiding

Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

Het vooropgesteld aantal studenten werd in alle graduaatsopleidingen bereikt.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

In 4 opleidingen werd het vooropgesteld aantal lerenden bereikt.
In 4 andere opleidingen werd het vooropgesteld aantal lerenden niet bereikt.
o Volgens een hogeschool, die de term ‘duaal’ in de benaming van de opleiding opgenomen
heeft, staan sommige ouders sceptisch tegenover de kwaliteit van duaal leren en zien ze
duaal leren als een deeltijdse leervorm die niet op het niveau van een bacheloropleiding
is.9
o Een andere hogeschool geeft aan dat het vooropgesteld aantal studenten niet bereikt
werd omdat:
 bepaalde studenten een ander interessant programma verkiezen (zoals een stage in
het buitenland) boven een ‘duaal traject’;
 sommige studenten het moeilijk vinden om hun klasgroep te verlaten;
 enkel studenten die voldoende op het modeltraject zitten10 en zeer gemotiveerd
zijn, een ‘duaal traject’ kunnen volgen omdat
 er maar een beperkt aantal werkplekken beschikbaar zijn;
 het voor de ondernemingen onhaalbaar is om de werkplekcomponent uit te
werken voor studenten die onvoldoende op het modeltraject zitten;
 er tussen bepaalde opleidingsonderdelen een volgorderelatie is waardoor de
student niet de volledige werkplekcomponent kan opnemen indien hij/zij
voor bepaalde opleidingsonderdelen niet geslaagd is.

9

Deze opmerking werd in het Lerend netwerk Duaal leren Hoger onderwijs en Volwassenenonderwijs
besproken met andere projecten die aangaven dat ze deze ervaring met ouders niet gehad hebben.
10
Vooraleer een geïnteresseerde student zich kandidaat mag stellen bij een onderneming, gaat de
trajectbegeleider na of de student voldoende op het modeltraject zit.

19

-

Bij 1 opleiding zijn er nog geen gegevens over het aantal ingeschreven studenten doordat de
proeftuin pas in het 2de semester start.
Een project geeft aan dat het aantrekken van Franse studenten voor de proeftuin in een
Vlaamse onderwijsinstelling niet gelukt is omdat het alternance-systeem in Frankrijk te grote
voordelen11 heeft in vergelijking met ‘duaal leren’ in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

-

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

Het vooropgesteld aantal lerenden voor de proeftuin werd in de masteropleiding bereikt.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

Het vooropgesteld aantal lerenden voor de proeftuin werd in het postgraduaat bereikt.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

In 3 opleidingen werd het vooropgesteld aantal lerenden bereikt, in de overige opleidingen niet.
2 cvo geven de volgende redenen aan waarom de vooropgestelde aantallen lerenden voor de
proeftuinen niet bereikt werden:
o VDAB erkent de opleidingen in het project niet als leertraject naar werk voor
werkzoekenden.
o ‘Duaal leren’ is nog onvoldoende gekend bij de cursisten.

Samenvatting
- In alle graduaatsopleidingen, in de masteropleiding en in het postgraduaat werden de
vooropgestelde aantallen studenten bereikt.
- Het vooropgesteld aantal studenten werd in 4 bacheloropleidingen bereikt en in 4 andere
niet.
- In de meeste opleidingen in het volwassenenonderwijs werden minder cursisten
ingeschreven dan men vooropgesteld had.
- Bepaalde projecten halen een of meerdere van de volgende redenen aan waarom de
vooropgestelde aantallen lerenden niet bereikt werden:
o Sommige ouders staan sceptisch tegenover de kwaliteit van duaal leren en zien duaal
leren als een deeltijdse leervorm die niet op het niveau van een bacheloropleiding is.
o Bepaalde studenten verkiezen een ander interessant programma (zoals een stage in
het buitenland) boven een ‘duaal traject’.
o Sommige studenten vinden het moeilijk om hun klasgroep te verlaten.
o Enkel studenten die voldoende op het modeltraject zitten en zeer gemotiveerd zijn,
kunnen een ‘duaal traject’ volgen.
o VDAB erkent de opleiding niet als leertraject naar werk voor werkzoekenden.
o ‘Duaal leren’ is nog onvoldoende gekend bij de cursisten.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Verschillende onderwijsinstellingen geven aan dat het aantal lerenden in de
graduaatsopleidingen hoger was dan men verwacht had.
- Er is een duidelijke nood aan graduaatsopleidingen met een aanzienlijk aandeel
‘werkplekleren’ in een onderneming.

10. Screening lerenden

Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
11

In 3 hogescholen werden de studenten gescreend.

In Frankrijk krijgen de studenten in alternance-programma’s altijd een leervergoeding.
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In 2 hogescholen worden bijvoorbeeld de volgende testen gebruikt: de Kickstart, de
taaltest en de LEMO-test. De student kan kiezen om het advies op basis van de resultaten
van deze screening al dan niet op te volgen.
o 1 hogeschool maakt gebruik van een extern screeningsbureau i.h.k.v. alle opleidingen
binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde.
In 2 andere hogescholen werden de studenten niet gescreend.
o Een hogeschool screent de studenten niet omdat er geen ander traject aangeboden
wordt. Elke docent doet wat mogelijk is om de student voor te bereiden op de
werkplekcomponent.
Geen enkele proeftuin signaleert dat een andere/bijkomende screeningstool wenselijk is.
o

-

-

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

-

In alle bacheloropleidingen worden de lerenden gescreend via een intakegesprek (en een
psychotechnische proef)/het ICE-model/het DISC-instrument/een digitale vragenlijst.
o Bij een van de projecten is het doel van de screening een betere ondersteuning kunnen
bieden aan studenten met nood aan ondersteuning.
Slechts een hogeschool geeft aan dat een andere/bijkomende screeningstool wenselijk is,
namelijk de KISS-tool (Kickstart Your Soft Skills).

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

In de masteropleiding verdedigen de studenten met een pitch hun aanvraag voor een
projectthema bij een onderneming.
De masteropleiding signaleert niet dat een andere/bijkomende screeningstool wenselijk is.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

In het postgraduaat worden de lerenden gescreend via een digitale vragenlijst.
Het postgraduaat signaleert niet dat een (andere) screeningstool wenselijk is.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

-

De cursisten worden in alle opleidingen van het volwassenenonderwijs gescreend.
o 2 cvo maken gebruik van een instrument dat op maat van het project ontwikkeld werd op
basis van de bestaande screeningsinstrumenten.
o In 1 opleiding worden de cursisten niet specifiek voor de proeftuin gescreend maar
hebben wel een intakegesprek dat standaard bij een inschrijving van een cursist gedaan
wordt. In dit gesprek wordt er gepolst naar de motivatie, de mobiliteit en de
ondersteuningsnoden (zoals voor de taal) van de cursist en de financiële haalbaarheid van
het volgen van de opleiding voor de cursist.
Geen enkele proeftuin signaleert dat een andere/bijkomende screeningstool wenselijk is.

Samenvatting
- In bijna alle proeftuinen worden de lerenden gescreend.
- Enkel bij een klein deel van de proeftuinen in de graduaatsopleidingen worden de studenten
niet gescreend.
- Een screening gebeurt bijvoorbeeld via een of meerdere testen of gesprekken met de
lerenden.
- Slechts een hogeschool geeft aan dat een andere/bijkomende screeningstool wenselijk is,
namelijk de KISS-tool (Kickstart Your Soft Skills).
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Volgens een projectpromotor (BA, PO) zal een digitale screeningstool in ‘duale trajecten’
nodig zijn als het aantal lerenden toeneemt.
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-

Volgens een hogeschool (BA) is het wenselijk om niet alleen de persoonlijkheidskenmerken
van de student te screenen maar ook de technisch inhoudelijke verwachtingen van de
student.

11. Matching lerenden en ondernemingen

Matchingstool: een tool die op basis van gegevens over de lerenden en de werkplekken de lerenden
en de werkplekken met elkaar matcht.
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
Matchingstool
-

De meeste graduaatsopleidingen geven aan dat een matchingstool wenselijk is, maar er nog
geen gekozen werd.

Wie doet de matching?
-

-

Bij 4 hogescholen beslissen de drie partijen over de match/beslist de onderwijsinstelling over de
match op basis van de voorkeuren van de lerenden en de ondernemingen.
o Bij een hogeschool wordt er een handshake- /speeddate-event georganiseerd waarna de
onderwijsinstelling de matching doet van de studenten en de ondernemingen.
Bij 1 hogeschool beslissen de student en de onderneming of er een match is:
o Bij 1 graduaatsopleiding gaat de student zelf solliciteren op de werkplek. De student krijgt
een lijst van ondernemingen ter beschikking die aangelegd werd na een netwerkevent
met ondernemingen.
o Bij een andere graduaatsopleiding gaat de student op gesprek in de onderneming na een
speeddate-event op de hogeschool.

Niet gematchte studenten
-

In alle graduaatsopleidingen wordt voor de studenten die niet gematcht konden worden een
andere werkplek gezocht.
Verschillende hogescholen bereiden de student extra voor op de werkplekcomponent.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
Matchingstool
-

Een bacheloropleiding gebruikt Google Sheets om de studenten met de werkplekken te
matchen.
Slechts 3 bacheloropleidingen geven aan dat een matchingstool wenselijk is maar er nog geen
gekozen werd.

Wie doet de matching?
-

-

In 4 bacheloropleidingen beslissen de drie partijen over de match/beslist de onderwijsinstelling
over de match op basis van de voorkeuren van de lerenden en de ondernemingen.
o In 2 opleidingen maken de studenten en de ondernemingen met elkaar kennis via bv. een
speeddate-event. Hierna matcht de onderwijsinstelling de studenten met de werkplekken
op basis van de voorkeuren van de studenten en van de ondernemingen/samen met de
ondernemingen.
o In 2 andere opleidingen gaat de student op gesprek bij de onderneming. De
onderwijsinstelling moet ook akkoord zijn met de match.
In 3 opleidingen beslissen de studenten en de ondernemingen gezamenlijk of er een match is. In
2 van deze opleidingen leert de student de ondernemingen kennen tijdens een speeddate-event
en gaat op gesprek bij de ondernemingen van zijn/haar voorkeur.
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-

In 1 opleiding doet de onderwijsinstelling de matching.
M.b.t. 1 opleiding is er nog geen informatie over de wijze waarop de matching zal gebeuren het matchingsproces moest op het moment van de rapportering nog uitgewerkt worden.

Niet gematchte studenten
-

In 7 bacheloropleidingen kunnen de lerenden een regulier traject volgen.
In 1 bacheloropleiding kan de werkplekcomponent uitgesteld worden als de student nog niet
arbeidsrijp of -bereid is. In de praktijk heeft echter elke student een leerwerkplek gevonden.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
Matchingtool
-

Er werd geen matchingstool geselecteerd gezien de korte voorbereidingstijd.

Wie doet de matching?
-

In de masteropleiding doet de onderwijsinstelling de matching rekening houdende met de
voorkeuren van de studenten en de ondernemingen.

Niet gematchte studenten
-

De studenten die niet gematcht kunnen worden, kunnen een regulier traject volgen.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
Matchingtool
-

Een matchingstool is wenselijk, maar nog niet gekozen.

Wie doet de matching?
-

De drie partijen beslissen over de matching.

Niet gematchte studenten
-

De studenten die niet gematcht kunnen worden, kunnen een regulier traject volgen.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
Matchingtool
-

Bij 4 opleidingen wordt er geen matchingstool gebruikt.
Bij 4 andere opleidingen werd hierover geen input gegeven.

Wie doet de matching?
-

Bij 4 opleidingen zijn het de onderneming en de lerende die beslissen of er een match is.
Bij 4 opleidingen beslissen de drie partijen over de match/beslist de onderwijsinstelling over de
match op basis van de voorkeuren van de lerenden en de ondernemingen.
Bij 1 opleiding wordt Randstad ingeschakeld om de cursisten en de ondernemingen goed te
kunnen matchen.

Niet gematchte cursisten
-

In 4 opleidingen kunnen de cursisten die niet gematcht kunnen worden een regulier traject
volgen.
In 3 opleidingen wordt er voor de cursisten die niet gematcht kunnen worden, naar een andere
werkplek gezocht.
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-

1 opleiding geeft hierover geen input omdat de proeftuin niet opgestart is door een gebrek aan
cursisten.

Samenvatting
Matchingstool
- Geen enkele proeftuin maakt gebruik van een matchingstool (een van de
bacheloropleidingen werkt met Google Sheets).
- De meeste graduaatsopleidingen, 3 bacheloropleidingen en het postgraduaat geven aan dat
een matchingstool wel wenselijk is maar dat er onvoldoende middelen zijn of dat er nog geen
gekozen werd.
Wie doet de match?
- In de graduaatsopleidingen en de bacheloropleidingen zijn het meestal de drie partijen die
beslissen of er een match is.
- In de masteropleiding doet de onderwijsinstelling de matching rekening houdende met de
voorkeuren van de studenten en de ondernemingen.
- In het postgraduaat zijn het de drie partijen die samen over de match beslissen.
- In de opleidingen in het volwassenenonderwijs zijn de resultaten gemengd.
Niet gematchte lerenden
- Bij de graduaatsopleidingen wordt er een andere werkplek gezocht voor de studenten die
niet gematcht konden worden.
- In bijna alle overige proeftuinen in het hoger onderwijs kan de student het regulier traject
volgen als de student niet gematcht kan worden.
- In 4 opleidingen in het volwassenenonderwijs kan een cursist die niet gematcht kan worden
het regulier traject volgen. In drie opleidingen wordt er verder naar een werkplek gezocht
aangezien er geen regulier traject georganiseerd wordt.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een project (GRA) geeft aan dat bepaalde studenten geadviseerd werden om een bepaalde
graduaatsopleiding niet te volgen maar de studenten dit advies niet altijd opvolgen.
- Een hogeschool (BA) heeft geleerd dat een matching waarbij de studenten en de
ondernemingen beslissen of er een match is, niet wenselijk is aangezien bijna alle studenten
voor dezelfde onderneming kiezen. Daarnaast zijn niet alle studenten door de
ondernemingen gewild.
Deze hogeschool ziet twee mogelijkheden als een oplossing: de studenten en de
ondernemingen minder inspraak geven in het matchingsproces of het hebben van een
werkplek hanteren als een inschrijvingsvoorwaarde voor de studenten.
- 3 projecten maken opmerkingen over de timing/intensiteit van de matching:
o 2 projecten (BA, GRA, PO) geven aan dat de matching vroeg genoeg (nog vóór de start
van het academiejaar) moet gebeuren zodat
 vraag en aanbod van studenten en werkplekken beter op elkaar afgestemd
kunnen worden;
 er voldoende tijd gemaakt kan worden voor meerdere persoonlijke contacten
tussen de onderneming en de studenten om ze beter met elkaar te kunnen
matchen.
o Een project (BA) geeft aan dat hoewel de studenten zo vroeg mogelijk op de werkplek
willen starten, het wellicht niet haalbaar is om reeds na de herfstvakantie met de
werkplekcomponent te starten als het aantal studenten dat gematcht moet worden
met de werkplekken toeneemt.
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-

-

Twee projecten (BA, GRA, PO) geven aan dat de bereikbaarheid van de locatie van de
werkplek een belangrijk criterium vormde voor de studenten bij hun werkplekkeuze. Een van
deze projecten (GRA, BA) merkt op dat indien de werkplekkeuze voornamelijk op dit
criterium gebaseerd is, de student niet altijd een goede werkplek heeft.
Een cvo heeft afspraken gemaakt met de leerondernemingen om lerenden die niet gematcht
werden op te vangen.
Een project (GRA, VO) geeft aan dat bij een uitbreiding van duaal leren de Kazi-tool een
meerwaarde zou zijn. De overheid zou hierin tussen kunnen komen aangezien de prijs van de
tool een drempel vormt.
Een van de proeftuinen (VO) geeft aan dat de matching mogelijk is zonder een tool zolang het
aantal cursisten klein is.

12. Opvolging lerenden

Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
Werkplekbezoeken
-

Bij alle graduaatsopleidingen doet de onderwijsinstelling werkplekbezoeken. De frequentie van
de werkplekbezoeken varieert van 1-2 keer in het academiejaar tot 6 keer per semester.

Andere wijze van opvolging
-

De student houdt meestal een logboek bij en heeft een digitale portfolio. Hiervoor worden
opvolgingstools gebruikt zoals Simulise, Blackboard, MICOON of Netschool. Op deze manier
wordt de student tweewekelijks/wekelijks of zelfs dagelijks opgevolgd.
Een hogeschool is ook een nieuwe tool aan het ontwikkelen en organiseert regelmatig
intervisiemomenten met de studenten.
Een hogeschool geeft aan dat een opvolgingstool wenselijk is.

Feedback door de mentor
-

In de graduaatsopleidingen geeft de mentor tweemaal per kwartaal/ tweewekelijks/ wekelijks/
regelmatig feedback aan de student.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
Werkplekbezoeken
-

In 8 opleidingen doet de onderwijsinstelling werkplekbezoeken. De frequentie van de
werkplekbezoeken verschilt per onderwijsinstelling – van 1 tot 3 keer in het academiejaar.
In 1 opleiding bezoekt de projectpromotor, die een tussenorganisatie is, maandelijks elke
werkplek om de werkplek en de lerende op te volgen. De onderwijsinstelling zelf doet dit
academiejaar geen werkplekbezoeken.

Andere wijze van opvolging
-

-

12

Bij de meeste bacheloropleidingen houdt de student een logboek bij en heeft hij/zij een online
portfolio. De volgende zijn enkele voorbeelden van de opvolgingstools die in de proeftuinen
gebruikt worden: e-portfolio met een competentiematrix van Mahara via Digitap12, Toledo,
evaluatieformulieren met competenties, een blog, Trello en notion.so.
Vaak gebeurt de opvolging via deze tools wekelijks.
In het kader van 3 opleidingen is een opvolgingstool nog in ontwikkeling.

online leeromgeving op Moodle
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-

Een van de hogescholen organiseert peer evaluatie: een keer bij de start van de
werkplekcomponent zodat de student weet wat zijn/haar werkpunten zijn en een keer op het
einde van de werkplekcomponent.
In een opleiding worden regelmatig feedbackmomenten georganiseerd met de
onderwijsinstelling, de student en de onderneming.

Feedback door de mentor
-

De mentor geeft in twee proeftuinen dagelijks informele feedback aan de lerende. Bij andere
bacheloropleidingen verschilt de frequentie van de feedback per onderneming, situatie of
student.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
Werkplekbezoeken
-

De onderwijsinstelling doet geen werkplekbezoeken om de lerende op te volgen.

Opvolging op een andere wijze
-

De student informeert de onderwijsinstelling wekelijks over zijn/haar activiteiten in de
leeronderneming via begeleidingsgesprekken in kleine groepjes met de onderwijsinstelling.
De terugkoppeling tussen de mentor, student en docent gebeurt via zelfreflectie.
De onderwijsinstelling overweegt om in de toekomst een reflectietool te gebruiken waar de
mentor en de begeleider vanuit de onderwijsinstelling toegang toe zouden hebben om feedback
te geven aan de student.

Feedback door de mentor
-

Geen info hierover beschikbaar.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
Werkplekbezoeken
-

De projectpromotor, die een tussenorganisatie is, bezoekt maandelijks elke werkplek om de
werkplek en de lerende op te volgen. De onderwijsinstelling zelf doet dit academiejaar geen
werkplekbezoeken

Andere wijze van opvolging
-

Er zijn intervisiemomenten voor de studenten, de mentoren en de docenten.
In het project maakt men gebruik van Trello en notion.so om de lerende op te volgen en te
evalueren. (Daarnaast wordt er ook gewerkt met vragenlijsten om de werkplekcomponent te
evalueren.)

Feedback door de mentor
-

Geen info hierover beschikbaar.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
Werkplekbezoeken
-

In alle opleidingen in het volwassenenonderwijs doet de onderwijsinstelling werkplekbezoeken.
De frequentie van de werkplekbezoeken is verschillend:
o In 5 opleidingen worden werkplekbezoeken georganiseerd in functie van de noden van de
cursist/onderneming.
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o
o

o

In 1 opleiding worden werkplekbezoeken enkele keren in de loop van de
werkplekcomponent georganiseerd.
In de proeftuin die niet doorgegaan is, was het plan om eerst telefonisch/via een
werkplekbezoek met de drie partijen uit te wisselen en op het einde van het kwartaal een
werkplekbezoek te doen.
In 1 opleiding moeten de afspraken hieromtrent nog gemaakt worden.

Andere wijze van opvolging
-

In 6 opleidingen informeert de cursist het cvo wekelijks over de werkplekcomponent via een
verslag op een digitaal platform.
1 cvo maakt in de proeftuinen gebruik van Google Drive of van een eigen tool ter opvolging van
de cursist op de werkplek. In de toekomst wil het cvo eventueel werken met een tool zoals
Noteble.
1 cvo is geïnteresseerd in een gebruiksvriendelijke, competentie- en procesgerichte
evaluatietool die ook zelfevaluatie door de cursist toelaat.

Feedback door de mentor
-

De mentor geeft wekelijks feedback aan de lerende in 6 opleidingen (in 2 projecten).
In een van de opleidingen geeft de mentor tweemaal per kwartaal feedback aan de cursist.
1 cvo moet hierover nog afspraken maken met de ondernemingen.

Samenvatting
Werkplekbezoeken
- In bijna alle proeftuinen in de projecten doet de onderwijsinstelling werkplekbezoeken.
- In de masteropleiding doet de onderwijsinstelling geen werkplekbezoeken en in het
postgraduaat worden deze gedaan door een tussenorganisatie (de promotor van het project).
- De frequentie van de werkplekbezoeken door de onderwijsinstelling is
o bij de graduaatsopleidingen van 1 keer in het academiejaar tot 6 keer per semester;
o bij de bacheloropleidingen van 1 tot 3 keer in het academiejaar;
o bij de meeste opleidingen in het volwassenenonderwijs afhankelijk van de noden van
de cursist/onderneming/cvo.
Andere wijze van opvolging
- In de graduaatsopleidingen en de bacheloropleidingen houden de studenten meestal een
logboek bij en hebben ze een digitale portfolio.
- In een deel van de proeftuinen in het hoger onderwijs wordt gebruik gemaakt van een van de
volgende opvolgingstools: Blackboard, MICOON, Netschool, Digitap, Toledo, Trello en
notion.so. Volgens een hogeschool is een opvolgingstool wenselijk. 1 cvo wil gebruik maken
van een goede evaluatietool. Een ander cvo wil in de toekomst eventueel met een tool zoals
Noteble werken.
- Eén hogeschool organiseert regelmatig intervisiemomenten met de studenten. Dit gebeurt
ook in de masteropleiding waar de studenten begeleidingsgesprekken in kleine groepen
hebben in de onderwijsinstelling over de activiteiten op de werkplek.
- In de meeste opleidingen in het volwassenenonderwijs informeren de cursisten het cvo
wekelijks over de werkplekcomponent via een verslag op een digitaal platform.
Feedback door de mentor
- In de graduaatsopleidingen verschillen de afspraken rond de frequentie van de feedback door
de mentor aan de student per onderwijsinstelling. Deze feedback wordt bij een van de
hogescholen wekelijks verwacht, bij een andere hogeschool slechts tweemaal per kwartaal.
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-

In de bacheloropleidingen wordt bij twee opleidingen van de mentor verwacht dat hij/zij
dagelijks feedback geeft aan de lerende, bij andere bacheloropleidingen verschilt dit per
onderneming/situatie/student.
In de meeste opleidingen in het volwassenenonderwijs geeft de mentor wekelijks feedback
aan de mentor.

Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Volgens een hogeschool (BA) vraagt het traject een grote tijdsinvestering van de docenten
aangezien de taken in het kader van het traject in de proeftuin (zoals de evaluatie van de
studenten op de werkplek) bovenop de taken in het kader van het regulier traject komen.
- Een cvo geeft aan dat het voor het cvo niet gemakkelijk is om de evaluatie van de cursisten
deels uit handen te geven. Hiervoor kan een evaluatietool een oplossing bieden.

13. Zoektocht en selectie van ondernemingen
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
Zoektocht ondernemingen
-

In alle graduaatsopleidingen werden zowel ondernemingen uit het bestaand netwerk
geselecteerd, als nieuwe ondernemingen gezocht.
3 hogescholen schakelden ook een (of meerdere) externe organisatie(s) in om ondernemingen
te vinden zoals VDAB, Voka, DewaConnect, Inom arbeiders, Provincie West-Vlaanderen, Stad
Brugge, Syntra West en Tofam West.

Bevraagde aspecten/selectiecriteria ondernemingen
-

2 hogescholen geven aan dat ze aan de ondernemingen die werkplekken konden voorzien geen
criteria hebben opgelegd.
Bepaalde hogescholen bekeken de volgende aspecten13 bij het aangaan van een samenwerking
met een onderneming:
o De onderneming voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding
op de werkplek van een lerende mogelijk te maken. (3 hogescholen)
o De onderneming wil in menselijk kapitaal investeren. (1 hogeschool)
o De locatie van de werkplek is bereikbaar voor de studenten. (1 hogeschool)

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
Zoektocht ondernemingen
-

Alle bacheloropleidingen hebben ondernemingen uit het bestaand netwerk geselecteerd, bij 5
bacheloropleidingen werden ook nieuwe ondernemingen gezocht.
In 3 bacheloropleidingen werd er ook een externe organisatie zoals Comeos of Voka
ingeschakeld om ondernemingen te vinden.
Een hogeschool geeft aan dat er samenwerkingen zijn aangegaan met zowel grote
beursgenoteerde bedrijven als met kmo’s.

Bevraagde aspecten/selectiecriteria ondernemingen
-

13

In 2 opleidingen werden er geen criteria opgelegd aan de ondernemingen die werkplekken
wilden voorzien.

Meestal geen criteria waaraan de onderneming moest voldoen om een samenwerking mee aan te gaan.
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-

In 1 opleiding ging men vooral na of de onderneming een leeromgeving kan aanbieden voor de
te behalen competenties. Verder werden er geen bijkomende criteria opgelegd.
Bepaalde opleidingen bekeken de volgende aspecten14 bij het aangaan van een samenwerking
met een onderneming:
o De onderneming voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding
op de werkplek van een lerende mogelijk te maken. (5 opleidingen)
 In het kader van 1 opleiding moet de mentor voldoende ervaring in de job en
theoretische achtergrond hebben.
 In een andere opleiding moet de onderneming voldoen aan de volgende criteria:
 De onderneming heeft minimum 5 werknemers.
 De onderneming voorziet in onthaal en rondleiding.
 De student krijgt de kans om effectief mee te werken in de onderneming.
o Er is een vertrouwensband tussen de onderwijsinstelling en de onderneming. Het contact
en de communicatie tussen de mentor en de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling
verlopen goed. (2 opleidingen)
o De onderneming ziet de begeleiding van de lerende als een maatschappelijk engagement.
(2 opleidingen)
o De onderneming heeft voldoende financiële draagkracht. (1 opleiding)
 De hogeschool gaat bij nieuwe ondernemingen na of ze voldoende financiële
draagkracht hebben door de jaarverslagen van de onderneming te raadplegen.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
Zoektocht ondernemingen
-

Er werden ondernemingen gezocht in het bestaand netwerk maar er werden ook nieuwe
ondernemingen gezocht.

Bevraagde aspecten/selectiecriteria ondernemingen
-

Tijdens de selectieprocedure moet de onderneming een project op tafel leggen dat
masterproefwaardig is en dat de student kans geeft om aan alle eindcriteria voor de
masterproef te voldoen via de onderneming.
De aanwezigheid van een senior designer is wenselijk maar niet noodzakelijk als er een kader is
dat een optimaal verloop van de masterproef kan garanderen.
Voor de studenten blijkt de locatie van de werkplek impact te hebben op hun projectkeuze.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
Zoektocht ondernemingen
-

Er werden ondernemingen gezocht in het bestaand netwerk maar er werden ook nieuwe
ondernemingen gezocht.
Het postgraduaat werkte ook samen met Comeos om nieuwe ondernemingen te vinden.

Bevraagde aspecten/selectiecriteria ondernemingen
-

Ondernemingen met leerwerkplekken waar de lerende voldoende digitale competenties kan
leren, werden geselecteerd zonder aan andere criteria te moeten voldoen.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
Zoektocht ondernemingen

14

Meestal geen criteria waaraan de onderneming moest voldoen om een samenwerking mee aan te gaan.
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-

In 6 opleidingen werden ondernemingen geselecteerd uit het bestaand netwerk van het cvo, in
7 opleidingen werden (ook) nieuwe ondernemingen gezocht.
1 cvo schakelde Talentenstroom in om ondernemingen te zoeken voor de opleiding, een ander
cvo werkte samen met PMO en RiseSmart.

Bevraagde aspecten/selectiecriteria ondernemingen
-

In 1 opleiding werden geen criteria aan de ondernemingen opgelegd als ze een werkplek konden
voorzien in het kader van de opleiding. Het cvo merkt op dat dit ook komt doordat men in de
opleiding nog geen ervaring heeft met dergelijke samenwerkingen met ondernemingen.
In bepaalde opleidingen werden de volgende aspecten15 bekeken bij het aangaan van een
samenwerking met een onderneming:
o De onderneming voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de opleiding
op de werkplek van een lerende mogelijk te maken. (7 opleidingen)
 Een cvo licht toe dat de ondernemingen geselecteerd werden op basis van de
activiteiten die de cursisten op de werkplek kunnen uitvoeren en de documenten,
de programma’s en de machines waarmee de cursisten op de werkplek kunnen
werken.
o De onderneming heeft voldoende financiële draagkracht. (2 opleidingen)
 Het cvo gaat de marktpositie van de ondernemingen na. Een onderneming wordt
enkel geselecteerd als ze voldoende middelen heeft om de nodige begeleiding te
voorzien aan de cursist(en).

Samenvatting
Zoektocht ondernemingen
- In alle proeftuinen werden zowel ondernemingen in het bestaand netwerk als nieuwe
ondernemingen gezocht, behalve in 4 bacheloropleidingen waar er enkel ondernemingen in
het bestaand netwerk gezocht werden.
- In verschillende proeftuinen zowel in het hoger onderwijs als in het volwassenenonderwijs
werkte men met een tussenorganisatie om ondernemingen te vinden.
Bevraagde aspecten/selectiecriteria ondernemingen
- Over het algemeen worden er in de meeste proeftuinen geen voorwaarden aan de
ondernemingen gesteld. Er wordt dan enkel nagegaan of de onderneming de juiste
competenties/leerdoelen kan aanbieden.
- In enkele proeftuinen in het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs werden enkele
andere aspecten bekeken vooraleer er een samenwerking aangegaan werd met een
onderneming, zoals:
o De onderneming voldoet op het vlak van organisatie en bedrijfsuitrusting om de
opleiding op de werkplek van een lerende mogelijk te maken.
 De mentor heeft voldoende ervaring in de job en theoretische achtergrond.
 De onderneming heeft minimum 5 werknemers.
 De onderneming voorziet in onthaal en rondleiding.
 De student krijgt de kans om effectief mee te werken in de onderneming.
o De onderneming wil in menselijk kapitaal investeren.
o De locatie van de onderneming is bereikbaar voor de studenten.
o Er is een vertrouwensband tussen de onderwijsinstelling en de onderneming. Het
contact en de communicatie tussen de mentor en de verantwoordelijke van de
onderwijsinstelling verlopen goed.
o De onderneming ziet de begeleiding van de lerende als een maatschappelijk
engagement.
15

Meestal geen criteria waaraan de onderneming moest voldoen om een samenwerking mee aan te gaan.
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o

De onderneming heeft voldoende financiële draagkracht.

Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Volgens een hogeschool (GRA) levert een externe organisatie onvoldoende werkplekpartners
op en is het efficiënter als de onderwijsinstelling de ondernemingen persoonlijk aanspreekt.
Een ander project (VO) vindt echter dat een samenwerking met de sector via
sectororganisaties een absolute meerwaarde is bij de zoektocht naar ondernemingen.
- Volgens een proeftuin in de bacheloropleiding Elektromechanica is er concurrentie tussen de
bedrijven om een werkplek te mogen voorzien.
- Een hogeschool (GRA) geeft aan dat er ook via ondernemingen en studenten ondernemingen
gezocht werden.

14. (On)voldoende/ te veel werkplekken
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

De meeste graduaatsopleidingen moeten de lerenden met de ondernemingen nog matchen
waardoor het nog niet duidelijk is of men voldoende/te veel/te weinig werkplekken heeft.
Om een of meerdere van de volgende redenen was er in bepaalde opleidingen een tekort aan
werkplekken/was het moeilijk om voldoende werkplekken te vinden:
o Het netwerk aan ondernemingen is nog onvoldoende ontwikkeld.
o De ondernemingen kunnen niet altijd de juiste competenties aanbieden.
o Het aantal inschrijvingen van studenten was veel hoger dan men geanticipeerd had. Het is
het eerste academiejaar dat de graduaatsopleidingen ingericht worden.
o Er is niet altijd een match tussen de studenten en de werkplekken die zich willen
engageren. Bepaalde studenten hebben bv. niet de juiste motivatie om op de werkplek te
leren.
o Bepaalde ondernemingen willen niet meestappen in de proeftuin omdat
 ze het werkplekleren /graduaatsopleidingen onvoldoende kennen;
 ze andere soorten samenwerkingen hebben (bepaalde sectoren zijn reeds
overbevraagd).

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

-

-

In 4 opleidingen was er een tekort aan werkplekken/was het moeilijk om voldoende
werkplekken te vinden. Dit om een of meerdere van de volgende redenen:
o Het netwerk aan ondernemingen is onvoldoende ontwikkeld.
o De ondernemingen kunnen niet altijd de juiste competenties aanbieden.
In 2 opleidingen was er een overschot aan werkplekken om een van de volgende redenen:
o De onderwijsinstelling wilde enkel met een beperkt aantal lerenden of werkplekken
werken in het project.
o Werkplekken waarvan de locatie niet bereikbaar is, kunnen moeilijk gematcht worden
met de studenten.
In 1 opleiding was er een perfecte match tussen het aantal beschikbare werkplekken en het
aantal studenten.
In 2 opleidingen was het matchingsproces op het moment van de rapportering nog niet gestart.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

De proeftuin had een perfecte match tussen de leerwerkplekken en het aantal studenten.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
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-

In het postgraduaat kon men niet voor alle leerwerkplekken een match met een student vinden.
De belangrijkste reden hiervoor was de bereikbaarheid van de werkpleklocatie.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

-

-

In bepaalde opleidingen was er een tekort aan werkplekken/was het moeilijk om voldoende
werkplekken te vinden. Dit om een of meerdere van de volgende redenen:
o Het cvo heeft een onvoldoende ontwikkeld netwerk aan ondernemingen.
o De ondernemingen kunnen niet altijd de juiste competenties aanbieden.
o Bepaalde ondernemingen willen niet meestappen in de proeftuin omdat
 ze voor ‘duaal leren’ niet voldoende tijd of personeel hebben;
 een pilot onzekerheid met zich meebrengt;
 ze andere soorten samenwerkingen hebben of verkiezen, bijvoorbeeld met een
hogeschool in het kader van een graduaatsopleiding (bijgevolg kan het voor een cvo
een uitdaging zijn om de leertrajecten binnen de proeftuin te profileren).
In 2 opleidingen was er een overschot aan werkplekken omwille van een van de volgende
redenen:
o De sector heeft nood aan gekwalificeerd personeel en hoopt dit te kunnen aantrekken via
het duale leertraject.
o Er konden niet genoeg cursisten aangetrokken worden voor ‘duaal leren’.
In 2 van de opleidingen was er een perfecte match tussen het aantal werkplekken en cursisten.
Bij 3 opleidingen was het matchingsproces op het moment van de rapportering nog niet gestart.

Samenvatting
- In verschillende graduaatsopleidingen moest de matching nog gestart worden op het
moment van de rapportering.
- In bepaalde graduaatsopleidingen was er een tekort aan werkplekken.
- In de bacheloropleidingen en in de opleidingen in het volwassenenonderwijs waren er zowel
trajecten met een tekort als met een overschot aan werkplekken.
- In de masteropleiding was er een perfecte match van het aantal werkplekken en studenten.
- In het postgraduaat had men een tekort aan werkplekken.
- Een tekort aan werkplekken werd veroorzaakt door een of meerdere van de volgende
factoren:
o De ondernemingen kunnen niet altijd de juiste competenties aanbieden.
o Het netwerk aan ondernemingen is nog onvoldoende ontwikkeld.
o Het aantal inschrijvingen van studenten in de graduaatsopleidingen was veel hoger dan
men geanticipeerd had.
o Er is niet altijd een match tussen de lerenden en de werkplekken die zich willen
engageren.
 Werkplekken waarvan de locatie niet bereikbaar is, kunnen moeilijk gematcht
worden met de lerenden.
 Bepaalde lerenden hebben bv. niet de juiste motivatie om op de werkplek te
leren.
o Bepaalde ondernemingen willen niet meestappen in de proeftuin omdat
 ze voor ‘duaal leren’ niet voldoende tijd of personeel hebben;
 ze het werkplekleren /graduaatsopleidingen onvoldoende kennen;
 een pilot onzekerheid met zich meebrengt;
 ze andere soorten samenwerkingen hebben of verkiezen, bijvoorbeeld met een
hogeschool in het kader van een graduaatsopleiding.
- Een overschot aan werkplekken werd veroorzaakt door een of meerdere van de volgende
factoren:
o De onderwijsinstelling wilde enkel met een beperkt aantal lerenden of werkplekken
werken in het project.
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o
o

De sector heeft nood aan gekwalificeerd personeel en hoopt dit te kunnen aantrekken
via het duale leertraject.
Er konden niet genoeg lerenden aangetrokken worden voor ‘duaal leren’.

Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een project (GRA en BA) pleit ervoor dat er een duidelijke communicatie is en één
aanspreekpunt voor alle ondernemingen rond duaal leren.
- Volgens een project (BA en PO) is het belangrijk dat het matchingsproces tijdig gestart wordt
zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden.
- Een hogeschool (BA) geeft aan dat
o bepaalde ondernemingen laattijdig aangaven dat ze een werkplek wilden voorzien
waardoor de onderwijsinstelling de studenten niet tijdig/voldoende kon briefen over
deze werkplekken;
o de ondernemingen de studenten probeerden te overtuigen om voor hen te kiezen
doordat er meer werkplekken waren dan studenten.
- Een cvo vreest dat er onvoldoende werkplekken zullen zijn eens het duaal aanbod groter
wordt. Om een kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen garanderen zou het cvo een
samenwerking met meer ondernemingen verkiezen zodat het aantal cursisten per werkplek
beperkt (bv. 2) kan zijn.

15. Ondersteuning aan ondernemingen

De toelichting hieronder gaat over andere ondersteuningsvormen dan de initiatieven die er vanuit
de onderwijsinstelling genomen worden om afspraken te maken rond
- de inhouden van de werkplekcomponent;
- de criteria om mee te kunnen stappen in de proeftuin;
- de overeenkomst;
- de te gebruiken opvolgingstools;
- de initiatieven om de lerende met de onderneming te matchen.
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
-

-

4 van de 5 hogescholen zetten een of twee van de onderstaande ondersteuningsmiddelen in
specifiek rond mentorschap voor de mentoren/de ondernemingen in de vorm van
o een mentoropleiding (2 hogescholen);
 in contactvorm (door de onderwijsinstelling of een externe partner)
 online (in een van de projecten: bestaande uit één module uitgewerkt)
o een leidraad/ instrumentarium/ handleiding/gids rond het geven van feedback/evaluatie
en begeleiding (4 hogescholen);
o begeleiding rond mentorschap van studenten met een specifieke beperking of extra
ondersteuningsnood (1 hogeschool).
3 hogescholen maken ook gebruik van een gids of een infosessie over duaal leren om de
ondernemingen rond duaal leren in het algemeen te informeren.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
-

In 5 opleidingen worden de mentoren ondersteund in de vorm van:
o een mentoropleiding van 3 volledige dagen (1 opleiding);
o (maandelijkse) coaching door de projectpromotor die een tussenorganisatie is (2
opleidingen);
o een draaiboek op basis van een kwalitatieve scan van de mentor (en de werkplek) dat de
mentoren optimaal voorbereidt en informeert over wat er van hen verwacht wordt (1
opleiding);
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o

een evaluatie- en bijsturingssessie op het einde van de proeftuin (1 opleiding).

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
-

UAntwerpen is input aan het verzamelen van de stakeholders rond de mogelijke
professionaliseringsvormen voor mentoren en docenten (mentoropleiding, terugkomdagen)
met het oog op een kwalitatieve coaching en (proces)evaluatie van de student.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
-

In het postgraduaat worden de mentoren maandelijks gecoacht door een tussenorganisatie (die
ook de projectpromotor is).

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
-

-

3 cvo zetten een ondersteuningsmiddel in voor de mentoren/de ondernemingen specifiek rond
mentorschap in de vorm van:
o een mentoropleiding
 in contactvorm (5 opleidingen);
 online (bestaande uit één module) uitgewerkt i.s.m. een hogeschool (1 opleiding).
o een individuele coaching (6 opleidingen);
 door de leerkracht/ trajectbegeleider/ coördinator vanuit de onderwijsinstelling of
door een externe partner zoals PMO/ RiseSmart/ Arktos/ Agoria.
o infosessies voor ondernemingen (1 opleiding).
1 cvo beschreef in een evaluatiedossier de competenties die op de werkplek behaald dienen te
worden in een duidelijke taal voor de samenwerkende partners en de cursisten.

Samenvatting
- Om de mentoren te ondersteunen worden in bepaalde proeftuinen de volgende
ondersteuningsmiddelen ingezet:
o een mentoropleiding - online of in contactvorm (graduaatsopleidingen,
bacheloropleidingen, opleidingen in het volwassenenonderwijs);
o individuele coaching - door externen of door de onderwijsinstelling (bacheloropleiding,
postgraduaat, opleidingen in het volwassenenonderwijs);
o een leidraad/ instrumentarium/ handleiding/ gids/ draaiboek rond mentorschap
(graduaatsopleidingen, bacheloropleiding);
o een evaluatie- en bijsturingssessie (bacheloropleidingen).
- Daarnaast worden ter ondersteuning van de ondernemingen ook infosessies/draaiboeken
over ‘duaal leren’ en evaluatiedossiers in een duidelijke taal voor alle betrokkenen ingezet
(graduaatsopleidingen, volwassenenonderwijs).
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Een hogeschool (BA) geeft aan dat het beter is om de mentoropleiding zelf te organiseren
omdat de onderwijsinstelling expertise heeft met de doelgroep, het hoger onderwijs en het
geven van opleidingen.
- Volgens een project (MA) voorziet de overheid best een mentoropleiding voor duaal leren in
het hoger onderwijs, die idealiter modulair opgebouwd is.
- Volgens een project (BA, PO) moeten de mentoren direct geïdentificeerd en meegenomen
worden in communicatie en afspraken. Zo vermijdt men dat de informatie voor mentoren
niet bij hen maar bij andere werknemers terechtkomt.
- Volgens een project (MA) zijn de omvang van de werkplekcomponent in de opleiding, de
sector waaronder de opleiding valt, alsook de tewerkstellingsmogelijkheden van
afgestudeerden, mee bepalend voor het professionaliseringsconcept dat wordt uitgewerkt
voor mentoren en docenten in hun coachende rol.
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-

Volgens een cvo is het uitwerken van een evaluatiedossier in een taal die duidelijk is voor de
ondernemingen, de lerenden en de projectpartners tijdsintensief.
Volgens een hogeschool (BA) moeten ondernemingen zicht krijgen op welke wijze ze welke
leerdoelen kunnen aanbieden en evalueren. Het is ook belangrijk dat de ondernemingen
begrijpen waarom er ook leerdoelen aan bod moeten komen die voor de onderneming
minder relevant zijn. Een investering in deze bewustmaking is volgens de hogeschool
essentieel om een sterke groei van duaal leren in het hoger onderwijs mogelijk te maken.

16. Onkostenvergoeding en leervergoeding
Graduaatsopleidingen (24 in 5 hogescholen)
Leervergoeding
-

De meeste graduaatsopleidingen wensen geen leervergoeding voor de studenten om geen
verschillen te creëren met andere trajecten of opleidingen.
1 hogeschool pleit voor een oplossing – zoals een specifiek statuut en een aanpassing voor duaal
leren van het Vlaams Opleidingsverlof - voor werkstudenten die niet in hun eigen organisatie op
de werkplek kunnen leren.

Onkostenvergoeding
-

Bij 3 onderwijsinstellingen krijgen de studenten een onkostenvergoeding indien de onderneming
een onkostenvergoeding wil betalen.
TUA West geeft aan dat een onkostenvergoeding voor studenten wenselijk is.

Bacheloropleidingen (9 in 6 hogescholen)
Leervergoeding
-

4 hogescholen wensen geen leervergoeding om een of meerdere van de volgende redenen:
o Men wil vermijden dat er verschillen gecreëerd worden met lerenden in andere
trajecten/opleidingen waarin de lerenden niet vergoed worden.
o Men wil partnerschappen met leerondernemingen die de studenten niet willen
vergoeden behouden. (In het kader van ‘duaal leren’ wordt er reeds een serieuze
investering gevraagd van ondernemingen. Studenten krijgen reeds een
onkostenvergoeding en begeleiding in de onderneming.)
o Men wil een concurrentiestrijd tussen de ondernemingen vermijden.
o Een vergoeding mag niet de motivatie zijn voor studenten om voor ‘duaal leren’ te kiezen.
o De onderwijsinstellingen en de ondernemingen zijn niet klaar voor het bezoldigd leren op
de werkplek.
- Volgens een tussenorganisatie en een hogeschool is een leervergoeding voor studenten wel
wenselijk aangezien de ondernemingen zelf ook een leervergoeding willen geven. Volgens de
tussenorganisatie zal men op die manier Franse studenten kunnen aantrekken voor ‘duaal
leren’ in Vlaanderen.

Onkostenvergoeding
-

In 4 bacheloropleidingen krijgen de studenten een onkostenvergoeding:
o In een van deze opleidingen (Elektromechanica) krijgen de studenten een
onkostenvergoeding van 17 euro - het hoogste bedrag dat een van de leerondernemingen
kan rechtvaardigen als onkosten. Deze onkostenvergoeding wordt gegeven om de
volgende redenen:
 Er is anders geen interesse bij de studenten om aan het traject deel te nemen.
Gezien de kosten die een student in het ‘duaal traject’ heeft (in deze
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o
o

onderwijsinstelling heeft deze opleiding een verlengde studieduur), is deze
onkostenvergoeding slechts een pleister op de wonde.
 De ondernemingen zijn toch bereid om een onkostenvergoeding te betalen.
In een van deze opleidingen krijgt de student een onkostenvergoeding als hij/zij dit zo
afspreekt met de leeronderneming.
In een andere opleiding gaat het specifiek om een verplaatsingsvergoeding.

Masteropleiding (1 in 1 universiteit)
Leervergoeding
-

Een leervergoeding is niet wenselijk. De onderwijsinstelling wenst niet te moeten instaan voor
de vergoeding wanneer de werkgever in gebreke zou blijven.

Onkostenvergoeding
-

In de masteropleiding krijgen de lerenden geen onkostenvergoeding om geen verschillen te
creëren met andere trajecten of opleidingen waarin de studenten geen onkostenvergoeding
krijgen. Studenten die op stage gaan kunnen immers geen onkosten inbrengen.

Postgraduaat (1 in 1 hogeschool)
Leervergoeding
-

Een leervergoeding is niet wenselijk omdat men partnerschappen met leerondernemingen die
de studenten niet willen vergoeden wil behouden. In de opleiding krijgen de studenten ook geen
leervergoeding omdat er hieromtrent nog geen regelgeving is.

Onkostenvergoeding
-

De studenten krijgen een verplaatsingsvergoeding.

Opleidingen in het volwassenenonderwijs (8 in 5 cvo)
Leervergoeding
-

-

Een leervergoeding is niet wenselijk volgens een aantal cvo:
o Men vreest dat een leervergoeding ertoe zou leiden dat goede werkplekken zouden
afhaken.
o Men wil geen cursisten aantrekken die voor de opleiding enkel kiezen wegens de
leervergoeding.
o Men wil geen verschillen creëren met cursisten in andere trajecten of opleidingen waarin
er geen leervergoeding gegeven wordt door de onderneming.
Een ander cvo geeft aan dat een vergoeding voor werkende cursisten wenselijk is om meer
werkenden aan te trekken, en zodat ze voor het intensieve dagtraject kunnen kiezen en sneller
tot een certificaat kunnen komen. Het werkplekleren is minder modulair (door te werken met
ondernemingen) en wordt best ook niet te veel gespreid in de tijd.

Samenvatting
Leervergoeding
- De meeste opleidingen wensen geen leervergoeding voor de lerenden, om een of meerdere
van de volgende redenen:
o Men wil vermijden dat er verschillen gecreëerd worden met lerenden in andere
trajecten/opleidingen waarin de lerenden niet vergoed worden.
o Men wil partnerschappen met leerondernemingen die de lerenden niet willen
vergoeden behouden. (In het kader van ‘duaal leren’ wordt er reeds een serieuze
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-

investering gevraagd van ondernemingen. Lerenden krijgen reeds een
onkostenvergoeding en begeleiding in de onderneming.)
o Men wil een concurrentiestrijd tussen de ondernemingen vermijden.
o Een vergoeding mag niet de motivatie zijn voor lerenden om voor ‘duaal leren’ te
kiezen.
o De onderwijsinstelling wenst niet te moeten instaan voor de leervergoeding wanneer
de werkgever in gebreke zou blijven.
1 cvo geeft aan dat een leervergoeding voor werkende lerenden wenselijk is.
1 hogeschool (GRA) pleit voor een oplossing – zoals een specifiek statuut en een aanpassing
voor duaal leren van het Vlaams Opleidingsverlof - voor werkstudenten die niet in hun eigen
organisatie op de werkplek kunnen leren.
Een tussenorganisatie en een hogeschool (BA) zijn vragende partij voor een leervergoeding.
Volgens hen willen de ondernemingen zelf ook een leervergoeding geven. De
tussenorganisatie wil op die manier Franse studenten aantrekken voor duale trajecten in
Vlaanderen.

Onkostenvergoeding
- Een onkostenvergoeding is enkel bij 1 hogeschool (BA) verplicht.
- In de masteropleiding krijgen de studenten geen onkostenvergoeding om geen verschillen te
creëren met andere trajecten of opleidingen waarin de studenten geen onkostenvergoeding
krijgen.
- Bij een aantal andere opleidingen krijgen de lerenden een onkostenvergoeding indien ze dit
zo afspreken met de leeronderneming.
Tips/aanbevelingen/opmerkingen van bepaalde projecten
- Volgens een project (GRA) is het leren op de werkplek voor werkstudenten die niet kunnen
leren op de werkplek in hun eigen organisatie, moeilijk combineerbaar met hun werk.
Hiermee hebben de studenten te kampen die in een andere sector werken dan de sector van
de opleiding, maar ook enkele studenten die wel in de sector van de opleiding werken.
- Een hogeschool (BA) wil een kader zoals er in Wallonië is voor de duobaan/bis-baan waarbij
de studenten een vergoeding krijgen van 60-80 euro/per dag. De Waalse minister heeft
ervoor gezorgd dat een bis-baan ook in duale trajecten mogelijk is.

17. Verwachtingen van de proefprojecten
Informatie en sensibilisering
-

-

Een project (GRA, BA) wijst erop dat het wetgevend kader nog niet heel helder is, waardoor er
op dit moment een grote onzekerheid is voor onderwijsinstellingen én bedrijven. Volgens het
project willen de ondernemingen en de onderwijsinstellingen weten bij wie en op welke manier
ze terecht kunnen met hun vragen.
Volgens een hogeschool (GRA) zou de overheid ondernemingen meer moeten sensibiliseren
m.b.t. het werkplekleren in de graduaatsopleidingen aangezien het werkplekleren nog
onvoldoende gekend is bij de ondernemingen.

Van elkaar leren
- Een universiteit (MA) stelt de vraag of het ESF kan voorzien in een studiedag voor projecten
rond duaal leren in het hoger onderwijs, die het instellingsniveau zou overstijgen.
- Een project (GRA) verwacht van het ESF, het departement Onderwijs en Vorming en SYNTRA
Vlaanderen dat ze een brug slaan tussen het hoger onderwijs en het werkveld door adviezen en
good practices te delen rond bv. de hulpmiddelen in het kader van duaal leren en de
professionalisering van mentoren.
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-

Een hogeschool (GRA) geeft aan dat het lerend netwerk als een goede praktijk ervaren wordt en
beveelt aan dat het lerend netwerk telkens gestart wordt met het delen van good practices en
lessons learned.
Een universiteit (MA) stelt voor dat de website van ESF de volledige publicatie ontsluit van
afgeronde ESF-projecten zodat niet alleen de steekkaart ter beschikking wordt gesteld, maar ook
het eindrapport.

Promotie trajecten
- Een project (BA) vraagt het ESF om hun project te promoten.
- Een universiteit (MA) adviseert dat SYNTRA Vlaanderen de ESF-projecten opneemt in zijn
publicatie ODIN zodat ondernemingen de projecten kennen.
Toekomst: nieuwe /verlenging projecten
- Een cvo adviseert dat er een verlenging van de projecten komt. Het is namelijk moeilijk om al na
een anderhalf jaar een correct beeld te hebben van de totale inspanningen die duaal leren van
alle actoren vergt.
- Een cvo wijst erop dat het tijdig duidelijk moet zijn of er een verlenging komt van de ESFprojecten.
- Een hogeschool (GRA) geeft aan dat de projectperiode moet aansluiten bij de duur van de
opleidingen.
- Een project (PO, BA) gelooft dat er voor het concept duaal digitaal ook mogelijkheden zijn
binnen het volwassenenonderwijs en wenst de opties te exploreren samen met SYNTRA
Vlaanderen, VDAB, het ESF en het departement Onderwijs en Vorming.
Beleid algemeen
- Een cvo (VO) verwacht van het departement Onderwijs en Vorming een duidelijk kader voor
duaal leren en duale trajecten in het volwassenenonderwijs (extra financiering, extra
begeleiding van de cursisten, vergoeding voor de cursisten enz.).
- Vanuit een project (BA) wordt erop gewezen dat het noodzakelijk is om de evaluatie van de
proeftuinen af te wachten alvorens het beleidskader rond duaal leren in het hoger onderwijs te
maken zodat de ervaringen uit de proeftuinen in het beleid kunnen worden meegenomen.
- Een project (VO) stelt voor dat de cvo die meegewerkt hebben aan de proeftuinen actief
betrokken worden in het voorbereiden van de invoering van duaal leren in het
volwassenenonderwijs.
- Een project (VO) adviseert dat de regelgeving voor duaal leren aangepast is aan de
onderwijsniveaus secundair onderwijs/volwassenenonderwijs/hoger onderwijs. De
onderwijsvormen, deelnemers en doelstellingen verschillen per onderwijsniveau te sterk om
alles in een eenvormig systeem van duaal leren te gieten.
Curriculum
-

Een project (VO) vraagt het departement Onderwijs en Vorming ondersteuning bij het zoeken
naar een compromis tussen het modulaire en het duale traject.

Financiering
-

Bij een hogeschool (GRA) worden de studenten bij het werkplekleren veel intensiever, gerichter
en persoonlijker begeleid. Dit betekent dat de opleiding meer middelen en steun nodig heeft om
werkplekleren te kunnen organiseren.
Een project (GRA) geeft aan dat er extra mensen ingezet moesten worden in het project
aangezien er een hogere instroom was dan voorzien en de opleiding, het profiel van de
instromers en de werkvorm nieuw zijn.
Een project (BA) geeft aan dat het interessant zou zijn indien het departement Onderwijs en
Vorming deel zou nemen aan de werkgroep financieringsmodel van het project.
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Administratie ESF
- De administratieve verplichtingen in het kader van het ESF worden door 3 projecten (VO, GRA,
BA) als tijdsintensief ervaren. Daarom stellen de projecten voor dat er een administratieve
vereenvoudiging komt of ondersteuning gegeven wordt (o.a. bij de rapportering).
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