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8519  AGORIA CENTRAL Duaal leren slim 
organiseren: 
professionele bachelor 
Elektromechanica 

• PBa Elektromechanica (AP Hogeschool 
Antwerpen, HOGENT, UC Leuven-Limburg, 
Vives Noord) 

• Eindrapport(bevraging door het Lerend 
netwerk) 

• https://www.agoria.be/coach-de-coach-
werkplekleren/ 

8522 CVO Vitant Elektromecanicien en 
Transport- en logistiek 
medewerker op de 
duale weg, ook in het 
VWO! 

• Elektromecanicien (CVO Vitant) 

• Transport- en logistiek medewerker (CVO 
Vitant) 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8522 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-leren-slim-organiseren-professionele-bachelor-elektromechanica
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839284/WSE_01_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8519.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839284/WSE_01_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8519.pdf
https://www.agoria.be/coach-de-coach-werkplekleren/
https://www.agoria.be/coach-de-coach-werkplekleren/
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/elektromecanicien-en-transport-en-logistiek-medewerker-op-de-duale-weg-ook-het-vwo
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839267/WSE_03_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8522.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839267/WSE_03_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8522.pdf
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8523 TUA West Duaal leren in het 
Hoger Onderwijs en 
volwassenenonderwijs: 
co-creatie van 4 
leertrajecten op maat 

• Elektromecanicien (CVO SVG, CVO Altus) 

• GRA Elektromechanische systemen (Vives 
Noord) 

• GRA Informatica (Netwerkbeheer) (Vives 
Noord) 

• GRA Voertuigtechnieken (Vives Zuid) 

• Gids duaal leren voor hogescholen, 
bedrijven en studenten 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8523 

8524 VOKA  Voka - Duaal leren in 
Hoger onderwijs 

• GRA Elektromechanische systemen (PXL 
Hogeschool) 

• GRA Transport en logistiek (PXL 
Hogeschool) 

• GRA Internet of Things (PXL Hogeschool) 

• PBa Informatiemanagement en 
Cybersecurity (Thomas More) 

• GRA Marketing- en communicatiesupport 
(Odisee) 

• GRA Werforganisatie (Odisee) 

• PBa Logistiek Management (Vives Zuid) 

• Vergelijkende studie van duaal leren in 
het hoger onderwijs 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8524 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-leren-het-hoger-onderwijs-en-volwassenenonderwijs-co-creatie-van-4
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839281/WSE_04_VIVES_Gids_duaal_leren_hogescholen_bedrijven_studenten.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839281/WSE_04_VIVES_Gids_duaal_leren_hogescholen_bedrijven_studenten.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839266/WSE_05_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8523.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839266/WSE_05_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8523.pdf
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/voka-duaal-leren-hoger-onderwijs
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839269/WSE_06_Vergelijkende_studie_duaal_leren_HO_VOKA_8524.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839269/WSE_06_Vergelijkende_studie_duaal_leren_HO_VOKA_8524.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839269/WSE_07_Bevraging_door_het_lerend_netwerk_antwoorden_van_8524.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839269/WSE_07_Bevraging_door_het_lerend_netwerk_antwoorden_van_8524.pdf
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8528 Arteveldehogeschool Duale Upskilling • GRA Accounting administration 
(Arteveldehogeschool) 

• Projectverloop 

• Werkpleklerengids graduaatsopleiding 
Accounting Administration: een 
bundeling van documenten voor de 
mentor, docent, student en coach 

• Projectresultaten onderzoeksvragen 

• Evaluatie klankbordgroep 

• Evaluatie van studenten en docenten 

• Extra outcomes van het project 

• Handleiding opleiding dualiseren 

• Beleidsaanbevelingen 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8528 

8540 UC Limburg vzw Samen naar Duaal 
Leren in HO 

• PBa Elektromechanica (UC Leuven-Limburg) 

• PBa Chemie (UC Leuven-Limburg) 

• Draaiboek werkplekleren 2e jaar 
bedrijfstechnisch project 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8540 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duale-upskilling
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839267/WSE_08_projectverloop.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839299/WSE_09_Werkpleklerengids.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839299/WSE_09_Werkpleklerengids.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839299/WSE_09_Werkpleklerengids.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839299/WSE_09_Werkpleklerengids.pdf
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1625839268/WSE_10_Projectresultaten_Onderzoeksvragen.xlsx
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1625839433/WSE_11_Evaluatie_klankbordgroep.xlsx
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839433/WSE_12_Evaluatie_studenten_docenten.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839433/WSE_13_Extra_outcomes_project.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839433/WSE_14_Handleiding_opleiding_dualiseren.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839433/WSE_15_Beleidsaanbevelingen.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839433/WSE_16_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8528.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839433/WSE_16_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8528.pdf
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/samen-naar-duaal-leren-ho
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839434/WSE_17_Draaiboek_werkplekleren_2e_jaar_bedrijfstechnisch_project.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839434/WSE_17_Draaiboek_werkplekleren_2e_jaar_bedrijfstechnisch_project.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839436/WSE_18_Bevraging_door_het_Lerend_netwek_antwoorden_van_8540.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839436/WSE_18_Bevraging_door_het_Lerend_netwek_antwoorden_van_8540.pdf
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8541 Hogeschool PXL  Duaal leren als middel 
voor boundary-
crossing in 
graduaatsopleidingen 

• GRA Accounting Administration (PXL 
Hogeschool) 

• GRA Juridisch-administratieve 
ondersteuning (PXL Hogeschool) 

• GRA Marketing- en communicatiesupport 
(Marketingsupport) (PXL Hogeschool) 

• GRA Marketing- en communicatiesupport 
(Communicatiesupport) (PXL Hogeschool) 

• GRA Winkelmanagement (PXL Hogeschool) 

• GRA Informatica (Netwerkbeheer) (PXL 
Hogeschool) 

• GRA Bouwkundig tekenen (PXL 
Hogeschool) 

• GRA Hernieuwbare energiesystemen (PXL 
Hogeschool) 

• GRA HVAC-systemen (PXL Hogeschool) 

• GRA Orthopedagogie (PXL Hogeschool) 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8541 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-leren-als-middel-voor-boundary-crossing-graduaatsopleidingen
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839436/WSE_19_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8541.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839436/WSE_19_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8541.pdf


 
 

 

   

groene rijen: projecten in het hoger onderwijs, blauwe rijen: projecten in het volwassenenonderwijs, oranje rij: project in het hoger onderwijs en het 

volwassenenonderwijs 

Projecten° 
met een 
link naar de 
infofiche 
van het 
project op 
de website 
van ESF 

Promotor Projectnaam Opleidingen 
 
GRA: graduaatsopleiding 
PBa: professionele bacheloropleiding 
Ma: masteropleiding 
 

Eindproduct: naam zoals gegeven door het 
project en een link naar het eindproduct 

8543 UAntwerpen Pro Werkplekleren aan 
UAntwerpen 

• Ma Productontwikkeling • Bevragingen van docenten, studenten en 
mentoren en een rapportering van de 
eindbevraging van de stuurgroep 

• Draaiboek duaal leren in hoger 
onderwijs (Piloot Productontwikkeling) 
en 4 bijlagen  

• Zelfreflectietool Duaal leren 
Productontwikkeling (Excel) 

• Generiek draaiboek Duaal leren in hoger 
onderwijs 

• Generieke zelfreflectietool (Excel)  

• Gevalideerde vragenlijst van KYSS (ESF-
project van AP Hogeschool) die 
gebruikers nodig hebben om de 
oefening te maken m.b.t. de generieke 
tool 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8543 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/pro-werkplekleren-aan-uantwerpen
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839437/WSE_20_Eindbevragingen_8543.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839437/WSE_20_Eindbevragingen_8543.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625839437/WSE_20_Eindbevragingen_8543.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841297/WSE_21_Draaiboek_duaal_leren_in_hoger_onderwijs_piloot.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841297/WSE_21_Draaiboek_duaal_leren_in_hoger_onderwijs_piloot.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841297/WSE_21_Draaiboek_duaal_leren_in_hoger_onderwijs_piloot.pdf
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1625841293/WSE_22_Zelfreflectietool__Duaal_Leren__Productontwikkeling_VS_2.xlsx
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1625841293/WSE_22_Zelfreflectietool__Duaal_Leren__Productontwikkeling_VS_2.xlsx
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_23_Generiek_draaiboek_Duaal_Leren_in_hoger_onderwijs.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_23_Generiek_draaiboek_Duaal_Leren_in_hoger_onderwijs.pdf
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1625841293/WSE_24_Zelfreflectietool_generieke_versie_eenvoudig.xlsx
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_25_KYSS_gevalideerde_vragenlijst.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_25_KYSS_gevalideerde_vragenlijst.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_25_KYSS_gevalideerde_vragenlijst.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_25_KYSS_gevalideerde_vragenlijst.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841294/WSE_25_KYSS_gevalideerde_vragenlijst.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841293/WSE_26_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8543.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841293/WSE_26_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8543.pdf
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8544 GO! CVO Antwerpen Duaal Leren in 
diplomagerichte 
opleidingen 

• Computertechnicus (CVO Encora) 

• Begeleider in de kinderopvang (CVO 
Encora) 

• Secretariaatsmedewerker (GO! CVO 
Antwerpen) 

• Lasser (GO! CVO Antwerpen) 

• Draaiboek: duale leertrajecten in het 
volwassenenonderwijs (inclusief 
beleidsaanbevelingen) 

• Rapportage onderzoekslijnen 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8544 

8549 CVO Qrios Duaal leren in het 
Tweedekansonderwijs 

• Polyvalent verkoper (CVO Qrios) • Eindrapport Qrios  

8551 DEWAFLEX BENELUX Integratie van een 
Frans duaal leerproject 
in bestaande Vlaamse 
Hogescholen 

• PBa Global Business Management (Vives 
Hogeschool) 

• Eindproduct Dewaflex 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8551 

8552 We Walk The Talk Duaal Digitaal • PBa Bedrijfsmanagement (KDG Hogeschool) 

• Postgraduaat Digitale Marketing en 
communicatie (Odisee Hogeschool - EMS) 

• Eindrapportering Duaal Digitaal  

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8552 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-leren-diplomagerichte-opleidingen
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841296/WSE_27_Draaiboek_duale_leertrajecten_vwo.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841296/WSE_27_Draaiboek_duale_leertrajecten_vwo.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841296/WSE_27_Draaiboek_duale_leertrajecten_vwo.pdf
https://redactie.vlaanderen.be/fgwp-asset-file/F71AC904-3D70-4D52-8F9B-8D1CC4B2EB74
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841295/WSE_29_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8544.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841295/WSE_29_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8544.pdf
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-leren-het-tweedekansonderwijs
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841295/WSE_30_Eindrapport_Qrios_duaal_leren.pdf
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/integratie-van-een-frans-duaal-leerproject-bestaande-vlaamse-hogescholen
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841395/WSE_31_Eindproduct_Dewaflex.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841382/WSE_32_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8552.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841382/WSE_32_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8552.pdf
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/duaal-digitaal
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841385/WSE_33_Eindrapportering_Duaal_Digitaal.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841385/WSE_34_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8552.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841385/WSE_34_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8552.pdf
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8554 EMINO Inclusief Duaal Leren in 
het Hoger Onderwijs 

• GRA Accounting Administration (Thomas 
More) 

• GRA Elektromechanische systemen 
(Thomas More) 

• GRA Informatica (Netwerkbeheer) (Thomas 
More) 

• GRA Informatica (Programmeren) (Thomas 
More) 

• Bevraging door het Lerend netwerk: 
antwoorden van 8554 

• Draaiboek 

• Workshop 

• Toolkit Inclusief Duaal Leren 

 

 

https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/inclusief-duaal-leren-het-hoger-onderwijs
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841384/WSE_35_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8554.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841384/WSE_35_Bevraging_door_het_Lerend_netwerk_antwoorden_van_8554.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841396/WSE_36_Draaiboek.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841386/WSE_37_Workshop.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1625841394/WSE_38_Toolkit_Inclusief_Duaal_Leren.pdf

