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DUAAL STRUCTUURONDERDEEL

▪Titel 9: Kwaliteitstoezicht

• art. 357/30. Het kwaliteitstoezicht op duale structuuronderdelen gebeurt volgens de bepalingen van 
het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

ogezamenlijk kwaliteitstoezicht

ouitgevoerd door de Vlaamse Onderwijsinspectie (VOI) en de toezichthouders duaal leren afdeling 
Vlaamse Sociale Inspectie (VSI) van het Departement Werk en Sociale Economie

▪Rollen partners -> inzet ervaring en expertise -> elkaar aanvullen en versterken

• VOI: coördinerende rol geheel kwaliteitstoezicht op het leertraject en de schoolcomponent

• VSI: coördinerende rol kwaliteitstoezicht van de werkplekcomponent binnen het leertraject

• Samen: bewaken afstemming school- en werkplekcomponent
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INSPECTIE 2.0 
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INSPECTIE 2.0 
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Onderzoeksvraag 1

In welke mate ontwikkelt de instelling haar eigen kwaliteit, met 

bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking 

van de onderwijsleerpraktijk?

KWALITEITSONTWIKKELING (K-schalen)



INSPECTIE 2.0 
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Onderzoeksvraag 2

In welke mate verstrekt de instelling kwaliteitsvol onderwijs dat 

tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het 

referentiekader en respecteert ze de regelgeving? 

ONDERWIJSLEERPRAKTIJK DUAAL (O-schalen duaal)
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DUALE TRAJECTEN

Beginsituatie-
analyse

Intakegesprek 
MatchingIndividueel 

opleidingsplan

Feedback

Evaluatie



ONTWIKKELINGSSCHALEN ONDERWIJSLEERPRAKTIJK DUAAL LEREN
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O1. Afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader 

O2. Afstemming van de begeleiding op de beeldvorming

O3. Positief en inclusief leef- en leerklimaat

O4. Leer- en ontwikkelingsgerichte instructie

O5. Effectieve feedback 

O6. Materiële leef- en leeromgeving

O7. Leerlingenevaluatie 

O8. Leereffecten AFSTEMMING MET DE WERKPLEK
▪ Beroepsgerichte vorming
▪ Algemene vorming -> aanbod op de werkplek



O1. Afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader 
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam biedt de doelen van het gevalideerd doelenkader 

evenwichtig aan. Het aanbod is nagenoeg volledig en gericht op een brede 

harmonische vorming. De school en de werkplek stemmen voldoende af over 

wie welke doelen aanbiedt.



O1. Afstemming van het aanbod op het gevalideerd doelenkader 
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam biedt de doelen van het 

gevalideerd doelenkader evenwichtig aan. Het 

aanbod is nagenoeg volledig en gericht op een 

brede harmonische vorming. De school en de 

werkplek stemmen voldoende af over wie welke 

doelen aanbiedt.

Gevalideerd doelenkader -> standaardtraject

Nagenoeg volledig aanbod -> opleidingsplan -> 
doelen/competenties

Doelen/competenties -> AV: eindtermen en BGV: 
activiteiten met bijhorende vaardigheden en 
kenniselementen

Duidelijke afspraken met de werkplek over de doelen -> 
aantoonbaar via opleidingsplan



O2. Afstemming van de begeleiding op de beeldvorming
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam vormt zich een actueel beeld over de leer- en 

ontwikkelingsvorderingen, de sterktes en de behoeften van de leerling. Met 

het oog op de realisatie van het individueel opleidingsplan baseert het 

opleidingsteam op die beeldvorming, haalbare en uitdagende doelen en een 

begeleiding volgens een continuüm van zorg. Het opleidingsteam volgt de 

effecten van de begeleiding op en stuurt bij waar nodig. De leerlingen krijgen 

duidelijke informatie over hun traject en het begeleidingsaanbod. De school en 

de werkplek stemmen gericht af over het individueel leertraject gebaseerd op 

de beeldvorming. 



O2. Afstemming van de begeleiding op de beeldvorming
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam vormt zich een actueel beeld 

over de leer- en ontwikkelingsvorderingen, de 

sterktes en de behoeften van de leerling. Met het 

oog op de realisatie van het individueel 

opleidingsplan baseert het opleidingsteam op die 

beeldvorming, haalbare en uitdagende doelen en 

een begeleiding volgens een continuüm van zorg. 

Het opleidingsteam volgt de effecten van de 

begeleiding op en stuurt bij waar nodig. De 

leerlingen krijgen duidelijke informatie over hun 

traject en het begeleidingsaanbod. De school en 

de werkplek stemmen gericht af over het 

individueel leertraject gebaseerd op de 

beeldvorming. 

Beginsituatieanalyse

Intakegesprek (voorbereiding en nazorg)

Nastreven optimale match

Opleidingsplan -> individueel leertraject -> info

Duidelijke afspraken met de werkplek over het 
individueel leertraject

Afstemmen met de werkplek over de concretisering van 
het individueel leertraject



O3. Positief en inclusief leef- en leerklimaat

Afstemming de begeleiding op de beeldvorming
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam creëert een positief en inclusief leef- en leerklimaat waarin 

alle leerlingen zich thuis voelen. Naarmate de nood aan een passende 

begeleiding stijgt, realiseren de leraren de afgesproken maatregelen op maat 

van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ze voeren die 

maatregelen consequent en planmatig uit. De leraren maximaliseren de tijd 

om te leren. 



O3. Positief en inclusief leef- en leerklimaat
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam creëert een positief en 

inclusief leef- en leerklimaat waarin alle leerlingen 

zich thuis voelen. Naarmate de nood aan een 

passende begeleiding stijgt, realiseren de leraren 

de afgesproken maatregelen op maat van de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Ze voeren die maatregelen consequent en 

planmatig uit. De leraren maximaliseren de tijd 

om te leren. 

Opleidingsteam 

Gerichte individuele maatregelen

Tijd om te leren



O4. Leer- en ontwikkelingsgerichte instructie

15

VOLGENS DE VERWACHTING

De leraren ondersteunen het leren. De instructie is geleidelijk, activerend, 
betekenisvol en taalontwikkelend. De leraren besteden aandacht aan 
metacognitieve vaardigheden. De school en de werkplek stemmen af over de 
samenhang van het aanbod.



O4. Leer- en ontwikkelingsgerichte instructie

16

VOLGENS DE VERWACHTING

De leraren ondersteunen het leren. De instructie 
is geleidelijk, activerend, betekenisvol en 
taalontwikkelend. De leraren besteden aandacht 
aan metacognitieve vaardigheden. De school en 
de werkplek stemmen af over de samenhang van 
het aanbod.

Samenhang school- en werkplekcomponent

Duidelijke afspraken met de werkplek



O5. Effectieve feedback
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam geeft geregeld effectieve feedback met het oog op de 
vooruitgang van de leerlingen in het leer- en ontwikkelingsproces. Daarbij 
vertrekt het vanuit de doelen en de leerervaringen van de leerlingen. De 
feedback is zowel op het product als op het proces en de zelfregulatie gericht. 
De feedback is duidelijk, constructief, gedoseerd en motiverend en vindt plaats 
in een klimaat van veiligheid en vertrouwen. 



O5. Effectieve feedback
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VOLGENS DE VERWACHTING

Het opleidingsteam geeft geregeld effectieve 
feedback met het oog op de vooruitgang van de 
leerlingen in het leer- en ontwikkelingsproces. 
Daarbij vertrekt het vanuit de doelen en de 
leerervaringen van de leerlingen. De feedback is 
zowel op het product als op het proces en de 
zelfregulatie gericht. De feedback is duidelijk, 
constructief, gedoseerd en motiverend en vindt 
plaats in een klimaat van veiligheid en 
vertrouwen. 

Gericht op de school- en de werkplekcomponent

Duidelijke afspraken met de werkplek over het geven van 
feedback

Afstemming met de werkplek over de feedback op de 
vorderingen van de leerling



O6. Materiële leer- en leefomgeving 
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VOLGENS DE VERWACHTING

De leraren beschikken over de leermiddelen en de infrastructuur om de doelen 
van het gevalideerd doelenkader te bereiken. De leermiddelen en de 
infrastructuur zijn actueel, veilig en aangepast aan de leer- en 
ontwikkelingsbehoeften van alle leerlingen. De leraren zetten de beschikbare 
uitrusting efficiënt in. Het fysiek comfort ondersteunt het leren en 
onderwijzen. 



O6. Materiële leer- en leefomgeving 
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VOLGENS DE VERWACHTING

De leraren beschikken over de leermiddelen en de 
infrastructuur om de doelen van het gevalideerd 
doelenkader te bereiken. De leermiddelen en de 
infrastructuur zijn actueel, veilig en aangepast aan 
de leer- en ontwikkelingsbehoeften van alle 
leerlingen. De leraren zetten de beschikbare 
uitrusting efficiënt in. Het fysiek comfort 
ondersteunt het leren en onderwijzen. 

School 
-> ook aanbod beroepsgerichte vorming 
-> aanwezigheid materiële infrastructuur noodzakelijk



O7. Leerlingenevaluatie
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VOLGENS DE VERWACHTING

De evaluatie is representatief voor het gevalideerd doelenkader en voor het 
aanbod. De evaluatie is geïntegreerd in het onderwijsleerproces, transparant, 
betrouwbaar, fair en breed. Het opleidingsteam betrekt de leerlingen bij de 
evaluatie. De school en de werkplek stemmen doelgericht af over de evaluatie 
van het individueel leertraject.



O7. Leerlingenevaluatie
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VOLGENS DE VERWACHTING

De evaluatie is representatief voor het gevalideerd 
doelenkader en voor het aanbod. De evaluatie is 
geïntegreerd in het onderwijsleerproces, 
transparant, betrouwbaar, fair en breed. Het 
opleidingsteam betrekt de leerlingen bij de 
evaluatie. De school en de werkplek stemmen 
doelgericht af over de evaluatie van het 
individueel leertraject.

Gericht op de school- en de werkplekcomponent

Duidelijke afspraken met de werkplek over de 
evaluatiepraktijk

Afstemming met de werkplek over de evaluatie van het 
individueel leertraject

Informatie leervorderingen -> transparant

Attestering

Hoe evalueren =  vrijheid van de school 
-> toch enkele minimale 

kwaliteitsverwachtingen (OK)



REGELGEVING
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Geïntegreerd in het onderzoek onderwijsleerpraktijk duaal leren 



REGELGEVING
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▪ Samenwerken met erkende ondernemingen

▪ Registratie digitaal loket Werkplekduaal

▪ Check overeenkomst

▪ Feedback aan betrokkenen 



METHODIEK
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GESPREKKEN

beleid, leraren, 
trajectbegeleider, 
mentor, leerlingen

LESOBSERVATIES
&

WERKPLEKBEZOEKEN

DOCUMENTENSTUDIE



METHODIEK
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WERKPLEKBEZOEKEN

Gesprek met de mentor op de werkplek
Toezichthouder duaal (VSI) en onderwijsinspecteur (VOI)

Afstemming en samenwerking tussen de werkplek en de school
van bij opstart tot aan de evaluatie van de leerling
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https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren

