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Situering
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Situering

Jan 2019: OESO Skills 
Strategy Report: belang 
van uitbreiding leren 
op de werkvloer naar 

HO en VWO om 
levenslang leren in VL 

te bevorderen

Mei 2019: startnota 
duaal leren HO/VWO 
door vorige regering

Vlaams Regeerakkoord 
2019-2024 / 

beleidsnota’s : ambitie 
om een beleidskader en 
regelgeving voor duaal 

leren VWO te 
ontwikkelen

Herhaald in 
relancenota’s 

Edusprong en Alle Hens 
aan Dek
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Stapsgewijze introductie

Duaal leren secundair onderwijs: 
in 2016 gestart met ESF-proefprojecten, sinds 2019 
geïntroduceerd.

Duaal leren volwassenenonderwijs:
Schooljaar 2019-2020: ESF-proefprojecten
Overlegplatform SERV/VLOR: reflectie startnota
Dec 2020: mededeling Vlaamse Regering contouren duaal 
leren VWO
April 2021: tweede lichting ESF-projecten
Juni 2021: Start regelgevend traject & voorbereiding 
selectie opleidingsprofielen - koepels en beroepssectoren

Opstart 1 september 2022
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Inhoud (deel 1)

▪ Situering
▪ Wat is een duale opleiding?
▪ Hoe worden duale opleidingen geselecteerd? 
▪ Welke duale opleidingen zijn mogelijk?
▪ Hoe een duale opleiding aanbieden in CVO en registreren in 

DAVINCI

▪ Vragenronde
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Inhoud (deel 2)

▪ Hoe kwalitatieve werkplekken garanderen?
▪ Wat zijn de erkenningsvoorwaarden voor een 

onderneming? Wie erkent?
▪ Wat is de rol van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en 

de sectorale partnerschappen?
▪ Waar werkplekken vinden?
▪ Welke overeenkomsten sluiten/opmaken/registreren?
▪ Leervergoeding?
▪ Incentives vanuit de overheid?

▪ Vragenronde



Duale 
opleiding 
VWO: wat?
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Duale opleiding in het VWO

▪ Een duale opleiding is een beroepsopleiding van het secundair 
volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die leiden naar 
een beroepskwalificatie (BK)
▪ deels verwerven in het CVO als onderwijsinstellingscomponent en,
▪ deels op de werkplek als werkplekcomponent.

▪ CVO kunnen de opleiding duaal inrichten als:
▪ via een besluit van de Vlaamse Regering is vastgelegd dat Duaal Leren 

mogelijk is;
▪ ze onderwijsbevoegdheid hebben voor die opleiding;
▪ hiervoor een overeenkomst met een erkende onderneming is opgesteld 

(zie verder). 
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Kenmerken van duaal leren (1)

▪ Hoofdzakelijk gericht op het verwerven van nieuwe competenties
op de werkplek

▪ Opleidingsverstrekker en de onderneming hebben een gedeelde 
verantwoordelijkheid wat betreft evaluatie en kwaliteit van het 
werkplekleren

▪ Werkvorm integratie op de erkende werkplek
▪ Nauw overleg en afstemming tussen de lerende, ondernemingen 

en opleidingsverstrekkers is noodzakelijk
▪ Afgestemd op arbeidsmarkt



Kenmerken van duaal leren (2)

• Voor cursisten:
• Aantrekkelijker vorm van leren voor sommige cursisten
• Meer kwaliteitsgaranties
• Recht op leervergoeding
• Engagement om volledige opleiding te volgen

• Voor CVO
• Meer garantie op cursisten die opleiding voltooien
• Mogelijkheid om nieuwe doelgroep aan te trekken
• Nauwere samenwerking met bedrijfswereld
• Engagement om volledige opleiding aan te bieden
• Organisatorische uitdagingen

10/05/2022 │11



Kenmerken van duaal leren (3)

• Voor ondernemingen:
• Nieuwe instroom in de beroepssector
• Nauwere samenwerking met onderwijswereld
• Engagement
• Investeren in mentoren

• Voor de maatschappij:
• Mogelijkheid om nieuwe doelgroep aan te trekken
• Nauwere samenwerking tussen onderwijs- en bedrijfswereld
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Plaats van duaal leren in continuüm 
werkplekleren

10/05/2022 │13



Duale 
opleiding 
VWO: 
welke?



Selectieproces van duale opleidingen

▪ Start met een advies van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectorale 
partnerschappen over de lijst van de opleidingen voor duaal leren in het 
volwassenenonderwijs.

▪ Op basis daarvan en van de bevraging bij de CVO beslissen de pedagogische 
begeleidingsdiensten om in het opleidingsprofiel al dan niet een rubriek 'Duaal 
Leren' op te nemen.

▪ Zo ja, bepalen de pedagogische begeleidingsdiensten gezamenlijk met 
de beroepssectoren wat het minimumaandeel van de werkplekcomponent is in 
de opleiding en nemen dit op in het voorstel van opleidingsprofiel.

▪ In BVR m.b.t. de organisatie van het aanbod in het volwassenenonderwijs 
wordt vastgelegd dat de indiening van opleidingsprofielen met een rubriek 
'Duaal Leren' enkel kan nadat het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, daarmee 
akkoord is gegaan.

▪ In BVR worden de opleidingsprofielen met rubriek 'Duaal Leren' en het aandeel 
van de werkplekcomponent vastgelegd.
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Welke OP kunnen duaal aangeboden 
worden?

Vanaf 1/9/2022 kunnen – onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Vlaamse Regering – 69 opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs duaal 
ingericht worden:

• Alle met minimum van 50%
• Vele bestaande opleidingen uit volgende studiegebieden:

• Administratie, Algemene personenzorg, Assistentie vrije zorgberoepen, Auto
• Bakkerij, Bibliotheek, archief- en documentatiekunde
• Horeca
• Lassen, Land- en tuinbouw, Lichaamsverzorging, Logistiek en verkoop
• Mechanica-elektriciteit
• Specifieke personenzorg, Slagerij

• Nieuwe opleidingen:
• Crossmedia-opleidingen uit Grafische communicatie en media
• Grafimedia-opleidingen uit Printmedia

Nadien kan de lijst van duale opleidingen 2 x per jaar met (bestaande en 
nieuwe) opleidingen aangevuld worden
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Duale 
opleiding 
VWO: hoe 
aanbieden?



Duale opleiding in het VWO

▪ Een duale opleiding wordt binnen 3 opeenvolgende schooljaren door het CVO 
volledig aangeboden en door de cursist volledig gevolgd.
▪ De CVO moeten dit duidelijk maken in hun communicatie naar de potentiële 

cursisten toe.
▪ In de overeenkomst wordt het opleidingsplan voor de volledige opleiding 

opgenomen.
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Duale opleiding in het VWO

Voor duale trajecten gelden net als voor niet-duale trajecten dezelfde

Inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor cursisten

Onderwijsbevoegdheid voor CVO

Financiering voor CVO

Cursisten in duaal traject 

Volgen min 50% werkplekcomponent 

volgen max 50% onderwijsinstellingscomponent
Gedeelte onderwijsinstellingscomponent kunnen ze samen volgen met 
cursisten in het niet-duale traject
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Duaal leren in DAVINCI

Gegevensverzameling over duaal leren in databank DAVINCI

gepland aanbod

ingericht aanbod 

inschrijvingen 

het aandeel van de werkplekcomponent
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Duaal leren in DAVINCI

Niveau opleiding
Nieuw: Indicator ‘duaal mogelijk’ + veld ‘% werkplekken duaal’ (= min lestijden 
op werkplek)
Ligt vast in opleidingsprofiel ➔ AHOVOKS put deze gegevens in DAVINCI in

Niveau ingerichte opleidingsvariant (IOV) = gepland aanbod
Nieuw: Indicator ‘duaal georganiseerd’
CVO plant de opleiding duaal te organiseren ➔ CVO registreert tijdig per 
vestigingsplaats een aparte IOV voor de opleiding en duidt aan ‘duaal 
georganiseerd’. Er zijn dus 2 IOV: gewone + duale.

Niveau ingerichte modulevariant (IMV) = cursus
Nieuw: veld ‘lestijden duaal’, naast bestaande velden lestijden 
afstandsonderwijs en lestijden individuele arbeidservaring
CVO richt module duaal in ➔ CVO registreert aparte IMV en vult het aantal 
lestijden duaal (= aandeel werkplekcomponent) in.
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Duaal leren in DAVINCI

Opleiding
‘Duaal mogelijk’ + % 
werkplekken duaal

IOV
IOV

‘Duaal 
georganiseerd’

IMV
Lestijden duaal

Inschrijvingen 
cursist in duaal 

traject

Module
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IMV

Inschrijvingen 
cursist in niet-
duaal traject



Duaal leren in DAVINCI

Centrum registreert alle inschrijvingen van de cursisten in het duale 
traject onder de aparte ingerichte opleidingsvariant ‘duaal georganiseerd’

Modules met werkplekcomponent duaal ➔ Centrum registreert inschrijving 
cursisten in de aparte IMV’s met aantal ‘lestijden duaal’ ingevuld

Modules zonder werkplekcomponent duaal ➔ Centrum registreert inschrijving 
cursisten in IMV’s met contactonderwijs, gecombineerd onderwijs of 
afstandsonderwijs. Dit kan in aparte IMV’s of in dezelfde IMV’s als de 
inschrijvingen van de cursisten in de niet-duale opleiding. Via de IOV kan 
steeds afgeleid worden welke cursist de IMV volgt vanuit een duaal traject.
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Vragenronde 
deel 1
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Kwalitatieve 
werkplekken
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Decreet regelt voornamelijk (de 
kwaliteit van) het werkplekleren
▪ Overeenkomsten voor de uitvoering van de duale 

opleiding en de leervergoeding;
▪ Erkenningsvoorwaarden voor ondernemingen;
▪ Kenmerken van de overeenkomst;
▪ Verbintenissen, rechten en plichten van de partijen;
▪ Schorsing en beëindiging van de overeenkomst;
▪ Toezicht op de uitvoering van dit decreet.



Erkende 
ondernemingen:
wie erkent?
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Bevoegdheden Vlaams Partnerschap Duaal 
Leren en sectorale partnerschappen

Opdrachten voor duaal leren in het VWO: erkennen, 
registreren en monitoren van leerwerkplekken

1. een onderneming erkennen of een erkenning opheffen 
2. een onderneming uitsluiten
3. de uitvoering van de overeenkomst tot uitvoering van een duale 

opleiding wat betreft de opleiding op de werkplek controleren
4. een jaarlijks monitoringsrapport opmaken over de stand van zaken 

van duaal leren in het VWO in Vlaanderen
5. de nodige acties nemen om de ondernemingen te informeren over 

duaal leren in het VWO in Vlaanderen
6. ondernemingen ondersteunen en mobiliseren om het aanbod aan 

werkplekken kwantitatief en kwalitatief te versterken
7. advies verlenen over materies die duaal leren in het VWO 

aanbelangen



DWSE

Bevoegdheden Vlaams Partnerschap Duaal 
Leren en sectorale partnerschappen
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Organisatie Vlaams Partnerschap Duaal 
Leren en sectorale partnerschappen

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren (VDPL) en de 
sectorale partnerschappen:

zijn samengesteld uit (sectorale) sociale partners en 
opleidingsverstrekkers.
krijgen bevoegdheden bij voor het VWO.
worden aangevuld met vertegenwoordigers van het 
VWO.
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19 Sectorale Partnerschappen

Autosector en 
aanverwante sectoren

Binnenvaart Bouw
Chemie, Kunststoffen en 

Life Sciences
Elektriciens: installatie 

en distributie

Grafische sector en 
Papier- en 

kartonbewerkende
sector

Groene sectoren
Haartooi - fitness-

schoonheidszorgen

Handel – Detailhandel, 
Voedingshandel, 

Zelfstandige kleinhandel
Horeca

Houtsectoren Kleding & Confectie Lokale Besturen Social Profit
Technologische 

industrie

Textiel Textielverzorging
Transport en Logistiek 

en Afhandeling op 
Luchthavens

Voedingsnijverheid

Daarnaast: ondernemingen onder 
bevoegdheid Vlaams Partnerschap!!
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Ondersteuning 
opleidingsverstrekkers

Werking van sectoren naar opleidingsverstrekkers 
afhankelijk van enkele criteria (grootte sector, complexiteit, 
aantal opleidingen, startdatum SP,..) => meer info over aanbod 
van sectoren naar opleidingsverstrekkers in namiddagsessie 
(“sectorale ondersteuning naar scholen/onderwijs toe”) => 
aanbod sectoren is raadpleegbaar

Aanbod sectoren nu vooral voor secundair onderwijs
7 sectoren weten nu al dat ze vergelijkbaar 

ondersteuningsaanbod voor VWO zullen aanbieden
Ontdek zelf het aanbod van sectoren op de infobeurs!
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Ondersteuning 
opleidingsverstrekkers

Ondersteuningsaanbod sectoren kan bestaan uit:
Infobrochures
Netwerkevents/lerende netwerken
Fiches met sociaal-juridische info
Opleidingen voor vakleerkrachten en/of trajectbegeleiders
Mentoropleiding
Lesmateriaal (leerfiches, handleidingen, sectortool, instructievideo’s, 
online bibliotheek,..)
Onthaalbrochure
Sectorproeven
Communicatie en promotie via magazine, nieuwsbrieven, sociale 
media, website
Ondersteuning bij zoeken naar leerwerkplekken
…



Erkende 
ondernemingen:
welke vwdn?
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Erkenningsvoorwaarden

Organisatie en bedrijfsuitrusting

Financiële draagkracht

Geen veroordelingen

Aanwezigheid mentor
Onberispelijk gedrag

Minstens 25 jaar oud en ten minste 5 jaar 
praktijkervaring in beroep

Mentoropleiding
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Erkenningsprocedure

• Aanvraag voorbereiden

• Uittreksel, opleiding, …1

• Aanvraag indienen

• App.werkplekduaal.be2

• Aanvraag toewijzen aan sector

• Automatisch o.b.v. PC-nummer3

• Onderzoek

• Administratief, telefonisch, plaatsbezoek4

• Beslissing

• Raadpleegbaar in app.werkplekduaal.be5



Erkende 
ondernemingen:
waar?



Erkende leerwerkplekken vinden

1. Eigen netwerk van 
ondernemingen
Moeten erkend worden!
Informeer de 
onderneming: 
www.vlaanderen.be/
werkplekduaal/
ondernemingen
Draag de onderneming 
voor via het 
webformulier.
Sector start de 
erkenningsprocedure.

10/05/2022 │39

http://www.vlaanderen.be/werkplekduaal/ondernemingen
https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren/ondersteuningsaanbod-voor-trajectbegeleiders-in-alternerend-leren#ondersteuning-bij-het-vinden-van-erkende-werkplekken


Erkende leerwerkplekken vinden

2. Erkende leeronderneming publiek raadpleegbaar
Cursisten kunnen erkende leerondernemingen raadplegen 
op werkplekken.werkplekduaal.be (timing o.v.b.).
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werkplekken.werkplekduaal.be


Erkende leerwerkplekken vinden

3. Status raadpleegbaar in app.werkplekduaal.be.
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Erkende leerwerkplekken vinden

Onvoldoende werkplekken gevonden?
Vul het webformulier in.
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https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren#werkplek-gezocht


Welke 
overeenkomsten?
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Overeenkomsten en 
leervergoeding
Overeenkomst Duale Opleiding 
(ODO)

Overeenkomst Duale Opleiding –
statuut (ODO-statuut)

Werkplekcomponent < 20u/week Werkplekcomponent >= 20u/week

Voldoen aan vwdn
“statuut leerling in alternerende 
opleiding”

Leervergoeding voor 
werkplekcomponent

Leervergoeding voor 
onderwijsinstellings- en 
werkplekcomponent

Uitzonderingen: 
1. ODO: werkende cursisten die werkplekcomponent bij eigen werkgever invullen (geen 

leervergoeding, geen limiet op uren werkplekcomponent) 
2. Deeltijdse arbeidsovereenkomst: onderneming uit de non-profitsector waarvoor de 

vermindering ihkv de Sociale Maribel geldt. 
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Overeenkomsten opmaken en 
registreren

Controleer of de leeronderneming erkend is.

Kies het juiste type en maak de overeenkomst op in het digitale 
loket.

Bespreek met onderneming en cursist en laat ondertekenen.

Registreer de overeenkomst in het digitale loket.
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Schorsing/beëindiging van 
overeenkomst
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De overeenkomst wordt geschorst in dezelfde 
gevallen als een arbeidsovereenkomst (ziekte, 

tijdelijke werkloosheid, klein verlet, …)

De overeenkomst wordt beëindigd op een analoge 
wijze als een arbeidsovereenkomst of bij:

definitieve uitsluiting van cursist via 
tuchtmaatregel

eenzijdige beëindiging na de eerste 30 dagen na een 
verplichte bemiddelingsprocedure via 

trajectbegeleider

schriftelijke en gemotiveerde beëindiging door CVO 
in 3 gevallen (zware inbreuk door 

onderneming/cursist, gezondheidsrisico voor 
cursist, omstandigheden die goed verloop van de 

werkplekcomponent ernstig belemmeren)



Leervergoeding

Onder voorbehoud definitieve 
goedkeuring uitvoeringsbesluit door 
Vlaamse Regering
(2de principiële goedkeuring: 29/4)



Leervergoeding: hoe bepaald?

▪ Leervergoeding vertrekt van hoogste maandelijks bedrag in 
SO

34,50% GGMMI
▪ Verrekenen naar leervergoeding/uur

34,50% GGMMI : 164,67 uur (gemiddeld aantal uren in een 
maand in een 38-urenweek)
0,21% van GGMMI per uur

▪ Uurloon
GGMMI (vanaf 1.4.2022): 1806,16 euro
1806,16 euro x 0,21% = 3,80 euro/uur
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▪ Per uur minimaal 0,21% van het nationaal gewaarborgd 
minimummaandinkomen (= 3,80 euro/uur)

▪ Betaald aan cursist 

▪ Cursist kan geheel of gedeeltelijk afzien van 
leervergoeding (aan te geven in de overeenkomst)

Leervergoeding voor cursisten
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▪ intensief traject, gemiddeld minstens 20 uur/week 
werkplekcomponent

▪ Vergoeding onderwijsinstellingscomponent en 
werkplekcomponent

▪ 625,25 EURO per maand 

= 38u/week x 3,80 EURO/u x 4,33 weken/maand

Voorbeeld: ODO-statuut
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▪ Gemiddeld minder dan 20 uur/week werkplekcomponent

▪ Vergoeding werkplekcomponent

▪ Bv. 2 dagen werkplekcomponent/week

▪ 250,11 EURO per maand 

= 15,2u/week x 3,80 EURO/u x 4,33 weken/maand

Voorbeeld: ODO
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Case uitkeringsgerechtigde 
werkzoekende
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ODO-statuut ODO Deeltijdse
Arbeidsovereenkomst

Principe: 
beperkte cumul

Geen cumul
mogelijk

Opleiding tot NIET-knelpuntberoep: 
geen invloed bij max 393,38€ per maand

Opleiding tot knelpuntberoep: 
geen invloed bij max 845,78€ per maand

Voorwaarde: Vrijstelling VDAB/Actiris noodzakelijk



Werkzoekende, ODO-statuut, 
opleiding tot knelpuntberoep

TOTAAL: 2.009,75€
Werkloosheidsuitkering: 1 384,5€
Leervergoeding: 625,25€ 

▪ Werkloosheidsuitkering (WU) 2de periode (fase 2A en 2B) = 
53,25 (dagbedrag werkloosheidsuitkering alleenstaande) x 26 daguitkeringen

▪ Leervergoeding (LV) 4 dagen werkplekcomponent + 1 dag onderwijsinstellingscomponent= 
625,25€ 

▪ Volledige cumul mogelijk met LV want LV< 845,78€ per maand 
▪ TOTAAL: WU 1 384,5€ + LV 625,25€ = 2.009,75€
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TOTAAL: 1.651,73€
Werkloosheidsuitkering: 1.026,48€
Leervergoeding: 625,25€ 

▪ Werkloosheidsuitkering (WU) 2de periode (fase 2A en 2B) = 
53,25 (dagbedrag werkloosheidsuitkering alleenstaande)

▪ Leervergoeding (LV) 4 dagen werkplekcomponent + 1 dag onderwijsinstellingscomponent = 
625,25€ /maand of 28,88€/dag (7,6ux 3,80€)
Beperkte cumul mogelijk met LV want LV > 393,38€ per maand, daarom 
verminderde daguitkering: 53,25 - (28,88 – 15,13) = 39,48 €.
(verschil dagbedrag LV en dagbedrag WU= 28,88 -15,13 = 13,75€. Het dagbedrag van de WU 
vermindert met € 13,75).

▪ TOTAAL: WU 1.026,48 € (39,48€ X 26 daguitkeringen) + LV 625,25€ = 1.651,73€

Werkzoekende, ODO-statuut, 
opleiding tot niet-knelpuntberoep
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Incentive voor ondernemingen

• Schakelt u als werkgever een 
ervaren werknemer als ‘mentor’ 
in om cursisten < 26 jaar uit het 
volwassenenonderwijs op te 
leiden in uw bedrijf? Dan komt u 
onder bepaalde voorwaarden in 
aanmerking voor een 
mentorkorting.

Mentorkorting

https://www.vlaanderen.be/mentorkorting/mentorkorting-voorwaarden#oxur-1


Vragenronde 
deel 2
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https://www.vlaanderen.be/leerlingen-begeleiden-bij-alternerend-leren

