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Betreft duaal leren in hoger onderwijs

Mevrouw de ad mini strateu r-generaal,

De Vlaamse Regering keurde op 5 september 2017 het ontwerp van decreet

duaal leren en de aanloopfase principieel goed. ln de memorie van toelichting

is opgenomen dat een uitbreiding naar het Hoger onderwi.;'s of naar het

VofuásSenonderwijs mogelijk is. Bij de tweede principiële goedkeuring van het

ontwerp van decreet op 1 december ll. benoemde de Vlaamse Regering de

uitbreiding naar het Hoger Onderw'tjs en het Volwassenonderwijs meer

explicieU "Het is de ambitie het Duaal Leren uit te breiden tot het Hoger

Onderwijs en het Volwassenonderwijs".

Aan de VLOR, evenals aan de SERV vragen we nu een advies voor te bereiden

over de uitbreiding van het Duaal Leren naar het Hoger Onderwijs. ln een

volgende fase zal èen adviesvraag gericht worden met betrekking tot het

Volwassenonderwijs.

Voor Duaal Leren in het Hoger Onderwijs wordt niet van nul gestart Op de

studiedag van VOKA en Syntra Vlaanderen op 16 november ll. bleken er alvast

meerderJgoede praktijken te bestaan. Deze z.tjn tot stand gekomen binnen de
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huidige regelgeving. Toch bleek ook de behoefte aan een kader voor duaal leren, waaronder oa. een

duidelijke definitie van wat we verstaan onder Duaal Leren in het Hoger Onderwijs, maar ook hoe Duaal

Leren er tot stand kan komen, welk pad gevolgd moet worden en onder welke voorwaarden, hoe we de

link moeten leggen met het secundair onderwijs, zonder evenwel de onderw[jsvrijheid van de

onderwijsverstrekkers te beperken.

De VLOR kan in haar advies ook samenwerken met VLOHRA en VLIR. Het staat u ook vrij een

gemeenschappelijk advies samen met de SERV uit te brengen. We verwachten het advies tegen ten laatste

30 maart 2018.

Met vriendelijke groeten,
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Hilde its
Vicem in ister-presid ent
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Vlaams minister van Onderwijs
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Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie,
lnnovatie en Sport
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