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Advies ontwerp van decreet duaal leren en de aanlooPfase

Geachte,

Recent ontving ik uw advies op het ontwerp van decreet duaal leren en de aanloopfase. ln de eerste plaats

wens ik u te bedanken voor uw aandachtige lezing en grondige, constructieve discussie over dit decreet.

Op basis van uw advies op het eerste principieel goedgekeurde ontwerpdecreet duaal leren en de

aanloopfase, werd op vrijdag 1 december '17 een herwerkt ontwerpdecreet duaal leren en de aanloopfase

goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De doelstelling blijft daarbij dezelfde: met dit decreet wensen we

van een duale leerweg een volwaardige, kwalificerende leerweg te maken waarbij we niet enkel een goede

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt trachten te verzekeren, maar waarbij we eveneens de

ambitie hebben het aantal vroegtudige schoolverlaters te verminderen met effecten op jeugdwerkloosheid.

ln de aanloop naar dit ontwerp van decreet werden proefprojecten opgestart op 4 verschillende sporen,

waarvan één spoor vandaag nog steeds doorloopt en het duaal leren in de praktijk omzet. Dit proefproject

- 'schoolbank op de werkplek' - werd vormgegeven binnen het kader van het decreet van 9 december 2005

betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, waarbrj in de uitwerking ook uw advies

werd gevraagd. Dit proefproject bracht ons reeds zeer waardevolle elementen bij, die het opmaken van het

huidige kadei voor duaal leren en de aanloopfase mogelijk hebben gemaakt. op basis van de uitdrukkelijke

uraag in verschillende adviezen heb ik echter voorzien in een jaar uitstel van het organieke decreet. oit
extrá jaar wil ik gebruiken om het proefproject nog verder uit te diepen en de resultaten nog grondiger te

ver*erken in het organieke decreet duaal leren en de aanloopfase. Bovendien wil ik het komende schooljaar

meer leerlingen de kans geven toch al een kwalificatíe te behalen via een duaal traject, door zowel het

aantal studierichtingen als het aantal scholen in het proefproject uit te breiden.
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Verschillende adviezen gaven ook aan dat de voorziene aanloopfase'onvoldoende duideÍijk was en dat er

idealiter werd voorzien in een proefproject voor deze aanloopfase. Deze bezorgdheid wil ik ter harte nemen

en daarom plan ik volgend schooljaar binnen het huidige leren en werken een proefproject voor deze

aanloopfase. Dit proefproject zal ik laten uitwerken in nauwe samenwerking met alle betrokken actoren

van de huidige ondersteuningstrajecten binnen leren en werken.

Vanuit de adviezen nam ik alvast de wenselijkheid tot o.a. het invoeren van verkennende leerlingstages

mee, maar ook de noodzaak tot verlenging van de termijn waarover een leerling beschikt om een werkplek

te zoeken. Het afstemmen van standaardtrajecten met curriculumdossiers nam ik eveneens op in de

memorie van toelichting, naast de verdere verduidelijking van de voorziene flexibiliteit binnen duale

trajecten en aanloopstructuu ronderdelen.

Vanuit verschillende adviesverstrekkers werd eveneens de vraag gesteld naar de toekomstambitie voor

duaal leren, waarbij er werd gewezen op de opportuniteit binnen het volwassenenonderwijs en hoger

onderwijs. lk wil dan ook de VLOR en de SERV vragen om een advies op te maken omtrent de invoering

van dit duaal leren in deze beide onderwijsniveaus. Op basis van deze beide adviezen maak ik werk van

een uitbreiding van duaal leren.

lk hoop samen met u te kunnen bouwen aan een succesvol duaal leren en kijk uit naar een verdere

afste ing.

M riendelijke groeten

Hilde its
Vi ister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs.
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