
Decreet 
duaal leren 
en de 
aanloopfase 

Na 2de principiële goedkeuring 1/12/2017



Context

Beleidsnota onderwijs en werk:
Van leren en werken een volwaardig onderwijstraject 
maken
Onderwijs blijft eindverantwoordelijke; Syntra 
Vlaanderen wordt regisseur van werkplekcomponent
Doelstellingen:

Verbetering screening/toeleiding
Vereenvoudiging/harmonisatie statuten
Vereenvoudiging incentives ondernemingen
Uniforme regeling erkenning
Regeling trajectbegeleiding
Versterking matchingsprocessen



Context

Stand van zaken:
Verbetering screening/toeleiding
Vereenvoudiging/harmonisatie statuten

Decreet op overeenkomsten van 10 juni 2016
+50% al OAO in L&W

Vereenvoudiging incentives ondernemingen
WSE: SSB, RSZ, mentorkorting

Uniforme regeling erkenning
Decreet op overeenkomsten van 10 juni 2016

Regeling trajectbegeleiding
Versterking matchingsprocessen

Proefproject ‘schoolbank op de werkplek’ (proeftuin)
+20 studierichtingen, +300 leerlingen



Decreet OAO

Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten 
van alternerende opleidingen

Overeenkomsten:
OAO -> leervergoeding gekoppeld aan GGMMI
S-OAO -> voor tewerkstelling <20u
DA -> uitzonderingen en uitdoof

Rechten & plichten lln, school, onderneming
Kwaliteitseisen mentor
Vlaams Partnerschap duaal leren (en sectoraal 

partnerschappen)



Context

Duaal leren, nu en in de toekomst
16-17; 17-18; 18-19: proefprojecten 
2017-2018: vastleggen algemeen regelgevend kader
2018-2019: huidig leren en werken; verkenning 
aanloopfase
2019-2020: organiek duaal leren

Toekomst: verdere uitbouw naar andere 
onderwijsniveau’s:

Volwassenenonderwijs
Hoger onderwijs



Decreet duaal leren en de 
aanloopfase

Wijzigingsdecreet van codex secundair onderwijs;
Twee grote onderdelen:

Deel V/1: duale structuuronderdelen
Deel V/2: aanloopstructuuronderdelen

Drie grote spelers:
Scholen voor voltijds secundair onderwijs
Centra voor deeltijds onderwijs
Centra voor vorming van zelfstandigen en kmo



Duaal leren?
een opleidingstraject, waarbij het aanleren van 
competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek 
en een aanbieder duaal leren. Doel is het behalen van 
een onderwijskwalificatie of – als dat niet lukt – een 
beroepskwalificatie



Duaal leren ≠ werken centraal
Duaal leren ≠ ‘meer stages’

Duaal leren = leren centraal



Decreet duaal leren

Wat is duaal leren? 
Combinatie van schoolcomponent en werkplekcomponent

Minstens 28u, waarvan momenteel minstens 14u werkplekcomponent

Uren op de werkplek: opleidingsuren
Opleiding gedurende 5 dagen per week -> duaal leren = voltijds 
onderwijs

Structuur en organisatie
Duaal structuuronderdeel?

Gebaseerd op matrix SO!

VlaReg bepaalt al dan niet duaal

Elke aanbieder kan elk structuuronderdeel duaal aanbieden
Standaardtrajecten als basis, BK als onderliggende garantie



Decreet duaal leren

Standaardtraject 
gebaseerd op een of meerdere beroepskwalificaties of één of 
meerdere deelkwalificaties, 
onder coördinatie van overheid, in overleg met sector, 
onderwijsverstrekkers, Syntra Vlaanderen en VDAB
Een standaardtraject bevat in elk geval: 

reguliere opleidingsduur

de specifieke toelatingsvoorwaarden;

de graad en het studiegebied waartoe het structuuronderdeel behoort;

een clustering van beroepsgerichte competenties gebaseerd op een of meerdere 
beroepskwalificaties of een of meerder deelkwalificaties; 

algemeenvormende competenties, gebaseerd op de toepasbare eindtermen voor het 
overeenstemmend niet-duaal leren de omvang van de werkplekcomponent; 

welke cluster van competenties of welke combinatie van clusters van competenties 
die een leerling met vrucht beëindigt, recht geeft op een studiebekrachtiging; 

de aanloopstructuuronderdelen die, afgeleid van dit standaardtraject, georganiseerd 
kunnen worden conform deel V/2.



Decreet duaal leren (3)

Programmatie 
Afstemmen op modernisering SO, maar met engagement van 
lokale ondernemingen en bespreking lokaal;

Macro-doelmatigheid
Vervolgonderwijs/toetreding tot arbeidsmarkt
Keuzevrijheid
Studiecontinuïteit
Materiële infrastructuur
Aantoonbare samenwerkingsmogelijkheden
Afstemming overlegforum

Regelmatige update van matrix SO; vinger aan pols van 
maatschappelijke trends



Decreet duaal leren (4)

Leerlingen 
Advies voorafgaand aan duaal leren
Flexibiliteit

Modulaire vormen mogelijk
Studiebekrachtigingen doorheen het jaar
Vrijstellingen benutten

Instap mogelijk gedurende het hele schooljaar
Tot begin november: van rechtswege
Daarna: klassenraad



Decreet duaal leren (5)

Arbeidsdeelname
Syntra Vlaanderen: uitbouw, beheer en monitoring van 
netwerk erkende ondernemingen;
Aantal dagen zonder werkplek (20)

Maar: uitzonderingen mogelijk via VlaReg



Decreet duaal leren (6)

Financiering
Omkadering & werking volgt uit inrichter
Opwaardering Syntra vzw tot niveau CDO

Flexibiliteit in aanwending
Syntra: salarisschaal volgt uit bekwaamheidsbewijs

Decreet rechtspositie niet van toepassing op Syntra 



Decreet duaal leren (7)

Kwaliteit: gezamenlijk toezicht onderwijsinspectie en Syntra
Vlaanderen

Onderwijsinspectie: coördinatie gehele leertraject en 
schoolcomponent
Syntra Vlaanderen: werkplekcomponent

Monitoring
Overlegforum

Provinciaal (met mogelijkheid tot regionale verdeling)
Afstemming met verschillende partners



Decreet duaal leren (8) 

Aanloopfase richting duaal leren
Aangeboden door CDO of Syntra
Leerlingen zonder werkplek
Leerlingen quasi arbeidsrijp
Voorafgegaan door screening, bindend
Afhankelijk van invulling:

Externe organisator
Aanbieder aanloopfase

Aanloopstructuuronderdelen: idem qua indeling en programmatie 
als duaal

Omzetting opleidingen leren en werken
Doelstelling: verbeteren van arbeidsgerichte, loopbaangerichte en 

vaktechnische competenties. 



Decreet duaal leren (9)

Duurtijd aanloopfase: zo kort als mogelijk, maar zo lang als 
nodig.

Invulling aanloopfase:
Ondersteuning 
Sollicitatietraining
Tewerkstelling -> vooral met focus op generieke 
competenties

Zgn. ‘niet-alternerende tewerkstellingen’
Reguliere ondernemingen

Ondersteuning VDAB in sensibilisering aanloopfase
Schooljaar 2018-2019: verkenning aanloopfase



Verder traject

Tweede principiële goedkeuring: 01/12/2017
Advies Raad van State: 26/01/2018
Definitieve goedkeuring VlaReg: 02/02/2018
Goedkeuring commissie VlaParl: 09/03/2018
Plenaire goedkeuring VlaParl: 30/03/2018
Voorbereiding scholen/ondernemingen: 02/2018-∞


