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Mijnheer de minister 

Uit uw antwoord op vragen van parlementsleden over de toekomst van leren en werken in de 

aanloopfase en duaal leren, begrijpen we dat u momenteel werk maakt van de 

omzettingskalender. De Vlor blijft zich grote zorgen maken over de huidige doelgroep van 

leren en werken en of die zijn plaats wel zal vinden in duaal leren. 

We herinneren u dan ook nog eens aan de adviezen daarover: 

Drempels wegwerken in duaal leren. Toekomstperspectief voor de huidige doelgroep van 

leren en werken | Vlor 

Laat leren en werken niet zomaar inkantelen in duaal leren | Vlor 

In dat laatste advies pleiten we voor een complementair aanbod van leerwegen waarin alle 

jongeren hun plaats kunnen vinden. Jongeren in leren en werken hebben nood aan maatwerk 

en dat bieden de centra voor deeltijds hen vandaag. Die expertise mag niet verloren gaan. 

We keken ernaar uit om daarover met u in dialoog te gaan op 18 maart 2020. We zouden in 

beeld brengen over welke doelgroep het precies gaat en wat zij nodig hebben om een 

onderwijstraject te volgen en hun kansen op een onderwijskwalificatie te optimaliseren. We 

zouden de sterktes, de expertise en het netwerk van de bestaande leerwegen en centra voor 

deeltijds onderwijs/leren en werken belichten, maar ook kritisch kijken naar welke noden en 

verbeterpunten er nog zijn. We wilden in dialoog naar alternatieven en mogelijke oplossingen 

kijken. Helaas kon het geplande seminarie niet doorgaan. 

  

De heer Ben Weyts 

viceminister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport,  

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 
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VLOR HERHAALT BEZORGDHEID OVER TOEKOMST LEREN EN WERKEN BETREFT 

https://www.vlor.be/adviezen/drempels-wegwerken-duaal-leren-toekomstperspectief-voor-de-huidige-doelgroep-van-leren-en
https://www.vlor.be/adviezen/drempels-wegwerken-duaal-leren-toekomstperspectief-voor-de-huidige-doelgroep-van-leren-en
https://www.vlor.be/adviezen/laat-leren-en-werken-niet-zomaar-inkantelen-duaal-leren
https://www.vlor.be/activiteiten/verslagen/afgelast-laat-leren-en-werken-niet-zomaar-inkantelen-duaal-leren-seminarie


 

Het gaat om veel jongeren, veel meer dan er vandaag in duaal leren ingeschreven zijn. Op 

basis van wat we nu weten, zien we dat grote groepen geen opleiding meer zullen kunnen 

volgen die bij hun profiel aansluit. Om het risico op ongekwalificeerde uitstroom met alle 

gevolgen van dien niet te verhogen, moet er ook in die jongeren geïnvesteerd worden. 

Vanuit die bezorgdheden vragen we opnieuw om betrokken te worden in de toekomstplannen 

voor leren en werken. Als er een nota is voor de Vlaamse Regering, dan wil de Vlor daarover 

om advies gevraagd worden. 

Met vriendelijke groeten 

 


