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Colloquium ‘Onderwijskwaliteit op tafel’ 

10 juni 2022 

Praktijkgetuigenis door Tom 
Rydant, directeur GO! Talent   

1 Bereidt het onderwijs goed genoeg voor op de 

arbeidsmarkt? 

• Kwantitatief: nee. We moeten negatieve perceptie van tso/bso ombuigen om dat wel te kunnen 

doen. 

• Kwalitatief: JA. Tom wil tegengewicht geven voor wat leeft in maatschappij. 

2 Duaal leren 

Beperkt aantal jongeren, trage start. Er heerst een quick win-mentaliteit bij de uitrol. Middelen en 

media-aandacht heeft beperkt effect. Waarom? 

• Segregatie-stimulerend onderwijssysteem met waterval is niet zomaar om te draaien. Er is 

meer nodig dan goedbedoelde reclamecampagnes waar quick wins gestimuleerd worden. Een 

decennialange segregatiestructuur keer je niet zomaar. 

• Bij alle betrokken partners werk te verrichten om de weerstand tegen duaal leren te 

verminderen. Impact van leerkrachten: zijn zij voldoende mee? Ze moeten duaal leren zien als 

meerwaarde in plaats van bedreiging voor hun job. 

• GO! Talent: vlotte overgang tussen duaal leren en gewoon onderwijs. Er is ook uitwisseling 

tussen de leerkrachten. Tijd en ruimte nodig om positieve perceptie te keren, ook bij ouders en 

bedrijven (om een netwerk uit te bouwen en goed te informeren). 

• Ook corona heeft impact gehad op processen: versnelling en vertraging. Nu momentum om te 

borgen wat goed gaat en op te bergen wat slecht gaat. 

• Samen voor meerwaarde zorgen, elke actor in de samenleving. 

3 Disputanten 

3.1 Koen Stassen 

3.1.1 Samen school maken 

Arbeidsmarktgericht onderwijs heeft de arbeidsmarkt nodig. Er bestaan veel goede praktijken om 

samen te werken, maar het is moeilijk om die structureel te verankeren. 

• Het is voor scholen onmogelijk om over bepaalde infrastructuur te beschikken.  

• Opleiding van leerkrachten is belangrijk ifv. wijzigend curriculum en innovaties op de 

arbeidsmarkt 

• Bedrijven die zich engageren voor werkplekleren zijn cruciaal nu er steeds meer aandacht is 

voor werkplekleren vanuit verschillende onderwijsniveaus en vormen en 
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opleidingsverstrekkers. Er zitten nog maar 5000 leerlingen in een alternerende opleiding (duaal 

+ leren en werken) en toch is het nu al moeilijk om voldoende leerwerkplekken te vinden. Als 

we de ambitie hebben om duaal leren structureel uit te bouwen, zullen daar inspanningen voor 

moeten gedaan worden om dat samen te realiseren. Het aanbod moet daarenboven ook 

crisisbestendig zijn. 

• Het is belangrijk om complementair te werken, elk moet zijn rol opnemen. Dat werkt soms goed, 

maar schuurt soms nog iets teveel (cf. consultatietoets sectorconvenants). 

• Regie over het arbeidsmarktgericht onderwijs moet bij onderwijs blijven.  

3.1.2 Curriculum 

De modernisering van het secundair onderwijs heeft voor 10 jaar stilstand gezorgd op vlak van 

curriculum. Het curriculum van het secundair onderwijs A- en D/A-finaliteit zal sterk gebaseerd zijn 

op wat sectoren verwachten van toekomstige werknemers.  

De kwalificatiestructuur is een goede zaak in de zin dat er voor het eerst een systematische 

beschrijving is van de verschillende beroepen. Daardoor is het een goed referentiekader om het 

onderwijscurriculum op te baseren. Het is belangrijk dat de onderwijsverstrekkers de ruimte krijgen 

om een onderwijskundige vertaling te maken. Een beroepskwalificatie is immers een beschrijving 

van de activiteiten van een volwaardig beroepsbeoefenaar, niet van een beginner. Daarnaast moet 

er ook voldoende ruimte zijn om innovatie, lokale arbeidsmarkt etc. in te brengen in het curriculum, 

eerder dan het volledig te laten bepalen door het heden. We moeten streven naar een duurzaam 

arbeidsmarktgericht onderwijs.   

Eén van de uitdagingen voor het secundaire beroepsonderwijs werd door Anneke Westerhuis van 

ECBO geformuleerd op de Vlor-startdag van 2015: moet het beroepsonderwijs volgen of 

vooruitlopen?  

3.1.3 Kwetsbare leerlingen, inclusiviteit 

Een belangrijke uitdaging zowel maatschappelijk als binnen onderwijs is de aandacht voor de 

meest kwetsbare groepen. Hoe kunnen we hen perspectief geven? Enkele voorbeelden.  

• Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs OV3 worden voorbereid op deelname aan de 

reguliere arbeidsmarkt, maar kunnen ze daar nog terecht? We zien bijvoorbeeld dat de 

verwachtingen voor werknemers in een maatwerkbedrijf enorm gestegen zijn omwille van 

verhoogde verwachtingen op het vlak van productiviteit en competitiviteit.  

• Duaal leren is geconcipieerd zonder rekening te houden met doelgroep van L&W: welk 

perspectief kunnen we de meest kwetsbare leerlingen bieden? Het zou kunnen dat de 

ongekwalificeerde uitstroom gaat toenemen in plaats van dalen. 

• Gedifferentieerde studiebekrachtiging is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds is het goed dat 

leerlingen gekwalificeerd worden voor de competenties die ze verworven hebben. Anderzijds is 

het een risico omdat algemene vorming zo aan belang kan inboeten. Voor de vorming van de 

leerlingen én voor levenslang leren weten we immers dat die algemene vorming belangrijk is.  

3.2 Goedele Verhaeghe 

Graduaten zitten tussen secundair onderwijs en bacheloropleiding. Het gaat om ‘hoger 

beroepsonderwijs’: de aantrekkingskracht van hoger onderwijs speelt enorm mee in studiekeuze. 

Ze trekken nieuwe studenten aan die tot voor kort niet verder gingen studeren. 
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• Waarom atypisch voor hoger onderwijs: sterke arbeidsmarktgerichtheid. Opleidingen zijn 

gericht op de beroepskwalificaties, maar krijgen meer vrijheid om daar accenten op te leggen. 

Voor het eerst dat de overheid voor een stuk heeft vastgelegd hoe onze didactiek eruitziet: 

minimaal 1/3 werkplekleren. Studenten zijn onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt, maar 

kunnen ook via verkort traject voortstuderen. 

• Krappe arbeidsmarkt is nu een voordeel: arbeidsmarktactoren zijn heel bereidwillig om mee te 

werken. 

• Afspraken binnen kwalificatiestructuur niet gemaakt: wie zal wat voor welke studenten 

aanbieden? Vrees dat opleidingen die al bestaan elders ook zouden kunnen ontstaan en 

concurrentie-opbod ontstaat.  

• We kunnen in ons vaste aanbod graduaten en bachelors wel infrastructuur en expertise van 

externe partners inzetten, maar het is een grijze zone voor personeel. Infrastructuur en 

expertise ontbreekt soms voor praktische zaken. Daarom is er verregaande samenwerking 

nodig, maar regelgeving laat dat niet toe. 

• Cocreatie die er nu is, is heel positief. Duale opleidingen in het hoger onderwijs is nog 

experimenteel. Niet iedere opleiding leent zich daartoe. 

 

Fons zei “onderwijs is te belangrijk om aan onderwijs alleen te laten”. Leren in ondernemingen is 

ook te belangrijk om de expertise van onderwijs hier niet bij te betrekken.  


