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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Mieke Valcke SERV_BR_20210125_TransitieLeren&Werken 25 januari 2021 

mvalcke@serv.be   

Adviesvraag Mededeling Vlaamse Regering ‘van leren en werken naar duaal leren en 
aanloopfase: een veilige haven voor elke leerling’  

Mijnheer de minister 

 

De SERV heeft uw adviesvraag m.b.t. de mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende de 

transitie van Leren & Werken ontvangen op 11 januari 2021 en maakt u hierbij zijn advies via 

spoedprocedure over.  

De SERV vraagt monitoring van trajecten en de impact op de leerloopbanen van leerlingen. De 

SERV pleit voor een ontkoppeling van Duaal Leren en Aanloopfase waarbij de mogelijkheid van 

kruisbestuiving blijft bestaan. Een aanloopfase is een op zich staand en dekkend aanbod dat een 

doorstroom naar verschillende competentieversterkende trajecten mogelijk maakt. Voor de SERV 

moet er in de aanloopfase wel naar arbeidsbereidheid toegewerkt worden, maar kan dit met de 

transitie die voorligt niet meer als instapvoorwaarde gehanteerd worden.  

Met een bredere toegangspoort biedt de Aanloopfase voor een grotere groep leerlingen 

perspectief. Ook met de klemtoon op oriëntering is de term ‘aanloopfase (duaal)’ niet langer 

valabel. De SERV ziet vier sporen: voltijds secundair, Duaal Leren, oriënteringstraject en NAFT. 

Het aanbod van Leren & Werken wordt omgezet in Duaal Leren of in het oriënteringstraject. De 

SERV stelt dat het bijkomend aanbod OK2 om een relevant aanbod moet gaan waarbij aan de 

voorwaarden van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid van leerlingen is voldaan en dat de 

sectoren akkoord moeten zijn met de uitwerking van dit aanbod. 

De SERV vraagt tijdig geïnformeerd en betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de 

transitie van Leren & Werken. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

Kopie: Minister Crevits 
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Krachtlijnen 

 Monitoring en evaluatie 

De SERV stelt dat de beschikbare cijfers indicaties kunnen geven over waar leerlingen na de 

transitie van L&W zullen terecht kunnen. Maar die indicaties zijn niet sluitend.  De SERV vraagt 

monitoring van inschrijvingen en trajecten van leerlingen en een evaluatie van het aanbod. 

Centrale vraag is of het aanbod werkt voor leerlingen, of ze via de Aanloopfase aansluiting 

hebben kunnen vinden met Duaal Leren of met een ander kwalificerend aanbod.  

 Complementair aanbod 

Er blijft een grote mate van ambiguïteit inzake de positionering van de Aanloopfase ten aanzien 

van Duaal Leren. De SERV pleit voor een ontkoppeling van Duaal Leren en een aanloopfase 

waarbij de mogelijkheid van kruisbestuiving tussen aanbod, pedagogische aanpak, flexibiliteit 

blijft bestaan. Een aanloopfase dient daarbij een op zich staand en dekkend aanbod te zijn dat 

mikt op een zo snel mogelijke doorstroom naar verschillende competentieversterkende trajecten.  

 Bredere toegangspoort 

Voor de SERV moet er in de aanloopfase wel naar arbeidsbereidheid toegewerkt worden, maar 

kan dit met de transitie die voorligt niet meer als instapvoorwaarde gehanteerd worden. Met een 

bredere toegangspoort biedt de Aanloopfase voor een grotere groep leerlingen perspectief. De 

voorwaarde hierbij is dat de Aanloopfase niet ondergebracht wordt onder Duaal Leren. 

 Van aanloopfase naar oriënteringstraject 

Met de bredere toegangspoort en de klemtoon op oriëntering is de term ‘aanloopfase (duaal)’ 

voor de SERV niet langer valabel. De SERV ziet vier sporen: voltijds secundair, Duaal Leren, 

oriënteringstraject en NAFT. Het oriënteringstraject is flexibel, op maat en moet leerlingen zo snel 

mogelijk verder toeleiden naar een voor hen passende kwalificerende leerweg. Het aanbod van 

Leren & Werken wordt omgezet in Duaal Leren of in het oriënteringstraject. 

 Bijkomend kwalificerend aanbod 

De SERV stelt dat het bijkomend aanbod OK2 om een relevant aanbod moet gaan waarbij aan 

de voorwaarden van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid is voldaan en dat de sectoren akkoord 

moeten zijn met de uitwerking van dit aanbod. Het doel van de OK2 moet zijn om zoveel mogelijk 

jongeren te laten doorstromen naar Duaal Leren in de 3de graad. De SERV vraagt met klem om 

ook te blijven inzetten op OK3 en OK4 duaal om Duaal Leren als sterk merk te kunnen blijven 

uitbouwen.  

 Betrokkenheid 

De SERV vraagt geïnformeerd en betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de transitie 

van Leren & Werken. 
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Advies 

1 Situering 

Het decreet van 30 maart 2018 betreffende Duaal Leren en de Aanloopfase hield in dat het stelsel 

van Leren & Werken zou worden ingekanteld in Duaal Leren en de Aanloopfase. De Mededeling 

aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020, waarover de SERV op 11 januari 2021 om 

advies werd gevraagd, geeft vorm aan die inkanteling.   

Reeds in 2015, met de lancering van de conceptnota Duaal leren, stelde de SERV dat er voor de 

groep jongeren die als niet arbeidsrijp uit de screening voor het duaal leren zouden komen 

gelijktijdig een volwaardig vernieuwd aanbod moest worden uitgewerkt dat een positief imago 

heeft, inzet op praktijkleren en versterkend werkt. De uitwerking van een volwaardig alternatief 

bleef echter uit. Samen met de onduidelijkheid over de inkanteling van Leren en Werken zorgde 

en zorgt dit voor onzekerheid voor een aanzienlijke groep leerlingen.  

Met zijn advies Een beroepskwalificerende leerweg voor (leerplichtige) jongeren1 van 4 november 

2019 wilde de SERV bijdragen tot de visievorming omtrent dat volwaardig aanvullend aanbod. 

Voor de SERV is het advies met betrekking tot de beroepskwalificerende leerweg nog steeds een 

leidraad.  De SERV vertrok in dat advies vanuit de diversiteit in de leerlingenpopulatie en de wens 

voor elke leerling een passend aanbod of een passende leerweg aan te bieden.  

In wat volgt gaat de SERV in op de positionering van de Aanloopfase ten opzichte van Duaal 

Leren en op een andere invulling van de Aanloopfase alsook op de verdere uitbouw van het 

aanbod (duale onderwijskwalificaties niveau 2).  

De SERV vraagt geïnformeerd en betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de transitie 

van Leren & Werken. 

2 Veilige haven voor elke leerling 

De SERV meent dat wat de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 18 december 2020 naar 

voor schuift, nog niet voor alle leerlingen in Leren & Werken een garantie op een veilige haven 

biedt.  

2.1 Informatie, monitoring, evaluatie 

De SERV stelt dat de beschikbare cijfers indicaties kunnen geven over waar leerlingen na de 

transitie van L&W zullen terecht kunnen (zie bijlage, tabel 1). Maar die indicaties zijn niet sluitend 

omwille van de verschillen tussen arbeidsdeelname in DBSO en de werkplekcomponent in Duaal 

Leren en de verschillen tussen de aanloopcomponent en de aanloopfase. De SERV vraagt in het 

bijzonder aandacht voor de aanzienlijke groep ‘te oriënteren’. Te veel jongeren blijven te lang 

onder deze categorie.  

De SERV vraagt monitoring van inschrijvingen en trajecten van leerlingen en evaluatie van het 

aanbod. Centrale vraag is of het aanbod werkt voor leerlingen, of ze via de Aanloopfase 

aansluiting hebben kunnen vinden met Duaal Leren of met een ander kwalificerend aanbod.  

 
1  SERV, ‘Een beroepskwalificerende leerweg voor (leerplichtige) jongeren’, 4 november2019 

http://www.serv.be/node/13393
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Transparantie en communicatie naar alle betrokken zijn belangrijke randvoorwaarden om van het 

vernieuwd aanbod een succes te maken.   

2.2 Aanloopfase  

 Voor de SERV was de Aanloopfase naar Duaal Leren oorspronkelijk enkel en alleen bedoeld 

voor leerlingen die quasi-arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn. Leerlingen die zich zouden 

inschrijven in de Aanloopfase zouden slechts een beperkt aantal competenties moeten 

verwerven, vooraleer ze kunnen instappen in het Duaal Leren. Voor de groep jongeren voor 

wie dit niet haalbaar was, moest voor de SERV een volwaardig alternatief aanbod uitgewerkt 

worden. De Aanloopfase / Aanloopcomponent is echter niet op die manier uitgerold en de 

huidige monitoring zou niet toelaten uitspraken te doen over in welke mate de Aanloopfase 

een traject naar Duaal Leren is geweest (zie 2.1). Bovendien kwam er lang geen duidelijkheid 

over het alternatief aanbod.  

 

 De mededeling aan de Vlaamse Regering houdt in zekere mate rekening met een aantal 

bezorgdheden die leven bij de werkpartners door de Aanloopfase in de markt te zetten als 

een brede leerweg. Toch blijft er een grote mate van ambiguïteit inzake de positionering van 

de Aanloopfase ten aanzien van Duaal Leren. Er is nood aan meer duidelijkheid over welke 

positie gekozen wordt. De SERV pleit voor een ontkoppeling van Duaal Leren en een 

aanloopfase waarbij de mogelijkheid van kruisbestuiving tussen aanbod, pedagogische 

aanpak, flexibiliteit blijft bestaan. Een aanloopfase dient daarbij een op zich staand en 

dekkend aanbod te zijn dat mikt op een zo snel mogelijke doorstroom naar verschillende 

competentieversterkende trajecten, o.a. Duaal Leren, voor leerlingen die hier klaar voor zijn. 

De inhoudelijke koppeling tussen de aanloopfase en de standaardtrajecten, blijft een 

meerwaarde. 

 

 De doelgroep zelf komt relatief weinig aan bod in de mededeling aan de Vlaamse Regering. 

Er wordt van uitgegaan dat een grote groep leerlingen in Leren & Werken vandaag in de 

Aanloopfase terecht zal kunnen omdat deze leerlingen arbeidsbereid zijn. De screening zal 

dit moeten uitwijzen, maar de SERV heeft oor naar de bezorgheden uit het werkveld dat een 

groot deel van de leerlingen niet voldoet aan dit criterium. Dat zou betekenen dat een grote 

groep leerlingen in principe toe geleid zou moeten worden naar de NAFT, waar ze ook niet 

thuis horen.   

 

Voor de SERV moet er in de aanloopfase wel naar arbeidsbereidheid toegewerkt worden, 

maar kan dit met de transitie die voorligt niet meer als instapvoorwaarde gehanteerd worden. 

Met een bredere toegangspoort biedt de Aanloopfase wèl voor een grotere groep leerlingen 

perspectief. De voorwaarde hierbij is dat de Aanloopfase niet ondergebracht wordt onder 

Duaal Leren en dat daar transparant over gecommuniceerd wordt. Voor de SERV betekent 

dat dat de aanloopfase wordt omgevormd tot een oriënteringstraject op maat.  

2.3 Van aanloopfase naar oriënteringstraject 

Met de bredere toegangspoort en de klemtoon op oriëntering is de term ‘aanloopfase (duaal)’ niet 

langer valabel. De SERV vraagt op basis van voorgaande argumenten een meer sluitend en 

complementair onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod op basis van het profiel van de leerlingen: 
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 Gewoon voltijds secundair onderwijs: schoolbereid; 

 Duaal Leren (OK2, OK3 en OK4): arbeidsbereid en arbeidsrijp; 

 Oriënteringstraject met brede structuuronderdelen: (nog) niet arbeidsbereid, 

arbeidsbereid, (nog) niet arbeidsrijp, schoolmoe; 

 NAFT: welzijnsproblematiek. 

Het aanbod van Leren & Werken wordt omgezet in Duaal Leren of het oriënteringstraject. Het 

oriënteringstraject is flexibel, op maat en moet leerlingen zo snel mogelijk verder toeleiden naar 

een voor hen passende kwalificerende leerweg. Dat biedt ook perspectief voor arbeidsbereide 

leerlingen voor wie Duaal Leren uiteindelijk geen passend aanbod blijkt. Omdat het 

oriënteringstraject voor sommige leerlingen ook een finaliteit kan zijn, is een vorm van 

(beroeps)kwalificering aangewezen om een toename van de ongekwalificeerde uitstroom, die 

vandaag met ca 55% al erg hoog ligt, te vermijden.  

De SERV merkt nog op dat wat betreft de Leertijd jongeren die starten in een traject Leertijd de 

kans moeten krijgen om dit uit te doen om te vermijden dat ze met verschillende structuren te 

maken krijgen. Financiering is sowieso een aandachtspunt en zal ook voor de Leertijd belangrijk 

zijn. Op een gegeven moment zal het aantal cursisten Leertijd immers zo sterk afgenomen zijn, 

dat de financiering ontoereikend zal worden. 

2.4 Bijkomend kwalificerend aanbod   

Het tweede luik van het aanbod, duale opleidingen die leiden naar een onderwijskwalificatie 

niveau (OK2), is eerder beperkt uitgewerkt in de mededeling. De mededeling stelt dat de uitrol 

van duale structuuronderdelen prioritair moet gaan naar de ontwikkeling van OK2’s. Op die 

manier zijn leerlingen die instromen in het stelsel van Leren & Werken zonder getuigschrift van 

de 2de graad, maar binnen het stelsel een succesvolle doorstroom kennen en arbeidsrijp zijn, ook 

in de toekomst verzekerd van een kwaliteitsvol opleidingsaanbod via Duaal Leren.  

Indicatieve cijfers tonen alleszins aan dat het om een relatief grote groep jongeren gaat (zie 

bijlage, tabel 2). De SERV stelt dat het om een relevant aanbod moet gaan en aangezien het om 

een aanbod gaat dat valt onder Duaal Leren er 1) strikt op toegezien moet worden dat aan de 

voorwaarden van arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid is voldaan; 2) dat de sectoren akkoord zijn 

met de uitwerking van dit aanbod en dat ze er kunnen aan meewerken. Het doel van de OK2 

moet zijn om zoveel mogelijk jongeren te laten doorstromen naar Duaal Leren in de 3de graad.  

De SERV vraagt met klem om ook te blijven inzetten op OK3 en OK4 duaal om Duaal Leren als 

sterk merk te kunnen blijven uitbouwen.  

De SERV vraagt ook de aanbevelingen uit zijn advies ‘Een beroepskwalificerende leerweg voor 

(leerplichtige) jongeren’ ter harte te nemen. De principes die de SERV naar voren schuift zijn die 

van geïntegreerd leren, werken op maat en intense begeleiding en een leergemeenschap die 

instaat voor het goed verloop van de leertrajecten. De beroepskwalificerende leerweg is een 

traject dat gericht is op oriëntering en op het behalen van één of meerdere beroepskwalificaties. 

Er is expliciet aandacht voor de mogelijkheden om alsnog een onderwijskwalificatie te halen bv. 

via een aanvullend flexibel traject of via het volgen van de opleiding Aanvullende algemene 

vorming in het volwassenenonderwijs. Na de leeftijd van 18 jaar en met een beroepskwalificatie 
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op zak heeft de jongere de mogelijkheid om zichzelf verder te bekwamen, op korte of lange 

termijn.   
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Bijlage  
Tabel 1: Voltijds engagement in het BDSO op 1/12/2020 

Fase Absolute aantallen % tov inschrijving 

Totale inschrijvingen 8.432 

 

Arbeidsdeelname 2.269 26,9 % 

Aanloopcomponent 2.652 31,5% 

Andere (cf. decreet L&W, art. 6, §2 4°-6°  303 3,6% 

Te oriënteren naar arbeidsdeelname  1.026 12,2% 

Te oriënteren naar aanloopcomponent  952 11,3% 

Te oriënteren naar NAFT  159 1,9% 

NAFT 188 2,2% 

Registratie niet in orde  328 3,9% 

Bron: Vlaams Partnerschap Duaal Leren 

 

Tabel 2: Aandeel getuigschrift 2de graad op 1/12/2020  

In bezit van 
getuigschrift 2° 
graad 

% Geen 
getuigschrift 2° 
graad 

% Totaal 

Aanloopcomponent 972 36,65% 1680 63,35% 2652 

Arbeidsdeelname 1546 68,14% 723 31,86% 2269 

Te oriënteren naar 
arbeidsdeelname 

609 58,17% 438 41,83% 1047 

Bron: DO&V, op basis van registraties in Mijn Loopbaan (‘niet-zuivere’ gegevens die enkel richtinggevend zijn) 

 

 

 


