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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 Brussel 

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende uit-

voering van het decreet tot de regeling van bepaalde aspecten 

van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs 

 

Geachte mijnheer de minister, 

De SERV apprecieert de gevoerde dialoog over de regelgeving voor duaal 

leren in het volwassenenonderwijs. De SERV steunt de invoering van duaal 

leren in het volwassenenonderwijs. De SERV heeft op regelmatige tijdstippen 

input kunnen leveren voor de regelgeving via overleg met DWSE. Daar is bij de 

uitwerking van het decreet en dit besluit ook rekening mee gehouden.  

De herkenbaarheid van duale opleidingen draagt bij aan een sterk merk. 

De uitwerking van de duale opleidingen in het volwassenonderwijs in voorlig-

gend besluit sluit nauw aan bij hoe het Duaal Leren in het secundair onderwijs 

is vorm gegeven. Die transparantie voor lerenden en ondernemingen moet er 

mee voor zorgen dat (jong)volwassenen kiezen voor een duale opleiding en dat 

ondernemingen zich engageren als leerwerkplek.  

Een goede monitoring van bij de start is van belang. De bevoegde admini-

straties dienen alle leertrajecten duaal goed op te volgen onder meer om de 

impact van de modaliteiten van de overeenkomst en van de vergoeding goed 

in te schatten. Zo kan er bijgestuurd worden, mocht er zich bv. onderlinge ver-

dringing van duale lerenden voordoen. De SERV uitte deze bezorgdheid reeds 

in zijn advies van 12 juli 2021.   

De SERV kijkt uit naar een sterke start van duaal leren in het volwassenonder-

wijs in september 2022. 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

Kopie: Minister van Werk, mevr. Hilde Crevits 


