
 

 

MEER MOGELIJKHEDEN VOOR DUAAL LESGEVEN  

 



 

 

 

 

 

 

Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel 

W www.serv.be – T +32 2 209 01 11 – E info@serv.be 

 

Adviesvraag Advies op eigen initiatief 

Decretale opdracht SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad 31 oktober 2022 

 

Contactpersoon Mieke Valcke mvalcke@serv.be   

 

http://www.serv.be/
mailto:info@serv.be
mailto:mvalcke@serv.be


 

 

 

De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 Brussel 

Meer mogelijkheden voor duaal lesgeven 

Mijnheer de minister 

Duaal lesgeven krijgt momenteel vorm via een tijdelijk project (met ESF-

financiering) en is nu enkel mogelijk voor de ondernemingen die behoren tot 

de twee sectoren die zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering 

‘Duaal lesgeven in het secundair onderwijs’, nl. de sector elektriciens (Volta) en de 

chemiesector (Essenscia).  

Het  proefproject ging van start op 1 november 2020 voor twee jaar en werd 

verlengd voor het schooljaar 2022-2023. De SERV vernam dat u momenteel 

bekijkt wat de verdere aanpak wordt vanaf schooljaar 2023 – 2024.  

De SERV wil met dit kort briefadvies op eigen initiatief de uitbreiding van 

het tijdelijk project bepleiten.  

Duaal lesgeven heeft een meerwaarde voor alle betrokkenen. Bijkomende sec-

toren, die een belangrijke rol te vervullen hebben, zijn enthousiast om dit ver-

der te verkennen en op termijn in te stappen. Om succesvol te zijn, moet er bij 

een uitbreiding rekening gehouden worden met enkele aandachtspunten.  

Duaal lesgeven heeft een grote meerwaarde   

De voordelen voor leerlingen, scholen en ondernemingen zijn groot: 

• een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt: 

  

• gemotiveerde mensen uit ondernemingen geven hun praktijkken-

nis en passie voor hun vak door; 

• beroepen krijgen een gezicht en dat werkt inspirerend voor jonge-

ren; 

• banden tussen scholen en ondernemingen worden versterkt wat 

positief is met het oog op éénmalige gastlessen door onderne-

mers, bedrijfsbezoeken, stageplaatsen, werkplekken Duaal Leren, 

uitwisselen van technologisch materiaal, kennis van de laatste evo-

luties.  
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• een versterking van de leercultuur in ondernemingen 

• de werknemers/hybride leraren zijn een boeiende ervaring rijker 

alsook een bijkomende uitdaging in hun loopbaan; 

• hun educatieve competenties komen de onderneming ten goede. 

 

• geen oplossing voor, maar in beperkte mate een tegemoetkoming het 

lerarentekort. 

 

Enthousiasme bij en essentiële rol voor sectoren bij duaal lesgeven 

Uit een bevraging van de intersectorale werking van de SERV en DWSE blijkt 

dat een aantal sectoren enthousiast zijn om in duaal lesgeven in te stappen.  

De ervaringen van Volta en Essenscia tonen de essentiële rol van sectoren: 

• prospecteren van ondernemingen en vinden van duale lesgevers,  

• ondersteunen van de match met de scholen, 

• aangaan van een samenwerking met een matchingpartner (facultatief), 

• ondersteunen van ondernemingen en duale lesgevers. 

Enkele aandachtspunten voor de uitbreiding van duaal lesgeven 

De SERV ziet een aantal aandachtspunten voor het vervolg van het project: 

  

• voorzie tijdig alle informatie (juridisch, verwachting van scholen, …) zodat 

de sectorale mogelijkheden onderzocht kunnen worden;   

• vermijd complexe procedures en administratieve lasten; 

• bewaak de workload voor kleinere sectoren, bv. via een intersectorale 

aanpak;   

• schep een duidelijk kader met voldoende ondersteuning; 

• voorzie de mogelijkheid om samen te werken met een ‘matchingsorgani-

satie tussen de sectoren en ondernemingen en het onderwijs; 

• onderzoek of een facilitator op Vlaams niveau op vlak van administratie-

ve, juridische en pedagogische ondersteuning zinvol is; 

• evalueer en maak werk van het verduurzamen van de aanpak (structure-

le financiering en ondersteuning).  

Duaal lesgeven vraagt een stevig engagement van alle betrokkenen, niet in het 

minst van de hybride lesgevers. Niet voor alle sectoren is dit engagement 

haalbaar, zij kunnen (blijven) inzetten op andere vormen van concrete samen-

werking tussen ondernemingen en scholen. 
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Maar het proefproject toont de meerwaarde van duaal lesgeven. De SERV 

vraagt dan ook om mogelijk te maken dat meer sectoren hybride lesgevers 

kunnen inzetten vanaf september 2023. Gezien het voorbereidend traject (het 

vinden van lesgevers, de opleiding, de matching met scholen) is er snel een 

uitbreiding van het project nodig. Sectoren zijn gestart met de voorbereiding 

van de volgende generatie sectorconvenants en kunnen dit engagement daar-

in opnemen.   

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

Kopie: minister van Werk, dhr. Jo Brouns 


