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Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Nota aan de leden van de Vlaamse Regering
Betreft: ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van
structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat
betreft uitbreiding van de lijst van structuuronderdelen
1. Toelichting
De codex secundair onderwijs bepaalt dat de Vlaamse Regering het initiatief kan nemen
om,
afhankelijk
van
maatschappelijke,
onderwijskundige
of
technologische
ontwikkelingen of afhankelijk van arbeidsmarktbehoeften, nieuwe structuuronderdelen
vast te leggen. Vanaf het schooljaar 2019-2020 en op organieke basis kunnen dat ook
structuuronderdelen duaal zijn. Als een nieuw structuuronderdeel wordt vastgelegd, dan
bepaalt de Vlaamse Regering tevens in welk studiegebied dit structuuronderdeel wordt
gerangschikt en, voor wat betreft de Se-n-Se, wat de duurtijd is uitgedrukt in semesters.
Bij besluit van 12 oktober 2018 werd een (eerste) reeks van structuuronderdelen duaal
goedgekeurd die, met in acht name van de programmatienormen, organiseerbaar zijn
vanaf 1 september 2019. Omwille van legistiek-technische eenvoud is ervoor gekozen om
de initiële bijlage houdende de lijst van structuuronderdelen duaal van het besluit van
2018 niet aan te vullen doch volledig te vervangen en uit te breiden met 27 duale
opleidingen programmeerbaar vanaf 1 september 2020. Dit betreft opleidingen BuSO
OV3, 2e graad bso, 3e graad bso, specialisatiejaar bso en Se-n-Se tso voor gewoon
secundair onderwijs en BuSO OV4.
Op het overlegplatform Duaal leren werden door de bevoegde ministers, de sociale
partners en de opleidingsverstrekkers 43 standaardtrajecten geselecteerd in afstemming
met de sectorale partnerschappen en het Vlaams partnerschap tussen sociale partners,
sectoren en opleidingsverstrekkers. In de ontwikkelcommissies werden uiteindelijk 27
nieuwe standaardtrajecten door opleidingsverstrekkers en sectoren weerhouden. Deze
standaardtrajecten zijn voorwerp van een apart besluit.
De duale structuuronderdelen voor schooljaar 2020-2021 situeren zich vooral binnen de
derde graad van de arbeidsmarktfinaliteit en in specialisatiejaren/Se-n-Se. Omdat het
ook van belang is het duaal leren uit te rollen binnen de dubbele finaliteit werden op het
overlegplatform duaal leren van 29 maart 2019 door de bevoegde ministers, de sociale
partners en de opleidingsverstrekkers een 9-tal opleidingen van dubbele finaliteit
toegevoegd aan de lijst 2020-2021. Bij overleg met de desbetreffende sectoren bleven er
7 dubbele finaliteitsrichtingen over. Onderwijsverstrekkers en sectoren samen hebben
ervoor geopteerd deze 7 opleidingen nog niet aan te bieden in het schooljaar 2020-2021.
Alvorens deze opleidingen dubbele finaliteit uit te werken in standaardtrajecten willen de
stakeholders immers zicht hebben op de verdere ontwikkelingen binnen de (specifieke)
eindtermen voor de 2e en 3e graad. Het ontwikkelproces van de eindtermen is opgestart
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maar wordt ten vroegste in het najaar afgerond. Daarom zijn de 7 opleidingen in het
besluit aan de Vlaamse Regering opgenomen met het oog op schooljaar 2021-2022 zodat
er reeds begin 2020 prioritair met de voorbereiding en uitwerking van het
standaardtraject kan gestart worden.
Bovendien engageerden de administraties en het Vlaams Partnerschap zich tot het
opstellen en implementeren van een actieplan in functie van een optimale uitrol van
duale trajecten in de 3de graad met dubbele finaliteit vanaf 1 september 2021. We
informeren het Overlegplatform hierover. Uiteraard zal de lijst met duale studierichtingen
voor schooljaar 2021-2022 volgend jaar in mei nog verder aangevuld kunnen worden
met nieuwe voorstellen.
Teneinde te kunnen onderscheiden wat vanaf 2020 nieuw is, volgend overzicht:
a) gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 buitengewoon secundair onderwijs
1° Se-n-Se tso:
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (2 semesters)
Regelaar textielproductiemachines duaal (2 semesters)
Tandartsassistent duaal (2 semesters)
Technieker industriële procesautomatisatie duaal (2 semesters)
2° tweede graad bso:
Hippisch assistent duaal
Medewerker florist duaal
Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering duaal
Medewerker textielverzorging duaal
3° derde graad bso:
Koelinstallaties duaal
Productie-industrie duaal
Restaurant en keuken duaal
Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal
4° specialisatie bso:
Animator duaal
Commercieel assistent duaal
Florist duaal
Host duaal
Installateur nutsvoorzieningen duaal
Logistiek assistent magazijn duaal
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal
Natuurbeheerder duaal
Omsteller verspaning duaal
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal
Pijpfitter-fabriceur duaal
Technicus installatietechnieken duaal
Technicus koelinstallaties duaal
b) opleidingsvorm 3 (kwalificatiefase + integratiefase) buitengewoon secundair onderwijs
Bandenmonteur duaal
Voorbewerker carrosserie duaal
Vanaf 2021 worden minimaal volgende opleidingen toegevoegd:
a) gewoon secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 buitengewoon secundair onderwijs
1° derde graad tso:
Commerciële organisatie duaal
Houttechnieken duaal
Internationale handel en logistiek duaal
Koel- en warmtetechnieken duaal
Natuur- en groentechnieken duaal
Tandtechnieken duaal
Toerisme duaal
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Naast de uitbreiding werden ten opzichte van de initiële lijst – goedgekeurd op 12
oktober 2018 – twee naamswijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het besluit van
de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering
betreffende basis en secundair onderwijs, bijlage 5 (matrix secundair onderwijs
structuuronderdelen “duaal” 2e graad). Het betreft de opleiding “bakkerij duaal” (2e graad
bso) en “slagerij duaal” (2e graad bso). Deze worden respectievelijk gewijzigd in
“medewerker (banket)bakkerij duaal” en “medewerker slagerij duaal”.
Hoewel de modernisering van het secundair onderwijs (met inbegrip van de matrix) maar
progressief ingaat vanaf 2021 in de tweede en vanaf 2023 in de derde graad, worden de
structuuronderdelen duaal toch al uit de matrix geput en zijn ze gebaseerd op de
kwalificatiestructuur.
2. Budgettaire weerslag
De ontwerpbepalingen hebben geen aantoonbare budgettaire impact. Het studieaanbod
en de dito keuzemogelijkheden staan los van financiering/subsidiëring. Daarenboven
moet elke leerplichtige jongere die voor het schools circuit gaat, sowieso een bepaalde
opleiding volgen. Het oplijsten van het macro studieaanbod zegt op zich nog niets over
de concrete programmaties door individuele scholen. Pas op het moment dat een
programmatiedossier ter goedkeuring wordt voorgelegd, kunnen de “eventuele”
budgettaire consequenties in kaart worden gebracht.
De Inspecteur van Financiën verleende een gunstig advies dd. 28 juni 2019.
Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, werd aangevraagd op
2 juli 2019 en gegeven op ………..
3. Kwaliteit van de wetgeving
3.1. Taal- en wetgevingstechnisch advies
Met het taal- en wetgevingstechnisch advies nr. 2019/230 dd. 11 juni 2019 werd
rekening gehouden.
3.2. RIA
De bevoegde dienst heeft gesteld dat geen RIA nodig is.
4. Weerslag op de lokale besturen
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de financiën van de lokale besturen,
noch op personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en
schuld, en de ontvangsten.
5. Weerslag op het personeel
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
algemene beleid in zake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
6. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1°

haar principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse
Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018
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tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het
secundair onderwijs, wat betreft uitbreiding van de lijst van structuuronderdelen;
2°

de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister,
bevoegd voor werk, te machtigen om over dit ontwerp van besluit het advies in te
winnen van de Raad van State, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°,
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Hilde CREVITS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs

Philippe MUYTERS
Vlaams minister van Werk,
Economie, Innovatie en Sport

Bijlagen:
1° ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en
standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft uitbreiding van de lijst van
structuuronderdelen;
2° advies dd. 28 juni 2019 van de Inspectie van Financiën;
3° akkoord dd. ……. van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting.

