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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project ‘Schoolbank op de werkplek’
rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende het stelsel van leren en werken en het buitengewoon
secundair onderwijs
Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Onderwijs
Ontvangst adviesvraag: 12 februari 2018
Adviestermijn: 30 dagen
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie)
Goedkeuring raad: 5 maart 2018

Contactpersoon: Mieke Valcke - mvalcke@serv.be
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Uitbreiding Schoolbank op de Werkplek
Mevrouw de minister
De raad is overwegend positief over het besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de uitbreiding
van de proeftuin Schoolbank op de Werkplek en de maatregelen in het stelsel Leren en
Werken en in het buitengewoon secundair onderwijs.
Positief is dat het Duaal Leren verder wordt uitgerold. De raad kijkt uit naar de organieke
invoering op 1 september 2019. De raad is tevreden dat er niet met een contingent aan scholen
wordt gewerkt maar dat elke gemotiveerde school, centrum of campus duale opleidingen kan
inrichten en dat er een stap gezet wordt in de gelijke financiering van de scholen en van de
centra DBSO en de Syntra vzw’s. Ook stemt het de raad positief dat er een bijkomend
(weliswaar beperkt) aanbod in het buitengewoon secundair onderwijs georganiseerd wordt.
De raad formuleert volgende bedenkingen:
Er is geen incentive voor de scholen meer voorzien. In zijn advies van mei 2017 vroeg de
raad naar een analyse van de reële kosten van het duaal leren voor aanbieders en
ondernemingen1. De raad vraagt dat de werkingsmiddelen die voor Duaal Leren
uitgetrokken worden afdoende zijn voor een kwalitatief aanbod voor elke leerling die
wenst in te stappen.
De raad is tevreden met de nieuwe opleidingen die in het besluit zijn opgenomen maar
stelt vast dat het aanbod aan opleidingen met een dubbele finaliteit beperkt blijft. Er dient
blijvend werk gemaakt te worden van een opleidingsaanbod in technische richtingen in
Duaal Leren. De raad vraagt een helder en schematisch overzicht van alle opleidingen
die nu duaal worden aangeboden, in de huidige onderwijsstructuur en (simulatie) in de
matrix. Een dergelijk overzicht dient eveneens beschikbaar gesteld te worden van alle
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betrokken actoren, want zoals reeds in eerdere adviezen gesteld is het van groot belang
dat alle actoren, waaronder ook ouders en leerlingen goed geïnformeerd worden over de
keuzemogelijkheden dat Duaal Leren biedt.
De raad stelt opnieuw vast dat er geen proeftuin van start gaat met een aanbod Duaal
Leren in de tweede graad. Het uitstel van de organieke invoering van Duaal Leren was
een uitgelezen kans om hier proeftuinen rond op te zetten.

Hoogachtend

Pieter Kerremans

Hans Maertens

administrateur-generaal

voorzitter
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