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De hoge jeugdwerkloosheid is een smet op ons arbeidsmarktbe-

leid. Om dit aan te pakken wordt vaak richting het Duitse model 

van duaal leren gekeken. In een duaal onderwijssysteem combi-

neren leerlingen doorgaans per week een tot twee dagen les op 

school met drie tot vier dagen opleiding op de werkvloer. Met de 

invoering van duaal leren in het klassieke arbeidsmarktgerichte 

secundair onderwijs wordt dit pad ook in Vlaanderen bewandeld. 

Dit artikel bespreekt een aantal belangrijke beleidsuitdagingen 

voor de volgende bestuursperiode op het vlak van duaal leren in 

het algemeen en de doorgevoerde hervorming in het bijzonder. 

Vervolgens formuleren we een aantal concrete aanbevelingen.

In dit model staat duaal leren, een 
combinatie van opleiding in school 
en op de arbeidsmarkt, centraal.

De combinatie van leren en wer-
ken in Vlaanderen was ook al mo-
gelijk binnen de stelsels van de 
leertijd en het deeltijds beroepsse-
cundair onderwijs. Deze systemen 
stonden evenwel enigszins los 
van het klassieke arbeidsmarkt-
gerichte secundair onderwijs. 
Bovendien was het aantal parti-
ciperende studenten dat leren en 
werken combineerde tot nu toe 
relatief beperkt, niet alleen in ver-
gelijking met landen waar er een 

sterke traditie is van duaal leren zoals Duitsland, 
maar ook met andere landen zoals Nederland en 
Frankrijk. Met de hervorming van het stelsel van 
leren en werken schuift Vlaanderen meer op in 
de richting van onze buurlanden. Concreet zal het 
vanaf 1 september 2019 in principe mogelijk zijn 
om duaal leren te volgen bij elke onderwijsver-
strekker, voor een selectie van opleidingen in het 
Beroepssecundair (BSO) en het Technisch Secun-
dair Onderwijs (TSO) (Vlaams Parlement, 2018). 
Concreet betekent dit dat jongeren voor deze op-
leidingen zullen kunnen kiezen tussen een duale 
en een klassieke schoolgebaseerde variant. Nieuw 
is bovendien ook de invoering van duaal leren in 
het buitengewoon secundair onderwijs (Buso). 
Naast een reductie van de jeugdwerkloosheid, 
vermeldt het decreet ook het verbeteren van de 

In- en uittrede op de arbeidsmarkt

Duaal leren uitdagingen en 
aanbevelingen voor de volgende 
Vlaamse Regering

Het nieuwe stelsel van duaal leren

Ondanks het stijgende aantal knelpunten op de 
arbeidsmarkt en het hoge aantal openstaande va-
catures, blijft een aanzienlijk deel van de jongeren 
moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt. Zo 
bedroeg de Vlaamse jongerenwerkloosheidsgraad 
(15- tot 24-jarigen) in 2017 12,8% tegenover 4,4% 
onder de gehele beroepsbevolking (EAK – Bewer-
king Steunpunt Werk). Dit werkloosheidsverschil 
is des te opmerkelijker als we het vergelijken met 
Duitsland waar de jongerenwerkloosheid in 2017 
slechts 6,8% bedroeg, in vergelijking met 3,8% voor 
de gehele beroepsbevolking. Ondanks verschillen 
in het onderwijs- en arbeidsmarktstelsel werd het 
Duitse model om jongeren een eenvoudigere toe-
gang tot de arbeidsmarkt te verzekeren, als inspire-
rend beschouwd door de vorige Vlaamse Regering. 
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aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en 
de reductie van de ongekwalificeerde uitstroom 
als voornaamste doelstellingen.

Is duaal leren wenselijk?

We beantwoorden eerst de vraag of duaal leraren 
wel degelijk de aangewezen weg is voor het ar-
beidsmarktgericht secundair onderwijs. De analyse 
en tekst met betrekking tot deze vraag berust op 
Verhaest et al. (2018a). We belichten op basis van 
Vlaamse cijfers en internationale wetenschappelijke 
literatuur zes aspecten. Een eerste vraag in dit ver-
band is in welke mate de behoefte aan de instituti-
onele hervorming van het duaal leren ondersteund 
wordt door cijfers van jeugdwerkloosheid in Vlaan-
deren? Hoewel de jeugdwerkloosheidsgraad in 
Vlaanderen benedengemiddeld is ten opzichte van 
andere landen, is deze in verhouding met de werk-
loosheidsgraad onder volwassen bovengemiddeld. 
Terwijl deze verhouding voor Vlaanderen gemid-
deld 3 was over de voorbije tien jaar, bedroeg deze 
verhouding gemiddeld slechts 2,1 voor de vijftien 
traditionele EU landen. Bovendien ligt de Vlaamse 
relatieve jeugdwerkloosheidsgraad substantieel ho-
ger dan in landen met een lange traditie van duaal 
leren zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en 
Denemarken. Deze hoge ratio geldt bovenal voor 
midden- en kortgeschoolden. Deze cijfers sugge-
reren een positief antwoord op de eerste vraag: 
de verhoudingsgewijze hoge jeugdwerkloosheids-
graad maakt een hervorming van de instituties op 
het vlak van het secundair onderwijs naar de ar-
beidsmarkt verdedigbaar.

Ten tweede kunnen we kijken naar de wetenschap-
pelijke evidentie over de verwachte effecten van 
duaal leren op de arbeidsmarktintrede. Jongeren 
uit een duale opleiding blijken vooral beter te sco-
ren in vergelijking met jongeren zonder kwalifi-
catie secundair onderwijs (SO), jongeren met een 
algemeen vormende kwalificatie SO en, in mindere 
mate, jongeren met een klassieke voltijdse beroeps-
gerichte kwalificatie SO. Deze betere arbeidsmarkt-
kansen gelden in de eerste plaats op het vlak van 
de tewerkstellingskansen, maar ook op het vlak van 
het loon en de mate waarin jongeren tewerkgesteld 
zijn in jobs die aansluiten bij hun opleiding, sco-
ren jongeren uit een duale opleiding soms beter. In 
vergelijking met jongeren uit het hoger onderwijs 

scoren ze evenwel, zeker op het vlak van het loon, 
minder goed.

Ten derde geven meerdere studies (zie bijvoor-
beeld Hanushek, Schwerdt, Woessmann, & Zhang, 
2017) aan dat jongeren uit een duale opleiding wat 
betreft hun latere loopbaan minder goed scoren in 
vergelijking met andere middengeschoolden, zoals 
jongeren met een algemeen vormende kwalificatie 
SO. Een mogelijke verklaring hiervoor schuilt in het 
risico op veroudering van al te specifieke compe-
tenties en de moeilijkheid om binnen duaal leren 
vaktechnische competenties in samenhang met 
meer generieke competenties te ontwikkelen. Ze-
ker bij snel veranderende technologieën, als werk-
nemers niet langer voor hun hele loopbaan bij één 
werkgever tewerkgesteld blijven en bij langere car-
rières op de arbeidsmarkt, lijkt dit problematisch. 
Hoewel er ook tegenevidentie is van dit negatieve 
langetermijneffect van duale opleidingen (zie ook 
Kimps & Sodermans, 2019), lijkt het voor de hand 
liggend om duaal leren zo te concipiëren dat dit 
negatieve effect geminimaliseerd wordt. Dit kan 
bijvoorbeeld door een sterke aandacht voor gene-
rieke competenties te behouden.

Ten vierde zou duaal leren ook moeten leiden tot 
een grotere kans op het behalen van een kwalifi-
catie, en zo de ongekwalificeerde uitstroom ver-
minderen. Op dit punt wijst de beschikbare we-
tenschappelijke literatuur op gemengde resultaten. 
Terwijl sommige studies suggereren dat duaal leren 
potentieel kan helpen om schoolmoeheid tegen 
te gaan, blijkt een tekort aan werkleerplekken in 
sommige landen een knelpunt. Bovendien blijkt de 
toegang tot werkleerplekken vooral een probleem 
voor jongeren met een kwetsbare achtergrond. 
Tobback, Verhaest en Baert (2018) tonen aan dat 
jongeren uit het BSO (ten opzichte van jongeren 
uit het TSO) en jongeren met meer jaren vertraging 
of met lagere studieresultaten, minder kans hebben 
om geselecteerd te worden voor werkplekleren.

Ten vijfde duidt de literatuur op risico’s voor de 
deelname aan en slaagkans in het hoger onderwijs. 
Enerzijds wijzen heel wat waarnemers op de lage 
participatiegraad in het Duitse hoger onderwijs, die 
volgens hen het gevolg zou zijn van de aantrek-
kingskracht van het sterk ontwikkelde duaal sys-
teem. Anderzijds suggereert onderzoek dat de in-
voering van een grotere praktijkcomponent in het 
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secundair onderwijs een negatief effect kan hebben 
op de slaagkansen in het hoger onderwijs. Volgens 
sommige waarnemers dienen we dit probleem te 
nuanceren omdat de participatie in het hoger on-
derwijs in Vlaanderen al relatief hoog is en er voor 
heel wat functies op middelbaar niveau sprake is 
van moeilijk vervulbare vacatures (Kimps & Soder-
mans, 2019). Omdat de arbeidsmarkt in toenemen-
de mate polariseert, waarbij vooral de middelge-
schoolden uit de boot dreigen te vallen, blijven de 
hoger opgeleide jongeren globaal evenwel veruit 
het sterkst scoren op de arbeidsmarkt. Recente cij-
fers van de VDAB (2018) omtrent het percentage 
jongeren dat een jaar na afstuderen (nog) niet aan 
het werk is (zie figuur 1), bevestigen deze trend. 
Bijgevolg worden eventuele negatieve effecten van 
duaal leren op de participatie en slaagkansen in 
het hoger onderwijs dus best zoveel mogelijk ver-
meden.

Tot slot hangt de wenselijkheid van duaal leren af 
van de concrete context op de arbeidsmarkt. Deze 
context zal meebepalen in welke mate werkgevers 
en jongeren bereid zijn om in duaal leren te parti-
ciperen en er voldoende in te investeren. Vlaande-
ren scoort in dit opzicht goed op een aantal indi-
catoren. Er is een grote mate van looncompressie 
(dit is de mate waarin de loonkost toeneemt als de 

productiviteit van werknemers toeneemt), lage ar-
beidsmobiliteit van werknemers, en aanwezigheid 
van een sterk sociaal partnerschap. Anderzijds zijn 
er een relatief groot aandeel micro-ondernemingen 
en een relatief klein aandeel van grote bedrijven. 
Dit maakt het aanbieden van voldoende kwalita-
tieve werkleerplekken minder evident, onder meer 
omdat investeringen in kwalitatieve werkleerplek-
ken gepaard gaan met substantiële vaste kosten. 
Dit relatief grote aandeel van micro-bedrijven is 
dus een potentieel gevaar, zeker ook omdat we in 
Vlaanderen niet kunnen terugvallen op een sterke 
traditie en reputatie op het vlak van duaal leren.

Analyse van huidige implementatie

Het succes van duaal leren hangt af van de ma-
nier waarop het werd vormgegeven en geïmple-
menteerd.1 Als we de huidige implementatie ana-
lyseren, stellen we vast dat er slechts een relatief 
matige ondersteuning is voor kleine ondernemin-
gen en zelfstandigen. Bovendien is het leercontract 
van twee jaar, voor de groep van jongeren die in 
de derde graad in duaal leren stappen, relatief kort 
in vergelijking met buitenlandse stelsels. Ten der-
de wijkt de regelgeving rond de arbeidstijd af van 
deze in buitenlandse stelsels. In het Vlaamse duaal 

Figuur 1.
Percentage werkzoekenden een jaar na schoolverlaten (Vlaanderen)
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leren is de regelgeving voor de arbeidstijd meer op 
een schoollogica dan op een arbeidsmarktlogica 
gebaseerd. Een potentiële implicatie van deze re-
gelgeving is dat het aantal uren dat jongeren aan 
de slag zijn voor het bedrijf te laag is om tegen 
het einde van de opleidingsperiode een nettobaat 
te realiseren. Hoewel de ervaringen in Duitsland 
aantonen dat dit in het geval van een voldoende 
lage arbeidsmobiliteit niet onoverkomelijk is, leidt 
dit potentieel tot een lagere participatiegraad onder 
werkgevers.

Een ander belangrijk aspect van de implementatie 
is de mate van de standaardisering en kwaliteits-
bewaking van de werkleerplekken en opleidingen. 
Dustman en Schönberg (2012) stellen dat strenge 
kwaliteitsbewaking zelfs de bepalende factor is 
voor de sterke reputatie van duaal leren in Duits-
land. Terwijl Vlaanderen op het vlak van centrale 
aansturing en standaardisering de weg van succes-
voorbeelden in het buitenland volgt, blijken de re-
gels omtrent de erkenning en kwaliteitsbewaking 
minder strikt dan in de meeste andere landen. Il-
lustratief is de mentorenopleiding die in Vlaande-
ren enkel verplicht wordt in bepaalde sectoren en 
doorgaans 2,5 werkdagen duurt. Dit in tegenstel-
ling tot Duitsland waar de mentorenopleiding ge-
middeld 115 uur duurt en de mentoren dienen te 
slagen voor een eindexamen.

De implementatie raakt ook aan de integratie van 
duaal leren in het volledige onderwijsstelsel. Du-
aal leren is geïntegreerd in het SO als een parallel 
systeem van equivalente duale en klassieke school-
gebaseerde opleidingen en dit zowel in het BSO als 
het TSO. Een parallel systeem heeft meerdere voor-
delen zoals de lagere afhankelijkheid van aanbod 
aan werkleerplekken, de mogelijkheid om niet- 
arbeidsrijpe jongeren op te vangen en de beperking 
van het risico op een verlaagde doorstroom naar 
het hoger onderwijs. Bovendien kan de invoering 
van duaal leren in het TSO de reputatie-opbouw 
allicht ten goede komen, omdat op die manier ster-
kere profielen kunnen worden aangetrokken. Ech-
ter, een parallel systeem kan de reputatie-opbouw 
van duaal leren potentieel bemoeilijken, omdat 
het vertrouwde systeem van schoolgebaseerde be-
roepsopleidingen in voege blijft. Het introduceren 
van duaal leren in het TSO kan leiden tot een ver-
dringing van leerlingen uit het BSO en een even-
tuele reductie van de mate waarin vaktechnische 

en generieke competenties in het TSO in symbiose 
worden opgebouwd. Hiervoor zal voldoende op-
volging en aandacht nodig zijn.

Duaal leren kan ook toe leiden naar het profes-
sionele en academische hoger onderwijs aangezien 
er toegang is vanuit het 6TSO en, mits het volgen 
van een schakeljaar, vanuit het 7BSO. In vergelij-
king met landen met een duale traditie, maar ook 
met Nederland, zijn deze toegangsvoorwaarden 
veeleer minimaal. Hoewel dit de doorstroom naar 
het hoger onderwijs maximaal garandeert, is de da-
ling van de slaagkansen in het hoger onderwijs een 
potentieel risico.

Wat betreft de voorgenomen implementatie van du-
aal leren kunnen we besluiten dat het potentieel 
heeft om de aansluiting tussen onderwijs en de ar-
beidsmarkt te bevorderen, en zo de initiële arbeids-
marktkansen van jongeren te verbeteren. Duaal le-
ren zal meer in deze opdracht slagen als het ook 
jongeren kan aantrekken die anders zonder kwa-
lificatie de arbeidsmarkt zouden betreden. Niette-
min zijn er ook een aantal duidelijke risico’s, onder 
meer op het vlak van de mate waarin werkgevers 
bereid zijn om voldoende (kwalitatieve) werkleer-
plaatsen te voorzien, de toegankelijkheid van het 
systeem voor kwetsbare groepen, de mate waarin 
jongeren en ouders duaal leren als een valabele 
eerste keuze zien, de langetermijninzetbaarheid 
van jongeren, en de doorstroom naar het hoger 
onderwijs (zie voor een meer uitvoerige discussie 
Verhaest et al., 2018a).

Aanbevelingen ter versterking huidig 
model

Gebaseerd op eerdere evidentie en analyses (zie 
Verhaest & De Witte, 2017; Verhaest et al., 2018a; 
Sodermans, Dekocker, Hindriks, & De Witte, 2018) 
formuleren we enkele concrete aanbevelingen om 
de uitdagingen van duaal leren in het arbeidsmarkt-
gerichte secundair onderwijs aan te gaan.

Eerst en vooral pleiten we voor een versterking 
van de ondersteuning van kleine ondernemingen 
en zelfstandigen bij de implementatie van duaal 
leren in hun organisatie. Niet alleen blijken zelf-
standigen momenteel niet in aanmerking te komen 
voor alle financiële prikkels, bovendien is de nood 
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voor ondersteuning net het grootst bij deze groep 
van bedrijven en zijn de microbedrijven in ons land 
relatief oververtegenwoordigd. Een heroriëntering 
van deze middelen dringt zich bijgevolg op. Ver-
der pleiten we ervoor om verder in te zetten op de 
ondersteuning van opleidingsnetwerken, zodat een 
leerling kan roteren over meerdere kleine onder-
nemingen en zelfstandigen (zie ook Sodermans et 
al., 2018).

Ten tweede kan de toegang van kwetsbare groepen 
tot werkleerplekken gemaximaliseerd worden. En-
kel dan kan duaal leren werken als hefboom om 
de ongekwalificeerde uitstroom te reduceren. Hier-
bij dient een onderscheid gemaakt te worden tus-
sen arbeidsrijpe en niet-arbeidsrijpe jongeren. Wat 
de arbeidsrijpe jongeren betreft, pleiten we ervoor 
om hen ten allen tijde het recht te geven op een 
proefperiode in een bedrijf of organisatie. Wat de 
niet-arbeidsrijpe jongeren betreft, is een specifiek 
aandachtspunt de opvang van jongeren die nu nog 
in het DBSO participeren. Momenteel vervult het 
DBSO de facto een dubbele functie: enerzijds het 
aanbieden van een volwaardig traject leren en wer-
ken voor arbeidsrijpe jongeren, anderzijds het op-
vangen en begeleiden van niet-arbeidsrijpe jongeren 
met een problematisch parcours die in het voltijds 
onderwijs niet (meer) aan hun trekken komen. Al-
licht is deze dubbele functie medeverantwoordelijk 
voor het negatieve imago van het DBSO. Bovendien 
is de voorbereiding op en de integratie in een traject 
van leren en werken niet voor alle jongeren met een 
problematisch parcours de meest logische oplossing. 
Daarom pleiten we ervoor om deze twee functies 
duidelijker los te koppelen door de eerste doelgroep 
van arbeidsrijpe jongeren volledig onder te brengen 
in het nieuwe systeem van duaal leren binnen de 
vakscholen. De expertise en middelen van de huidi-
ge centra voor Deeltijds Onderwijs kunnen dan inge-
zet worden binnen een apart programma dat exclu-
sief inzet op de begeleiding van kwetsbare en niet-
arbeidsrijpe jongeren en, afhankelijk van de leerling, 
voorbereidt op (re-)integratie in een traject van duaal 
leren (zie huidige aanloopfase) of in een klassiek 
voltijds traject. Om deze (re-)integratie waar te ma-
ken en negatieve tracking effecten te vermijden, lijkt 
een verplichte koppeling van elk centrum aan en 
samenwerking met een vakschool noodzakelijk.

Ten derde moet de kwaliteitsbewaking strikter wor-
den. In elk geval pleiten we voor het invoeren van 

een verplichte mentorenopleiding in alle sectoren, 
waarvoor minimale standaarden worden gedefini-
eerd. Bovendien is een striktere controle van de kwa-
liteit van de werkleerplekken noodzakelijk. Een mo-
gelijke piste hierbij is het inzetten van gediplomeerde 
sectorcoaches, die de begeleiding van leerjongeren 
op de werkvloer af en toe mee komen ondersteunen 
en de bedrijfsmentor waar nodig kunnen bijsturen.

Ten vierde is de bewaking van de langetermij-
ninzetbaarheid en de doorstroom naar het hoger 
onderwijs cruciaal. We suggereren onder meer 
om maximaal te investeren in leervormen en op-
drachten die leiden tot een symbiotische opbouw 
van generieke en vaktechnische competenties. De 
overheid kan dit bevorderen door onder meer de 
opbouw van leergemeenschappen van leerkrach-
ten en hr-medewerkers maximaal te ondersteunen 
(zie ook Sodermans et al., 2018). Verder mag de 
introductie van duaal leren geen alibi zijn om de 
focus op kerncompetenties zoals geletterdheid en 
gecijferdheid af te bouwen.

Uitbreiding naar andere 
onderwijsvormen

In navolging van de invoering van duaal leren in 
het arbeidsmarktgericht secundair onderwijs pleiten 
sommige waarnemers en stakeholders voor een uit-
breiding naar andere onderwijsvormen. Zo stelde 
OESO topman Dirk Van Damme (2019) onlangs in 
een interview met Klasse dat duaal leren gerust kan 
uitgebreid worden naar het ASO en het hoger on-
derwijs. Anderen pleiten bovendien voor het inzet-
ten van duaal leren als instrument voor levenslang 
leren (Sodermans et al., 2018; Tindemans, 2018). In 
welke mate zijn deze uitbreidingen inderdaad het 
te bewandelen pad voor de komende legislatuur?

Een uitbreiding naar het ASO heeft als potentieel 
voordeel dat het imago van duaal leren versterkt 
wordt. Bovendien kunnen korte werkleerplekerva-
ringen binnen het kader van bepaalde vakken lei-
den tot positievere beroepskeuzes en meer inzicht in 
de praktische relevantie van de leerstof (Haesaerts, 
2016). Echter, de doorstroomfinaliteit van het ASO 
lijkt te botsen met de filosofie van duaal leren, die 
gericht is op de doorstroom naar een specifiek be-
roep op de arbeidsmarkt. Het weinige wetenschap-
pelijke onderzoek hieromtrent lijkt dit te bevestigen. 
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Enerzijds vond Zilic (2018) dat het inbouwen van 
een beroepsgerichte component in algemeen se-
cundair onderwijs in Kroatië alleen maar leidde tot 
lagere slaagkansen in het hoger onderwijs. Ander-
zijds suggereert onderzoek dat programma’s in het 
secundair onderwijs die een brede oriëntatie com-
bineren met een duidelijke werkleerplekcompo-
nent, vaker gepaard gaan met vaardigheidstekorten 
die niet verdwijnen na verloop van tijd (Verhaest, 
 Lavrijsen, Van Trier, Nicaise, & Omey, 2018b). Een 
mogelijke uitbreiding van duaal leren naar het ASO 
moet dan ook deze aspecten nauw overwegen.

Een uitbreiding van duaal leren naar het hoger pro-
fessioneel en academisch hoger onderwijs moet 
ook kritisch benaderd worden. De jobs van hoger 
opgeleiden zijn veel minder gestandaardiseerd dan 
de jobs van midden- en kortgeschoolden en van 
hen wordt veel meer verwacht een veelheid aan 
taken te kunnen combineren (zie ook Verhaest & 
Baert, 2018). Dit maakt het moeilijker om alle spe-
cifieke vaardigheden die nodig zijn doorheen de 
loopbaan via werkplekleren bij eenzelfde organi-
satie te realiseren en verhoogt de nood aan meer 
abstracte en generieke competenties. De beperkte 
empirische literatuur toont aan dat een beroeps-
gerichtere opleiding in het hoger onderwijs al bij 
aanvang van de loopbaan leidt tot lagere arbeids-
marktkansen in vergelijking met een algemenere 
opleiding (Brunello & Rocco, 2017). Verder is er 
eigen onderzoek dat voor het Vlaamse hoger on-
derwijs geen evidentie vond voor een verschil in 
arbeidsmarktkansen tussen opleidingen met en op-
leidingen zonder een aanzienlijke stagecomponent 
(Verhaest & Baert, 2018). Deze evidentie is geen 
pleidooi tegen het gebruik van werkplekleren in 
het hoger onderwijs, maar versterkt de overtuiging 
dat stages die ingebed zijn in de opleiding, mis-
schien heilzamer zijn dan het uitrollen van duaal 
leren in het hoger onderwijs. Zo kunnen de symbi-
otische opbouw van theoretische en beroepsspeci-
fieke competenties gemaximaliseerd worden.

Duaal leren lijkt wel in het hoger beroepsonderwijs 
(HBO5) te kunnen worden uitgerold. In Vlaanderen 
is dit onderwijsniveau tot op heden weinig uitge-
bouwd. Hiertegenover staat onder meer Zwitser-
land, waar dit onderwijsniveau in belangrijke mate 
rekruteert uit het duaal beroepssecundair onderwijs 
(zie ook Verhaest et al., 2018a). Op die manier wordt 
een aanvullende en realistische leerweg aangeboden 

aan jongeren uit het arbeidsmarktgerichte secundair 
onderwijs die hun competenties verder wensen te 
ontwikkelen en kan HBO5 als natuurlijk verlengstuk 
dienen voor duaal leren in het secundair onderwijs. 
Bovendien beperkt het ook het gevaar van een lage-
re participatie in het hoger onderwijs als gevolg van 
de introductie van duaal leren; de Zwitserse case 
toont in elk geval aan dat dit mogelijk is.

Tot slot lijkt het inzetten van duaal leren in het 
volwassenenonderwijs en als instrument voor her-
scholing een beloftevolle piste. Mogelijk is deze 
vorm van leren, waarbij de overgang van werk 
naar de schoolbank minder bruusk is en lerenden 
bovendien vergoed worden, meer op maat van 
deze doelgroep. Op die manier kan het potenti-
eel gevaar van duaal leren met betrekking tot de 
langetermijninzetbaarheid van werknemers opge-
vangen worden. Een duidelijke afstemming met 
het activeringsbeleid en het voorzien van correcte 
fiscale incentives met het oog op het vermijden van 
werkloosheids- en andere uitkeringsvallen is hierbij 
aangewezen.

Besluit

Het duaal leren gaat in Vlaanderen echt van start op 
1 september 2019. Na deze officiële start is het van 
groot belang om de ervaringen en uitkomsten nauw-
keurig te monitoren, op korte termijn en op langere 
termijn. Enkel op die manier kan gericht bijgestuurd 
worden en kunnen de arbeidsmarktuitkomsten van 
jongeren uit het duale stelsel opgevolgd worden. 
In voorafgaande ex-ante evaluatie toonden we aan 
dat het duale stelsel grote troeven heeft, al kan de 
implementatie op sommige punten nog versterkt 
worden. Daarnaast pleiten we voor een beperkte 
uitbreiding van duaal leren, zeker naar HBO5 en 
het volwassenonderwijs. Via kwaliteitsvolle plaatsen 
voor werkplekleren, met goede opleidingen voor 
mentoren en een versterking van de ondersteuning 
van kleine ondernemingen en zelfstandigen, kun-
nen we van duaal leren een succes maken en zo de 
jeugdwerkloosheid verminderen.

Kristof De Witte 
Dieter Verhaest 
KU Leuven − Steunpunt SONO
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Noot
1. Deze tekst is in hoofdzaak een samenvatting van de meer 

uitgebreide analyse op basis van de wetenschappelijke li-
teratuur en beleidsdocumenten in Verhaest et al. (2018a).

Bibliografie

Brunello, G., & Rocco, L. (2017). The effects of vocatio-
nal education on adult skills, employment and wages: 
What can we learn from PIAAC? SERIEs, 8, 315-343.

Dustmann, C., & Schönberg, U. (2012). What Makes Firm-
Based Vocational Training Schemes Successful? The 
Role of Commitment. American Economic Journal: 
Applied Economics, 4(2), 36-61.

Haesaerts, A. (2016). Van de speelplaats naar de werk-
vloer (interview met A. Haesaerts & E. Van den Stock), 
22 oktober 2016. Opgehaald van: http://www.g-o.be/
duaal-leren/.

Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Woessmann, L., & Zhang, 
L. (2017). General Education, Vocational Education, 
and Labor-Market Outcomes over the Lifecycle. Jour-
nal of Human Resources, 52(1), 48-87.

Kimps, D., & Sodermans, A.K. (2019). Voor u gelezen: 
Duaal leren in Vlaanderen: kansen en gevaren. Ge-
raadpleegd via https://odin.syntravlaanderen.be/on-
derzoek-en-beleid/voor-u-gelezen-duaal-leren-vlaan-
deren-kansen-en-gevaren

Sodermans, A. K., Dekocker, V., Hindriks, J., & De Witte, 
K. (2018). Duaal leren. In K. De Witte & J. Hindriks 
(Eds.), De (Her)vormende School, 87 – 117. Brussel: 
Itinera Institute – Skribis.

Tindemans, B. (2018). Duaal leren in de 21ste eeuw, 
een idee voor de toekomst? In V. Dekocker, & A. K. 

Sodermans (Eds.), Leren Duaal Leren, 121-133. Leu-
ven: Acco.

Tobback, I., Verhaest, D., & Baert, S. (2018). Student ac-
cess to apprenticeships: student characteristics and un-
derlying mechanisms. Paper presented at the 4th LEER 
Workshop on Education Economics, Leuven.

Van Damme, D. (2019). Onderwijs bepaalt de kwaliteit 
van de samenleving (interview met D. van Damme 
door B. De Wilde). Klasse, 14 februari 2019. Geraad-
pleegd via https://www.klasse.be/176456/dirk-van-
damme-onderwijs-bepaalt-de-kwaliteit-van-de-samen-
leving/

VDAB. (2018). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaande-
ren – editie 2018. Brussel: VDAB.

Verhaest, D., & Baert, S. (2018). The effects of workpla-
ce learning in higher education on employment and 
match quality: is there an early-career trade-off? Empi-
rical Economics, 55(3), 1229 – 1270.

Verhaest, D., Baert, S., De Rick, K., De Witte, K., Smet, 
M., & Tobback, I. (2018a). Duaal leren in Vlaanderen: 
kansen en gevaren. Gent: Steunpunt SONO – Skribis.

Verhaest, D., & De Witte, K. (2017). De aansluiting tus-
sen opleiding en beroep bij jonge werknemers : we-
tenschappelijke evidentie en implicaties voor het be-
leid. In K. De Witte & J. Hindriks (Eds.), De Geslaagde 
School, 117-152. Brussel: Itinera Institute – Skribis.

Verhaest, D., Lavrijsen, J., Van Trier, W., Nicaise, I., & 
Omey, E. (2018b). General education, vocational edu-
cation and skill mismatches: short-run versus long-run 
effects. Oxford Economic Papers, 70(4), 974-993.

Vlaams Parlement (2018). Ontwerp van decreet betref-
fende duaal leren en de aanloopfase. Brussel: Vlaams 
Parlement.

Zilic, I. (2018). General versus vocational education: Les-
sons from a quasi-experiment in Croatia. Economics of 
Education Review, 62, 1-11.


