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Al doende leert men: eerste lessen 
over kosten, baten en financiering 
van duaal leren in Vlaanderen
An De Coen – IDEA Consult

De Coen, A., Goffin, K., Van Hoed, M., Mertens, K., Carpentier, M., & Desmedt, E. (2020). Kosten, baten 

en financiering van duaal leren. Een onderzoek van IDEA Consult in opdracht van Syntra Vlaanderen.

Na een reeks pilootprojecten over duaal leren, nam de Vlaamse overheid een decreet aan voor de 

structurele implementatie van duaal leren. Op 1 september 2019 werd duaal leren definitief ingevoerd 

in het secundair onderwijs. Duaal leren biedt leerlingen een opleidingstraject waarbij ze vaardigheden 

verwerven op de werkvloer én in een school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats. 

Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een 

coherent geheel vormen. 

Om het systeem tot een succes te laten uitgroeien, is de medewerking van zowel ondernemingen, sectoren 

als opleidingsverstrekkers, onderwijskoepels en het GO! ten aanzien van duaal leren cruciaal. Dit vergt 

duidelijkheid over wat duaal leren praktisch inhoudt en de daaruit voortvloeiende kosten en baten voor 

deze actoren, en over de financiële aspecten van het systeem. Daarom besloot SYNTRA Vlaanderen (het 

Agentschap dat instaat voor de werkplekcomponent van duaal leren) een kosten-batenanalyse te laten 

uitvoeren om de kosten en baten van duaal leren voor deze actoren in kaart te brengen en te meten.

Op 1 september 2019 werd duaal leren definitief ingevoerd in het secundair onderwijs. 

Duaal leren biedt leerlingen een leertraject dat bestaat uit een les en werkcomponent die op 

elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen. Om het systeem tot een succes 

te laten uitgroeien, dienen de kosten en baten voor de betrokken actoren in balans te zijn. 

Deze studie bevat een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de kosten en (verwachte) 

baten van duaal leren in Vlaanderen voor ondernemingen, sectoren, opleidingsverstrekkers 

en onderwijsnetten, en dit voor een gevarieerde set van twaalf opleidingen in het secundair 

onderwijs. Daarnaast worden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd over de financiering 

van duaal leren in Vlaanderen. Deze analyse opende als het ware de ‘black box’ en liet ons 

toe een aantal grote lijnen te trekken in de ervaren kosten en baten. Sinds de introductie 

van duaal leren, leeft bij de betrokken actoren het aanvoelen dat de implementatie heel wat 

inspanningen vraagt. Dat vermoeden werd bevestigd door de verkennende analyse die voor 

het eerst in kaart brengt welke kosten en baten in Vlaanderen verbonden zijn aan duaal 

leren. Bovendien mag niet uit het oog verloren worden dat duaal leren in Vlaanderen nog 

in volle evolutie is. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom we vaststellen dat momenteel nog 

veel tijd en middelen besteed worden aan ontwikkeling en informeren. Dit impliceert dat de 

kosten van duaal leren in deze fase van de implementatie nog overschat worden, terwijl de 

baten eerder onderschat worden. Bovendien zet het gebrek aan structurele financiering de 

opschaling en kwaliteit onder druk. Het huidige financieringssysteem biedt vooralsnog geen 

solide basis voor de verdere uitrol van duaal leren.

ABSTRACT
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Deze studie heeft als doel een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit te voeren van de kosten en baten 

van duaal leren in Vlaanderen voor ondernemingen, sectoren, opleidingsverstrekkers en onderwijsnetten, 

en dit voor een gevarieerde set van twaalf opleidingen: 

• Elektromechanische technieken (TSO)

• Ruwbouw (BSO 3e graad)

• Brood- en banketbakkerij (BSO 3e graad)

• Onderhoudsmechanica auto (BSO 3e graad)

• Logistiek (BSO 3e graad)

• Haarverzorging (BSO 3e graad)

• Chemische procestechnieken (Se-n-Se)

• Zorgkundige (BSO 7e jaar)

• Kinderbegeleider (BSO 7e jaar)

• Interieurbouwer (BSO 7e jaar)

• Medewerker fastfood (BuSO)

• Medewerker groen- en tuinbeheer (BuSO)

Ook de financiering van duaal leren in Vlaanderen wordt aan een kritische analyse onderworpen op basis 

van een globale reflectie over de mogelijkheden om duaal leren te financieren, rekening houdend met de 

resultaten van de kosten-batenanalyse.

Een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden werd ingezet voor het verzamelen van 

de nodige informatie in 2020. Na een verkennende literatuurstudie vonden een reeks online workshops 

plaats met diverse stakeholders en aanvullende interviews om de kosten en baten in kaart te brengen. 

Tot slot werden ook landencases uitgevoerd om inspirerende financieringsmodellen te kunnen identificeren 

voor de verdere uitrol van duaal leren in Vlaanderen.

Kosten en baten voor ondernemingen, sectoren, 
opleidingsverstrekkers en koepels
Ondernemingen investeren vooral in werkplekcomponent omwille van 
opleidingsredenen en maatschappelijk engagement 

In lijn met voorgaand onderzoek stellen we vast dat de ondernemingsgrootte een belangrijke rol speelt in 

de implementatie van duale leertrajecten en de daaraan verbonden kosten en baten. Een grotere capaciteit 

aan mensen en middelen laat bijvoorbeeld meer schaalvoordelen, gestandaardiseerde processen en 

investeringen toe. Hoewel de ondernemingsgrootte zich op verschillende vlakken laat voelen, komen we 

grotendeels tot gelijkaardige vaststellingen voor grote en kleine ondernemingen.

Kosten voor ondernemingen

Ondernemingen investeren voornamelijk tijd en middelen in de begeleiding van jongeren op de werkplek. 

Daarnaast blijken ook het identificeren en opleiden van mentoren, en de administratie voor het registreren 

van werkplekken en mentoren een aanzienlijke kost met zich mee te brengen. Kleinere ondernemingen 

laten zich voor deze administratieve taken vaak bijstaan door de trajectbegeleider of een medewerker van 

de sector. In verhouding tot deze taken gaat er minder tijd naar het invullen van beschikbare werkplekken 

en het afsluiten van overeenkomsten. Zowel de opleidingsverstrekkers als actoren op sectorniveau (met 

name sectorfondsen en werkgeversfederaties) spelen daarbij een belangrijke ondersteunende rol. 

Baten voor ondernemingen 

Een reeds ervaren baat is de mogelijkheid om jongeren competenties aan te leren die niet op de 

schoolbanken aangeleerd kunnen worden. 
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Ook de persoonlijke ontwikkeling van mentoren en de positieve gevolgen daarvan voor de ondersteuning 

van andere medewerkers worden algemeen als troef ervaren, net als de productieve bijdrage van jongeren 

aan de bedrijfsactiviteiten. Andere baten die vaak worden ervaren of die in de toekomst worden verwacht, 

zijn de betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het groter maatschappelijk engagement 

van de organisatie, wat ook de reputatie van de onderneming ten goede zou komen. Voor de meeste van 

deze baten ontbreekt echter een systematische monitoring of evaluatie om na te gaan in welke mate ze 

zich in Vlaanderen manifesteren. 

Sectoren investeren in overleg en ondersteuning om onder andere kwalitatieve 
instroom en imago te versterken 

De analyse leerde dat verschillen tussen sectoren niet zozeer te wijten zijn aan de aard van de opleiding, 

maar eerder aan organisatiekenmerken zoals de grootte en het gevoerde beleid, maar ook de schaal van 

het systeem waarin de organisatie actief is en de aard van de ondernemingen in de sector (bijvoorbeeld 

het aandeel kmo’s). De sectorale eigenheid speelt met andere woorden een belangrijke rol. We observeren 

bijvoorbeeld grote verschillen wat betreft het samenbrengen van leerlingen en ondernemingen: in 

sommige sectoren laat men de markt spelen, terwijl men in andere sectoren actief op zoek gaat naar 

werkplekken, in functie van het (on)evenwicht in het aantal leerlingen en werkplekken voor een opleiding 

in de regio.

Kosten voor sectoren

Een groot deel van de getroffen inspanningen betreffen ondersteunende initiatieven, zoals ondersteuning 

bij de erkenningsaanvraag en het inhoudelijk informeren van ondernemingen en opleidingsverstrekkers. 

Voor de mentoropleiding is vooral de planning en opvolging van de opleidingsdeelname bijzonder intensief, 

net als de bijhorende communicatie. Verder impliceert samenwerking met partners heel wat intern en 

extern overleg. Er gaat ook behoorlijk veel tijd naar beleidsondersteuning, gaande van communicatie tot 

het leveren van beleidsvoorbereidend werk.

Baten voor sectoren

Vanuit alle betrokken sectoren wordt aangegeven dat ze een breder netwerk met onderwijsactoren 

ontwikkelden via de activiteiten met betrekking tot duaal leren. Nagenoeg alle sectoren ervaren of 

verwachten ook een sterker imago van de sector. Voor sommige sectorfondsen faciliteert duaal leren ook 

de toegang tot ondernemingen, maar die baat wordt niet in alle sectoren ervaren of verwacht. 

Opleidingsverstrekkers nemen meer op zich dan onderwijsopdracht, 
terwijl baten tijd vragen

De kosten-batenanalyse voor opleidingsverstrekkers focust op de activiteiten die specifiek voor duaal 

leren worden ingericht. Die analyse toont aanzienlijke verschillen volgens schaal, onderwijsvorm en type 

aanbieder, waaronder de volgende:

• Schaalvoordelen manifesteren zich naargelang scholen of centra meer duale opleidingen aanbieden 

en naarmate meer leerlingen de duale opleiding volgen. 

• Ondersteuning door de trajectbegeleiding in het buitengewoon onderwijs is tijdsintensiever, zowel wat 

betreft de ondersteuning aan de leerling als aan de mentor op de werkplek. 

• De Syntra’s en CLW’s hebben doorgaans lagere ‘opstartkosten’ omdat ze meer vertrouwd zijn met 

werkplekleren. Ze realiseren vaak ook een grotere schaal voor duaal leren, wat efficiëntiewinsten met 

zich meebrengt, maar ook meer coördinatie vraagt.
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Kosten voor opleidingsverstrekkers

De kernopdracht van opleidingsverstrekkers, namelijk het bieden van ondersteuning tijdens trajecten, 

vergt de grootste tijdsbesteding, maar neemt ‘slechts’ een derde van de totale bestede tijd in beslag. 

Vooral begeleiding van leerlingen via intervisiemomenten en administratieve opvolging blijken behoorlijk 

tijdsintensief, net als afstemming met de mentor of werkplek. Opvallend is dat voorbereidende activiteiten 

haast evenveel tijd vragen, zoals het ontwikkelen van opleidingsplannen en richtlijnen voor evaluatie. 

Ook het vinden van werkplekken en het uitvoeren van administratieve taken vergen tijd.

We observeren grote verschillen qua aanpak en intensiteit van de trajectbegeleiding en qua 

professionalisering van de trajectbegeleiders. Heel wat opleidingsverstrekkers ervaren drempels om 

erin te investeren. Ook de frequentie van plaatsbezoeken varieert sterk tussen opleidingsverstrekkers. 

De meeste scholen of centra hebben onvoldoende tijd en middelen om het aantal plaatsbezoeken te 

organiseren dat zij nodig achten om de gewenste ondersteuning te bieden. 

Baten voor opleidingsverstrekkers

De geconsulteerde opleidingsverstrekkers linkten drie types baten aan duaal leren. Ten eerste zouden 

leerlingen hun loopbaankansen beter kunnen inschatten en vlotter doorstromen naar de arbeidsmarkt. 

Algemeen wordt echter aangegeven dat het nog te vroeg is om dergelijke baten te observeren en te meten. 

Dat geldt ook voor de verwachting dat er door de introductie van duaal leren minder ongekwalificeerde 

uitstroom zal zijn. Verder zou duaal leren ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen door een 

betere aansluiting van de opleiding met de arbeidsmarkt te faciliteren. Ook voor deze baat ontbreken 

echter de nodige indicatoren om na te gaan in welke mate dit zich effectief manifesteert. Tot slot, naar de 

toekomst toe wordt ook verwacht dat duaal leren zou bijdragen tot een hogere aantrekkelijkheid van de 

opleiding en de opleidingsverstrekker, wat bijvoorbeeld meer leerlingen zou aanspreken. Deze baat wordt 

echter niet door iedereen verwacht.

Koepels investeren vooral in ondersteuning en ervaren betere samenwerking 
‘onderwijswerk’ 

De bevraagde onderwijskoepels doorlopen voor de verschillende opleidingen een gelijkaardig proces voor 

de implementatie van duaal leren. De totale vereiste tijd per opleiding is wel sterk afhankelijk van het 

gevoerde beleid, de interne organisatie en de omvang van de onderwijskoepels. 

Kosten voor onderwijskoepels

Een aanzienlijk deel van de geïnvesteerde tijd en middelen gaat naar ondersteuning, zowel via de 

ontwikkeling van materiaal als tijdens het traject zelf. De koepels beantwoorden heel wat juridische, 

didactische en administratieve vragen en brengen de verschillende actoren met elkaar in contact. 

De ontwikkeling van ondersteunend materiaal gebeurt hoofdzakelijk intern wegens een gebrek aan 

ruimte om externe partners in te schakelen. Ook het informeren en vormen van trajectbegeleiders 

is een tijdrovende stap, onder andere door een onderscheid te maken tussen beginnende en ervaren 

trajectbegeleiders. Daarnaast vergt ook extern overleg een grote tijdsinvestering omdat duaal leren in 

Vlaanderen berust op partnerschappen en vaak meerdere personen deelnemen aan overlegmomenten.

Baten voor onderwijskoepels

De pedagogisch begeleiders van de onderwijskoepels ervaren betere samenwerking tussen de actoren uit 

de domeinen ‘onderwijs’ en ‘werk’ door meer structureel overleg en meer informele contacten. Ook de 

mogelijkheid om leerlingen de keuze te bieden tussen het reguliere traject en het duale traject, in functie 

van het eigen leerprofiel, wordt momenteel al als een meerwaarde ervaren.
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Naar andere potentiële baten wordt kritisch gekeken. Accentverschillen tussen de reguliere en de 

duale leerweg zeggen volgens de bevraagde personen bijvoorbeeld niets over ‘kwaliteit’ aangezien 

beide leerwegen gebaseerd zijn op dezelfde referentiekaders (BK’s). Bovendien zijn er ook cruciale 

randvoorwaarden om baten te realiseren, zoals voldoende ruimte voor plaatsbezoeken en de kwaliteit 

van de werkplek. 

Financiering van duaal leren
Balans nodig tussen projectfinanciering en structurele financiering 
om duaal leren te implementeren

De analyse van de kosten en baten toont aan dat er voor alle actoren taken bijgekomen zijn voor de 

uitwerking en implementatie van duaal leren. Tegelijk stellen we vast dat daar niet altijd bijkomende 

financiering tegenover staat, vooral vanuit de veronderstelling dat er een verschuiving van taken is. 

Een risico van de huidige situatie is daarom dat de kwaliteit en capaciteit onder druk komen te staan, 

zeker bij opschaling van duaal leren. 

Bovendien wordt er vaak gebruik gemaakt van projectfinanciering om aspecten van duaal leren uit te 

werken of mogelijk te maken. Enerzijds worden deze middelen dankbaar ingezet, anderzijds gaat dit gepaard 

met administratieve lasten voor de aanvragers, die de middelen slechts voor bepaalde activiteiten kunnen 

gebruiken, en houdt projectfinanciering ook het risico in dat er onvoldoende langetermijnperspectief 

geboden wordt.

Rol van financiële en nietfinanciële incentives voor ondernemingen

Uit de landencases blijkt dat transparantie en zekerheid belangrijk zijn wanneer het gaat om incentives 

voor ondernemingen. Bovendien leren we uit de mattheuseffecten dat financiële incentives geen garantie 

voor succes zijn, en dat niet-financiële incentives minstens zo belangrijk zijn. In twee voorbeelden van 

de landencases werden subsidies verkozen boven fiscale maatregelen omdat subsidies beter toelaten 

om de grootteorde van de budgetten te bewaken en eventueel ook inhoudelijk te sturen. Subsidies lijken 

ook beter de opstartdrempel te kunnen overbruggen voor ondernemingen die voor de eerste keer een 

werkplek willen aanbieden. 

Tegelijk bevestigen alle bronnen de belangrijke verschillen tussen kmo’s en grote ondernemingen in 

termen van toegang tot en bereik van (financiële) incentives: ze zouden disproportioneel veel door grotere 

ondernemingen opgenomen worden. Wat niet-financiële incentives betreft, hebben ondernemingen vooral 

nood aan ondersteuning bij informatie, administratie en implementatie. 

Tien globale conclusies
Conclusie 1: kostenbatenanalyse vergt systematische en gedetailleerde data 
op microniveau

Duaal leren is als systeem nog niet lang in werking, waardoor er nog niet veel systematische gegevens 

beschikbaar zijn. Ook de taken en activiteiten die ondernemingen, sectoren, opleidingsverstrekkers en 

onderwijskoepels en het GO! op zich nemen, waren bij de aanvang van deze studie nog niet gekend. 

Het onderzoek verschaft in de eerste plaats inzicht in de ervaren kosten en (verwachte) baten, en dit zowel 

voor de aard van de activiteiten als de omvang ervan. Om deze zaken accuraat op grote schaal te meten 

en de evolutie op te volgen, zijn echter uniforme gegevens nodig. In Vlaanderen is duaal leren immers nog 

in volle ontwikkeling. Op termijn zal de initiële investeringskost minder zwaar doorwegen (zoals dit ook in 

andere landen wordt geobserveerd). Bovendien zullen verschillende baten zich pas binnen enkele jaren 

ten volle manifesteren, waardoor ze momenteel nog niet gemeten – en bijgevolg onderschat – worden.  
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Conclusie 2: processtappen tonen verschillen in taakverdeling en hoe actoren 
elkaar ondersteunen

De analyse van de cijfers verschaft beter inzicht in wat duaal leren concreet inhoudt qua taken en 

activiteiten bij de verschillende actoren. Het systeem wordt gekenmerkt door ‘communicerende vaten’: 

een aantal zelfde taken moeten voor elke duale opleiding worden opgenomen, maar de taakverdeling 

tussen actoren verschilt van opleiding tot opleiding (bijvoorbeeld in functie van de rol die de sector 

opneemt). Taken die één actor meer (minder) opneemt, leiden tot minder (meer) tijdsbesteding en kosten 

bij andere actoren. Iedereen is onlosmakelijk verbonden in dit ecosysteem.

Conclusie 3: administratie en voorbereiding vragen nog (te) veel tijd 
van ondernemingen en opleidingsverstrekkers

De kostenanalyse toont dat ondernemingen en opleidingsverstrekkers slechts in beperkte mate toekomen 

aan hun kerntaak, namelijk de leeropdracht: voorbereidende activiteiten en administratieve taken vragen 

nog (te) veel tijd. Tijdens de opstartfase lag de focus voornamelijk op de operationele processen en werd 

al doende geleerd hoe men zich het beste organiseert. Daarna lijkt de focus te kunnen verschuiven naar 

het leerproces, met een groeiende vraag naar ervaringsuitwisseling, instrumenten enzovoort. 

Conclusie 4: ondersteunende rol van sectoren en onderwijskoepels 
wordt sterk gewaardeerd

Zowel ondernemingen als opleidingsverstrekkers verwezen systematisch naar de ondersteuning die ze 

vanuit de sector en/of de onderwijskoepels en het GO! ontvangen. Ze vormen een belangrijk aanspreekpunt 

voor informatie over duaal leren, ondersteunend materiaal, opleidingen enzoverder. Hoewel sectoren 

sterk verschillen op het vlak van dienstverlening, bieden ze net als de onderwijskoepels en het GO! 

eerstelijnsadvies en verwijzen ze waar nodig door. Dergelijke brugfunctie is cruciaal om de beschikbare 

expertise te benutten en dubbel werk te vermijden. Ze bieden ook beleidsondersteuning door inzichten 

uit het veld terug te koppelen naar beleidsactoren. 

Conclusie 5: ontwikkeling van materiaal blijkt bijzonder tijdsintensief 
en gebeurt parallel bij verschillende actoren

Het ontwikkelen van informatief en pedagogisch of didactisch materiaal blijkt bijzonder tijdsintensief te 

zijn. Zowel ondernemingen als opleidingsverstrekkers voorzien materiaal op maat van de eigen organisatie, 

al wordt algemeen benadrukt dat ze ook gebruik maken van templates, apps en ander materiaal dat ter 

beschikking gesteld wordt door werkgeversfederaties, sectorfondsen, onderwijskoepels en het GO! en 

SYNTRA Vlaanderen. Wanneer ontwikkelprocessen parallel binnen verschillende organisaties gebeuren, 

werkt dit de variëteit in het materiaal in de hand. Het staat ook de herkenbaarheid voor ondernemingen 

in de weg: zij worden geconfronteerd met verschillende documenten en instrumenten voor leerlingen in 

dezelfde opleiding vanuit verschillende opleidingsverstrekkers.

Conclusie 6: inzetten op samenwerking en partnerschappen vraagt 
het nodige overleg

Duaal leren wordt beschouwd als een gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken actoren, 

die samen afspraken maken, materiaal ontwikkelen enzovoort. Die beleidskeuze heeft een aantal belangrijke 

praktische implicaties, zoals het inrichten van formele overlegorganen die regelmatig samenkomen. 

Daarnaast vinden actoren elkaar ook via informele kanalen. Deze aspecten verklaren waarom overleg 

algemeen een grote, maar noodzakelijke investering vraagt. Wanneer ontwikkelprocessen parallel binnen 

verschillende organisaties gebeuren, werkt dit de variëteit in het materiaal in de hand. Het staat ook de 

herkenbaarheid voor ondernemingen in de weg: zij worden geconfronteerd met verschillende documenten 

en instrumenten voor leerlingen in dezelfde opleiding vanuit verschillende opleidingsverstrekkers.
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Conclusie 7: afstemming tussen trajectbegeleiders en mentoren is essentieel 
voor kwaliteitsvolle trajecten

Voor duale opleidingen is de integratie van de schoolcomponent en de werkplekcomponent cruciaal, 

net als een goed contact tussen vakleerkrachten, de trajectbegeleiders en de mentor om de opleiding 

samen op te nemen. Uit de analyse bleek echter dat opleidingsverstrekkers door tijdsgebrek minder 

plaatsbezoeken kunnen uitvoeren dan ze wensen. Dit brengt de connectiviteit tussen beide componenten 

in het gedrang: voldoende bezoeken aan de werkplek kunnen helpen om de verwachte meerwaarde van 

duale trajecten te realiseren.

Conclusie 8: gebrek aan kritische massa staat schaalvoordelen in de weg

De inschrijvingscijfers voor de duale trajecten tonen dat de schaal van duaal leren in Vlaanderen 

vooralsnog beperkt is. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de ervaren kosten en baten. Internationale 

studies wijzen immers herhaaldelijk op het belang van schaalvoordelen, zowel in functie van het aantal 

leerlingen in duale trajecten als het aantal duale opleidingen dat door een opleidingsverstrekker wordt 

aangeboden. Dat werkt efficiëntiewinsten in de hand zonder de kwaliteit in het gedrang te brengen. 

De huidige situatie is bijgevolg nog suboptimaal qua schaal. Toch weerhoudt dit de betrokken actoren 

er niet van om, onder meer vanuit maatschappelijk engagement, duale opleidingen te organiseren en 

werkplekken aan te bieden.  

Conclusie 9: financiering weerspiegelt inspanningen niet

Sinds de introductie van duaal leren is het systeem gaandeweg gegroeid: de betrokken actoren nemen 

verschillende taken op die niet noodzakelijk tot hun kernopdracht behoren, maar wel bijdragen tot een 

efficiënte taakverdeling binnen het systeem. Momenteel ontbreekt echter een financiële tegemoetkoming 

voor de geleverde inspanningen. Hoewel financiële steunmaatregelen kunnen helpen de kosten te 

dragen, lijkt het huidige instrumentarium nog niet optimaal. Hoewel er voor ondernemingen een aantal 

steunmaatregelen beschikbaar zijn, is het niet altijd duidelijk in welke mate deze voor hen relevant zijn 

en de ervaren drempels verlagen om een werkplek aan te bieden.

Conclusie 10: gebrek aan structurele financiering zet opschaling 
en kwaliteit onder druk 

De ontwikkeling en uitrol van duaal leren gebeurde voornamelijk via projectfinanciering, wat de nodige 

zuurstof biedt voor onderzoek en ontwikkeling, maar per definitie tijdelijk is. Medewerkers die expertise 

opbouwen via projecten, hebben geen garantie dat er na afloop voldoende financiering is om hen 

in dienst te houden. Dit is ook van toepassing op duaal leren, waaraan geen structurele bijkomende 

financiering gekoppeld werd: de betrokken actoren worden bijgevolg geacht het binnen de reguliere 

financieringsstromen op te nemen. Dit biedt geen solide basis voor de verdere uitrol van duaal leren.

Aanbevelingen
Investeer in systematische monitoring

Monitor de nodige gegevens zorgvuldig om op grote schaal te beschikken over accurate observaties. 

Een kosten-batenanalyse staat of valt immers met de kwaliteit van de beschikbare gegevens. Voor de 

kosten kan dat bijvoorbeeld via een survey of pragmatische registratie. Voor de baten zou dat bijvoorbeeld 

kunnen op het moment van inschrijving of afsluiting van het dossier.

Informeer en sensibiliseer aan de hand van de geïdentificeerde processtappen

Gebruik het verworven inzicht in de taken en activiteiten die de verschillende actoren op zich nemen om 

hen beter te informeren. 
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Dit kan bijvoorbeeld ondernemingen duidelijk maken wat het inhoudt om een werkplek aan te bieden 

en scholen of centra tonen wat trajectbegeleiding kan omvatten. Het kan ook leerlingen en hun ouders 

vertrouwd maken met de (verwachte) baten van duale opleidingen.

Investeer in capaciteitsopbouw om kwaliteit te bewaken

Ondersteun ondernemingen om hun opleidingscapaciteiten te versterken (bij de mentor én op 

organisatieniveau) en zo het potentieel van leerlingen in duale leertrajecten maximaal te benutten. 

Ook bij opleidingsverstrekkers kan de professionalisering nog versterkt worden: het zou trajectbegeleiding 

binnen de school of het centrum nog meer houvast geven en zou ook de kwaliteit van de duale trajecten 

ten goede komen.

Voorzie administratieve ondersteuning om kmo’s bij duaal leren te betrekken

Beperk de administratieve belasting, die vooral voor kmo’s een aanzienlijke drempel vormt. Momenteel 

wordt de administratieve ondersteuning vooral opgenomen door scholen of centra en sectorfondsen. 

Wie de taken op zich neemt, moet er ook de nodige ruimte voor krijgen, financieel en qua capaciteit. 

Ook het stroomlijnen van documenten kan drempelverlagend werken.

Streef efficiëntie na in overleg en in het ontwikkelen en delen van materiaal

Tracht vergadertijd en het aantal overlegorganen tot het noodzakelijke minimum te beperken. Overleg is 

essentieel voor duaal leren, maar tijdsintensief, ook voor het ontwikkelen van materiaal. Probeer zoveel 

mogelijk te komen tot gedeeld materiaal en – in de mate van het mogelijke – gedeelde formulieren, 

bijvoorbeeld voor de evaluatie van jongeren. Het gezamenlijk ontwikkelen van dergelijk materiaal zou niet 

enkel leiden tot kostendeling, maar ook tot meer stroomlijning van het ondersteunend materiaal. 

Verlaag drempels door te blijven investeren in technologie

Gebruik technologische toepassingen (nog meer) om ervoor zorgen dat ondernemingen en 

opleidingsverstrekkers kunnen focussen op de leeropdracht, terwijl sectoren en onderwijskoepels zich 

kunnen toeleggen op connecteren, doorverwijzen en kennisdeling. 

Voorzie steun op maat van grote en kleine ondernemingen

Richt steunmaatregelen zowel op reeds betrokken als ‘nieuwe’ ondernemingen door in te spelen op hun 

noden. Dit vergt een systeemevaluatie van de steunmaatregelen om inzicht te krijgen in de noden van 

kmo’s en grote ondernemingen en voor beide types organisaties de drempels te verlagen die ze ervaren 

met betrekking tot duale leertrajecten

Bereik kritische massa door samenwerking te stimuleren

Gebruik de resultaten van de studie om het bewustzijn te versterken over de financiële implicaties van 

kleinschalige opleidingen. Dat kan leiden tot het delen van bepaalde aspecten van trajectbegeleiding over 

scholen of centra heen en tot meer doorgedreven samenwerking met andere actoren, bijvoorbeeld met 

ondernemingen of sectoren voor niche-opleidingen.

Versterk connectiviteit om potentieel van duale trajecten beter te realiseren

Faciliteer geïntegreerd leren door leren op school en op de werkplek vlot(ter) in elkaar te laten overvloeien. 

Dit kan door meer ruimte te creëren voor plaatsbezoeken, ook door (vak)leerkrachten wanneer zij geen 

trajectbegeleider zijn. Zo kunnen leerkrachten en mentoren zoveel mogelijk van elkaar leren en inspelen 

op het leerproces van de jongere.
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Financier in functie van de geleverde inspanningen

Stem de gefinancierde taken beter af op de uitgevoerde taken door ofwel de financiering af te stemmen 

op wie de taken nu doet, ofwel via financiering te sturen wie de taken idealiter opneemt. Er dient hoe 

dan ook te worden gestreefd naar transparantie en het vermijden van dubbel werk. Bovendien is er extra 

financiering nodig wanneer er geen verschuiving is van taken, maar er wel taken bijkomen.

Creëer evenwichtige mix van structurele financiering en projectfinanciering

Optimaliseer de sterkten van een oproepsysteem en beperk de nadelen door te werken met een gemengd 

systeem, waarbij projectmiddelen worden ingezet voor onderzoek en ontwikkeling, terwijl structurele 

financiering een basis biedt voor de dagelijkse werking en de kwaliteitsvolle implementatie en opschaling 

van duaal leren.


