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Synthese van de studie 

 

Banden monteren, vloeistoffen vervangen, een diagnosetoestel gebruiken, een koetswerkelement 

uitdeuken, noem maar op: het zijn vaardigheden die men al doende leert. In de autosector is het 

essentieel dat jongeren de kans krijgen om op de werkvloer ervaring te verwerven. Dit verklaart 

trouwens waarom verschillende studierichtingen die naar deze sectoren leiden tot het systeem van 

het duaal leren behoren. Helaas is dit systeem nauwelijks gekend en wordt het weinig gewaardeerd.  

In samenwerking met Job on Wheels by FEBIAC, TRAXIO, FEBELCAR, ACV-CSC METEA, ABVV-METAAL 

en MWB-FGTB heeft EDUCAM in 2015 een studie gerealiseerd over het duaal leren in de garage- en 

de koetswerksector. Voor het eerst schaart de volledige autosector, met alle bovengenoemde 

actoren, zich rond een studie en een actieplan. Dit illustreert onweerlegbaar hoeveel belang de 

autosector aan de opleiding van onze toekomstige medewerkers hecht. 

Als sector willen we jongeren die voor een carrière in de autosector kiezen ondersteunen en trots 

maken op hun beroepskeuze. Van één zaak zijn we rotsvast overtuigd: wie de leerling heeft, heeft de 

toekomst. 

Het project is aangestuurd door het Departement Studies en Marketing van EDUCAM. Inhoudelijk is 

dit team bijgestaan door een werkgroep die samengesteld is uit enerzijds leden van de directie van 

EDUCAM en anderzijds directieleden en experts van TRAXIO en FEBIAC. Ook FEBELCAR, ACV-CSC 

METEA, ABVV-METAAL, MWB-FGTB, de automobielbedrijven en de invoerders leverden een bijdrage 

tot deze studie. We wensen de leden uit deze organisaties te bedanken voor de vruchtbare 

samenwerking. 

 

Context 

Jongeren kunnen voor het stelsel van duaal leren kiezen vanaf hun 15 jaar als ze de eerste graad van 

het secundair onderwijs volledig gevolgd hebben, of vanaf hun 16 jaar. Duaal leren betekent dat 

jongeren een beroep deeltijds in de klas en deeltijds in een professionele omgeving leren. Het geheel 

vormt een voltijdse opleiding.  

De garage- en de koetswerksector ervaren, net als andere sectoren, dat duaal leren noch positief 

gewaardeerd noch als een volwaardige leerweg beschouwd wordt. Na de zesde staatshervorming, 

waarin een aantal bevoegdheden naar de gemeenschappen overgeheveld zijn, werden er een aantal 

maatregelen gepland om dit te verbeteren. Er wordt vanuit de Vlaamse overheid gewerkt om dit 

systeem te laten evolueren naar een vernieuwd stelsel met een algemeen kader. In Wallonië zal er 

een overkoepelende instantie gecreëerd worden die de bestaande systemen organiseert op basis 

van een uniek statuut voor alle jongeren, zowel die in het onderwijs als die in de leertijd. In de 

Duitstalige Gemeenschap zijn er voorlopig geen veranderingen aan het systeem gepland.  

In Vlaanderen en Wallonië wordt het secundair onderwijs sterk gekenmerkt door het 

"watervalsysteem": veel ouders en leerlingen hebben na het beëindigen van het lager onderwijs de 

neiging om een "zo hoog mogelijke" richting uit het secundair onderwijs te kiezen, met name een 
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richting uit het algemeen secundair onderwijs. Deze richting wordt in sommige gevallen louter 

gekozen voor het aanzien en niet omdat ze aanleunt bij de interesses en competenties van de 

jongere. Pas wanneer blijkt dat de leerling niet slaagt in het algemeen secundair onderwijs of er echt 

niet kan aarden, wordt er "afgezakt" naar opleidingen uit onder andere het technische en het 

beroepsonderwijs. Aan het einde van het watervalsysteem komen het deeltijds beroepsonderwijs en 

de leertijd. De technische en professionele richtingen zijn dus zelden een positieve keuze, wat de 

kloof tussen sterk en zwak presterende leerlingen vergroot. Het duaal leren heeft dus met een 

imagoprobleem te kampen. Dit verschijnsel bestaat niet in de Duitstalige Gemeenschap: daar geniet 

het duaal leren om historisch-culturele redenen wel van een goed imago. 

In de garage- en de koetswerksector is er ook wat betreft de kwaliteit ruimte voor verbetering in het 

systeem van duaal leren. Dit geldt zowel voor het onderdeel leren op school of in de centra, als voor 

het onderdeel werken op de werkplek. Wat jongeren in scholen of centra leren komt vaak niet 

overeen met wat gevraagd wordt in de sectorale beroepsprofielen. Op de werkplek merkt men dat 

bedrijven niet altijd de juiste kennis doorgeven aan jongeren, dat nodige gereedschappen niet altijd 

aanwezig zijn en dat jongeren niet altijd de vereiste pedagogische begeleiding krijgen. Er is gebleken 

dat jongeren die na hun opleiding via het DBSO of de leertijd starten in een garage- of 

koetswerkbedrijf dikwijls nog onvoldoende bekwaam zijn om er te werken. Bedrijven moeten dus 

nog tijd en middelen investeren in het opleiden van pas afgestudeerde jongeren. 

 

Doel 

In de garage- en de koetswerksector is het essentieel dat beroepen al doende geleerd worden. De 

studierichtingen die naar deze sectoren leiden behoren dus voornamelijk tot het systeem van het 

duaal leren. De autosector heeft baat bij een systeem dat goed opgeleide en gemotiveerde jongeren 

vormt. 

Aan de hand van de resultaten van de studie zal de sector nagaan hoe de kwaliteit en de 

aantrekkelijkheid van het duaal leren verbeterd kan worden. Het einddoel van dit onderzoek is om 

mogelijkheden te vinden om van het systeem van duaal leren een positieve keuze te maken voor 

jongeren en hun ouders, dat een volwaardige leerweg vormt en jongeren beter voorbereidt op de 

arbeidsmarkt in de garage- en de koetswerksector. Om het duaal leren op te waarderen en er een 

sterke leerweg van te maken is het belangrijk dat de overheid een algemeen kader en een draagvlak 

creëert. De automobielsector heeft als doel om de resultaten van dit onderzoek in een politiek 

memorandum om te vormen, dat gebruikt zal worden in het overleg met en het advies aan 

beleidsmakers. 

 

Bevindingen uit de literatuurstudie 

Zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap herbekijken hun respectieve systeem van duaal leren. 

In Vlaanderen werkt men momenteel aan een nieuw decreet dat het huidige stelsel van leren en 

werken uit 2008 zal vervangen. Het is voorzien dat het nieuwe decreet van kracht zal zijn op 1 

september 2017. In de Franse Gemeenschap is er beslist om de overkoepelende organisatie Office 

francophone de Formation en Alternance (OFFA) op te richten en om een uniek statuut voor jongeren 

in te voeren. OFFA is formeel in werking getreden vanaf september 2015. 
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De drie Belgische gemeenschappen hebben inzake duaal leren gelijkaardige systemen. Enerzijds 

kunnen jongeren voor een opleiding kiezen, die georganiseerd wordt door het ministerie van 

onderwijs en die plaatsvindt in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO), een Centre d'Éducation 

et de Formation en Alternance (CEFA) of een Zentrum für Teilzeitunterricht (TZU); anderzijds kunnen 

ze voor een opleiding kiezen die georganiseerd wordt door de centra voor 

middenstandsopleidingen, ook wel de leertijd genoemd. In Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de 

Duitstalige Gemeenschap zijn deze centra respectievelijk SYNTRA Vlaanderen, IFAPME, efp en 

ZAWM. 

In het schooljaar 2014 – 2015 volgden er totaal 29.711 Belgische jongeren – waarvan 16.824 in de 

Franse, 12.185 in de Vlaamse en 702 in de Duitstalige gemeenschap – een duale opleiding. In dit 

schooljaar kozen er in België 1.941 jongeren (7%) voor een studierichting in de autosector. In de 

Franse, de Vlaamse en de Duitstalige Gemeenschap bedroeg dit aantal respectievelijk 952, 864 en 

125. 

Duaal leren is een systeem met verschillende voordelen. Zo biedt het jongeren de mogelijkheid om 

kennis te maken met een beroep en om vast te stellen of het aansluit bij hun interesses en talenten. 

Tevens is het een kans om jongeren in de praktijk aan te leren wat ze echt moeten kennen en kunnen 

wanneer ze op de werkvloer terechtkomen. Jongeren leren op de werkplek hun 

verantwoordelijkheid op te nemen en daarmee verhoogt het slagen voor een duale opleiding 

aanzienlijk de kans op werk. Voor werkgevers vormt duaal leren een handig kanaal om nieuwe 

werknemers te rekruteren. 

Helaas blijft duaal leren een weinig gekend systeem bij het brede publiek. Bovendien wordt het 

meestal niet positief gewaardeerd. Dit heeft verschillende oorzaken. Van meet af aan diende het 

deeltijds onderwijs als opvangnet voor jongeren die het moeilijk hadden in het voltijds secundair 

onderwijs. Zowel het deeltijds beroepssecundair onderwijs als de leertijd wordt als het einde van het 

watervalsysteem beschouwd. Het is zeer moeilijk om vanuit het duaal leren door te stromen naar het 

hoger onderwijs. In theorie bestaat deze mogelijkheid wel, maar in de realiteit gebeurt dit zelden. 

Het watervalsysteem heeft op zijn beurt tot gevolg dat er in het duaal leren jongeren instromen uit 

algemeen vormende of compleet andere studierichtingen. Dit leidt er niet alleen toe dat vele 

jongeren niet over voldoende basiskennis beschikken, maar ook dat sommige jongeren minder 

geïnteresseerd en gemotiveerd zijn.  

Het is trouwens voor vele jongeren moeilijk om een geschikte werkplek te vinden en in de 

autobedrijven ontbreekt er dikwijls goede begeleiding. Ondernemingen gaan vaak ondoordacht te 

werk. Er wordt meestal geen vast stramien voor het onthaal of de begeleiding op de werkvloer 

uitgewerkt. Hierdoor ontbreekt vaak de juiste begeleiding die het leren op de werkvloer mogelijk 

maakt. Tevens laat de ondersteuning van ondernemingen door scholen en lesgevers vaak te wensen 

over. Het contact met de school is afhankelijk van de leerkracht. Sommige leerondernemingen 

hebben zelden contact met de school of alleen als er problemen zijn. Nochtans is dit contact cruciaal 

aangezien bedrijven na een slechte ervaring dikwijls afhaken (dit geldt ook voor leerjongeren). 

Er is gebleken dat bovengenoemde problemen in de Duitstalige Gemeenschap minder sterk 

aanwezig zijn dan in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap. In de Duitstalige Gemeenschap geniet 

het systeem van duaal leren een hoge bekendheid, een goed imago en een goede kwaliteit. Dit 

betekent weliswaar niet dat het altijd zo geweest is. In het verleden had het systeem in Duitstalig 

België te kampen met de problemen waarmee de Vlaamse en de Franse Gemeenschap vandaag 
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geconfronteerd worden. Het heeft jarenlange inspanningen gevergd voordat het huidige niveau 

behaald werd. Deze positieve evolutie is hoopgevend voor de rest van het land. Ook in de Vlaamse 

en de Franse Gemeenschap kan er op lange termijn geëvolueerd worden naar een goed gekend, 

kwaliteitsvol systeem met een goed imago, als resultaat van een aantal doelgerichte sectorale acties. 

In Duitsland, Oostenrijk, Nederland en in de Duitstalige Gemeenschap in België vormt een goede 

begeleiding van jongeren op de werkvloer de hoeksteen van het systeem van het duaal leren. 

Begeleiders worden er verplicht om een opleiding te volgen voordat ze een jongere mogen 

begeleiden. Er gelden strikte voorwaarden voor leerondernemingen en deze moeten over een 

erkenning beschikken om jongeren te mogen ontvangen. Aangezien het voor kleine ondernemingen 

vaak moeilijk is om aan al deze voorwaarden te voldoen, bestaat er in Duitsland, Oostenrijk en 

Nederland ook een mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een opleidingsbondgenootschap: 

ondernemingen kunnen dan in samenwerking met andere ondernemingen jongeren opleiden of 

kunnen jongeren aanvullende trainingen laten volgen in daarvoor voorziene opleidingscentra. 

Kenmerkend voor de duale systemen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland zijn de nauwe 

samenwerking tussen het onderwijs en de sociale partners en de aanpasbaarheid van de 

opleidingen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. Het opleidingsaanbod van het duale systeem 

ligt niet vast, maar wordt voortdurend bijgestuurd. In overleg met de overheid en de sociale partners 

worden nieuwe opleidingen ontwikkeld en bestaande opleidingen aangepast. In Nederland moeten 

scholen zelfs de doelmatigheid van hun opleidingen aantonen. Dit betekent dat ze inzicht moeten 

kunnen bieden in de mate waarin hun opleidingen leiden tot doorstroom naar de arbeidsmarkt en 

hogere studies. Jongeren en ouders kunnen deze informatie vlot via het internet raadplegen. 

Vanuit de sector worden er tal van initiatieven genomen om de kwaliteit van het duaal leren te 

verbeteren. Zo organiseert EDUCAM jaarlijks sectorale proeven en een certificering voor de sector. 

Dit project heeft als doel om de kwalificaties van toekomstige werknemers in de sector te 

verbeteren. Met het certificaat kunnen jongeren bewijzen dat ze over de verwachte competenties 

beschikken. Bovendien helpen de resultaten van de proeven om lacunes bij jongeren te detecteren. 

Zo kunnen de juiste acties ondernomen worden om het niveau van de jongeren te verhogen (bv. 

didactisch materiaal ontwikkelen en beschikbaar stellen, lesgevers opleiden enz.). 

Verder heeft EDUCAM in 2012 op vraag van de sociale partners een sectoraal lastenboek opgesteld, 

waarin kwaliteitsvolle aanwijzingen voor het starten, opvolgen en evalueren van duaal leren werden 

opgenomen. Vervolgens voerde EDUCAM tussen september 2013 en maart 2014 in het kader van 

een ESF-project een studie rond duaal leren in de garagesector. Daarnaast werd er voor 

leerondernemingen een opleiding ontwikkeld om het onthaal en de coaching van jongeren op de 

werkvloer te bevorderen.  

De komende twee jaar zal EDUCAM deelnemen aan een ESF-project over duaal leren, dat geleid 

wordt door VOLTA (het opleidingsfonds van de elektronische sector). Tijdens dit project zal men in 

het stelsel van duaal leren individuele trajecten trachten te ontwikkelen voor de opleiding rond 

elektrische installaties. Daarnaast zal men in samenwerking met het departement psychologie en 

pedagogie van de KU-Leuven een instrument Arbeidsrijpheid ontwikkelen, dat ter ondersteuning 

gebruikt zal kunnen worden door de klassenraad om te bepalen of een leerling al dan niet arbeidsrijp 

is. 
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Bevragingen 

Voor het onderzoek werden vier groepen apart benaderd en ondervraagd: bedrijven, jongeren, 

lesgevers en experts in de materie. Voor de eerste drie doelgroepen werd een kwantitatief 

onderzoek uitgewerkt, wat wil zeggen dat de respondenten via een online of papieren vragenlijst 

ondervraagd werden. De mening van de experts echter werd door middel van een kwalitatief 

onderzoek verzameld. Zij werden eenmalig samengebracht om de thematiek van het duaal leren te 

bespreken onder leiding van een moderator. 

Duaal leren is bedoeld voor jongeren die niet graag fulltime op school les volgen, maar liever al 

doende een specifiek beroep leren. De belangrijkste motivatie voor jongeren om voor duaal leren 

te kiezen is dat ze graag willen werken en werkervaring willen verwerven voor later. Ze kiezen niet 

voor een opleiding in het DBSO of de leertijd omdat ze moesten van hun ouders, omdat het voltijds 

secundair onderwijs te moeilijk was of omdat ze niet weten wat anders te kiezen. Blijkbaar hebben 

jongeren uit het systeem van duaal leren wel de juiste basismotivatie. Ook het feit dat jongeren uit 

de leertijd en uit bepaalde trajecten uit het DBSO een leervergoeding krijgen van het leerbedrijf 

vormt een belangrijk argument om voor deze opleidingen te kiezen. Bovendien blijft schoolmoeheid 

een belangrijke reden om met een opleiding in het DSBO of de leertijd te starten. 

De meeste jongeren zijn enthousiast over hun opleiding. Ze vinden de opleiding interessant, zijn 

gemotiveerd op hun werkplek en doen het werk graag. Dit leert ons dat het beeld dat men van de 

jongeren heeft bijgesteld moet worden. Men mag zich niet vastpinnen op het stereotype beeld van 

de luie, ongemotiveerde of wispelturige jongere. De studie toont aan dat de meerderheid niet zo is.  

Deze observaties bevestigen dat het duaal leren kampt met imagoproblemen en vooroordelen. Uit 

de studie is gebleken dat het imago slechter is in de ogen van onze maatschappij dan in de sector 

zelf. Bovendien is het imagoprobleem zowel binnen als buiten de sector groter voor het DBSO dan 

voor de leertijd. Ook tussen de bedrijven uit de autosector zijn er verschillen. Bedrijven zonder 

jongeren uit duale opleidingen hebben een negatiever beeld van het systeem dan bedrijven met 

jongeren. Onwetendheid en vooroordelen weerhouden bedrijven ervan om met jongeren in zee te 

gaan. Bovendien hebben het DBSO en de leertijd een slechter imago bij jongeren die niet in het 

systeem zitten dan bij jongeren die er wel in zitten. Als de sector de aantrekkelijkheid van duale 

opleidingen wil verbeteren, zal er gestart moeten worden met een verbetering van zowel het imago 

als de bekendheid. Er zal op drie niveaus gewerkt moeten worden, waarbij elk niveau verschillend 

benaderd moet worden: de scholen uit het deeltijds secundair onderwijs en de opleidingscentra van 

de leertijd, de jongeren (en hun ouders) en de bedrijven. 

Een ander omvangrijk probleem dat uit de resultaten blijkt is het tekort aan leerbedrijven. Drie 

kwart van de bedrijven uit de garage- en koetswerksector heeft geen jongeren in dienst in het kader 

van een duale opleiding omdat ze niet genoeg werk hebben voor jongeren, ze te weinig tijd hebben, 

ze in het verleden slechte ervaringen hebben gehad enz. Deze bedrijven moeten geïnformeerd en 

gemotiveerd worden om mee te werken aan het systeem van duaal leren. Uit de resultaten is 

gebleken dat een derde van hen bereid zou zijn om dit in de toekomst te doen als ze de nodige 

begeleiding en informatie krijgen. 

Het resterende kwart van de bedrijven uit de sector leidt wel jongeren uit het DBSO en/of de leertijd 

op. Hun belangrijkste motivatie is om er zelf voordeel uit te halen: ze hebben de mogelijkheid om 

achteraf jongeren waar ze tevreden over zijn in dienst te nemen, en het is een manier om jongeren 
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aan te leren wat het bedrijf nodig heeft. Één op vijf van deze bedrijven is niet zeker of het in de 

toekomst nog met jongeren zal samenwerken. Ook deze bedrijven moeten dus gemotiveerd worden. 

In tegenstelling tot de leertijd is het hebben van een werkplek in het DBSO niet verplicht om de 

opleiding te kunnen volgen. De helft van de jongeren uit het DBSO heeft dan ook geen werkplek 

omdat ze geen leerbedrijf gevonden hebben. Bijna alle lesgevers uit het DBSO bevestigen dat ze 

ervaring hebben met jongeren die geen werkplek vinden en geven toe dat dit voor jongeren moeilijk 

is. Meestal gaan jongeren uit het DSBO en de leertijd zelf op zoek naar een werkplek, zonder hulp 

van hun lesgever. Meer en betere begeleiding door de lesgevers en specifieke acties van de sector 

kunnen het aantal jongeren met een werkplek positief beïnvloeden en kunnen ervoor zorgen dat ze 

gemakkelijker een leerbedrijf vinden.  

Bovendien zijn heel wat bedrijven passief wat betreft de rekrutering van jongeren. Meer dan de 

helft gaat zelf niet actief op zoek naar jongeren, maar wacht tot ze zich spontaan komen aanbieden. 

Hierdoor blijven potentiële werkplekken onbenut. Daarbij zijn er ook heel wat bedrijven die graag 

met jongeren zouden werken, maar er geen (goede) vinden. Vanuit de sector moet er gewerkt 

worden aan een manier om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

Om de kwaliteit van het systeem van duaal leren te verbeteren, moet met andere woorden het 

aantal leerbedrijven de hoogte in. De vraag naar werkplekken overstijgt het aanbod ervan. Dit 

aanbodtekort is een belangrijk pijnpunt in het Belgische systeem van duaal leren. De beroepen in de 

garage- en koetswerksector worden vooral al doende geleerd, waardoor opleiding op de werkvloer 

onmisbaar is voor het succes van de opleiding. Een verhoogd aanbod aan kwaliteitsvolle werkplekken 

voor jongeren kan het succes van het systeem exponentieel doen stijgen. 

Naast het imago- en aanbodprobleem kwam ook een niet te verwaarloze sterkte van duaal leren aan 

het licht. Zo is gebleken dat voor alle drie de doelgroepen de meerderheid tevreden is over het 

systeem. De meest tevreden groep zijn de jongeren, gevolgd door de lesgevers. Van de drie partijen 

zijn de bedrijven het minst tevreden. 

Jongeren zijn enthousiast over het systeem. Ze zijn zowel over hun studiekeuze als over hun 

werkplek globaal heel tevreden: ze vinden hun opleiding interessant, doen het werk graag en willen 

blijven werken in het beroep dat ze gekozen hebben. Jonge werknemers die in het verleden een 

duale opleiding hebben gevolgd, vinden dat ze veel hebben bijgeleerd, dat de opleiding hen een 

duidelijk beeld heeft gegeven van de werkelijke bedrijfswereld enz.  

Ook de lesgevers zijn tevreden. De doelstellingen van duaal leren die volgens de lesgevers in de 

praktijk het best behaald worden zijn het helpen van jongeren om na hun studies sneller/ 

gemakkelijker werk te vinden, de maturiteit van jongeren verhogen en jongeren voorbereiden op de 

arbeidsmarkt. Bovendien denkt 60% van de lesgevers dat deze opleidingsvorm probleemjongeren op 

het goede pad brengt en hen betere tewerkstellingskansen biedt. De helft van de lesgevers vindt niet 

dat deze jongeren uit het DBSO of de leertijd moeten geweerd worden; 1 op de 10 vindt van wel (de 

rest is neutraal).  

De bedrijven zijn over een aantal concrete punten van duaal leren ontevreden. Zo vinden ze de 

theoriekennis van jongeren onvoldoende en is het niveau van jongeren volgens meer dan de helft 

van de bedrijven lager dan wat ze van hen verwachten. Ook de begeleiding die scholen en 

opleidingscentra bieden aan jongeren en/of bedrijven vindt een groot deel van de bedrijven 

onvoldoende.  



  7 

Lesgevers en bedrijven zijn het erover eens dat de communicatie tussen de school of het 

opleidingscentrum en het bedrijf beter kan. Bovendien is er soms een discrepantie tussen de taken 

die een jongere volgens de lesgevers zou moeten uitvoeren in het bedrijf en de taken die hij effectief 

op de werkplek verricht. 

De mogelijkheden die er zijn voor jongeren na de afronding van hun opleiding in het DBSO of de 

leertijd zijn talrijk en complex. Eén op de tien jongeren weet nog niet wat hij of zij wil doen. Jongeren 

meer en beter informeren kan hierbij helpen. Een derde van de jongeren vindt immers niet dat ze 

nuttige informatie krijgen over de mogelijkheden die er voor hen zijn na afloop van de opleiding. 

Over één punt zijn de meeste jongeren het wel eens: verder studeren in het hoger onderwijs is geen 

optie. De meeste willen meteen aan het werk gaan en sommige willen een opleiding volgen om 

zelfstandige te worden. Al zijn de jongeren volgens de bedrijven niet altijd klaar voor de 

arbeidsmarkt, de lesgevers hebben de indruk dat de meeste relatief snel werk vinden na hun 

opleiding. 

Alle deelnemers aan het rondetafelgesprek met de experts waren het erover eens dat de autosector 

te weinig jongeren aantrekt en dat de kwaliteit van de uitstromende jongeren uit de 

autostudierichtingen problematisch is. Dit heeft verschillende oorzaken: scholen beschikken vaak 

over verouderd materiaal en lopen inzake leerstof achter op de kennis en vaardigheden die vandaag 

op de werkvloer noodzakelijk zijn. Een andere oorzaak is de versplinterde organisatie van het 

onderwijs en het duaal leren in België: elke regio heeft een ander systeem. Bovendien bestaan er in 

de regio's ook verschillen tussen scholen en leerkrachten. 

De experts kwamen tijdens het rondetafelgesprek tot de conclusie dat er behoefte is aan 

samenwerking: niet alleen samenwerking tussen de verschillende automerken en met het onderwijs, 

maar ook tussen de verschillende sectoren om zo zwaarder op de besluitvorming te kunnen wegen. 

 

Aanbevelingen 

De resultaten van de studie zijn vertaald naar aanbevelingen die als doel hebben het systeem van 

duaal leren in België voor de sector te optimaliseren. Deze aanbevelingen geven niet alleen aan wat 

de sector kan doen, maar vragen ook een duidelijk engagement van de overheid en de onderwijs- en 

opleidingsactoren. Op basis van deze aanbevelingen werkt de sector vervolgens een concreet 

actieplan uit. De aanbevelingen zijn opgebouwd rond acht pijlers. 

Ten eerste dient de sectorale bijdrage aan de hervormingen van het stelsel van duaal leren in de 

gemeenschappen scherp te worden gesteld. Dit is urgent gezien de deadlines die voor de 

hervormingen zijn vooropgesteld. Aan de betrokken overheden wordt gevraagd te verduidelijken 

hoe zij concreet rol van de sector zien in het hervormingsproces en in het uiteindelijke vernieuwde 

stelsel. Het vorm geven van de nieuwe stelsels van duaal leren in België kan niet zonder de expertise 

van de sector gebeuren. Kennisoverdracht door de sector is dus een vereiste. Daarnaast dient de 

sector zijn visie over de toekomst van het duaal leren duidelijk te maken en erop toe te zien dat deze 

door de overheid wordt uitgevoerd. De sector en de overheid dienen samen te bekijken hoe 

bestaande sectorinitiatieven rond duaal leren in het nieuwe stelsel geïntegreerd zullen worden en 

wat de mogelijkheden zijn voor een sectorspecifieke invulling van het vernieuwde statuut van de 

leerjongere. De hervormingen hebben ongetwijfeld een kostenplaatje. Aan de overheid wordt 

daarom gevraagd welke de mogelijke financiële implicaties voor de sector zullen zijn. 
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De overheid dient er bij de hervormingen op toe te zien dat de afstemming tussen het onderwijs- en 

opleidingsaanbod en de arbeidsmarktbehoeften optimaal is en blijft. Er dient bekeken te worden of 

de procedure van de kwalificatiestructuur efficiënter kan verlopen, zodat de doorlooptijd van de 

dossiers beperkt is. In de buitenlandse cases behoort dit tot de verantwoordelijkheid van een 

"intermediair" niveau dat optreedt tussen de verschillende betrokken actoren en waarbij het 

initiatief meer bij de sectoren ligt dan in België. Een manier om het opleidingsaanbod voortdurend bij 

te sturen is om, zoals in Nederland, doelmatigheidsstudies te verrichten. Per opleiding wordt er 

onderzocht wat de doorstroom naar de arbeidsmarkt is. De resultaten dienen als barometer om te 

bekijken of een opleiding nog beantwoordt aan de behoeften van de arbeidsmarkt en kunnen dus 

leiden tot een snelle aanpassing van het kwalificatiedossier. De resultaten dienen ook als 

oriëntatietool voor jongeren en hun ouders. Dit kan ook in België. De sector kan gezien zijn expertise 

hiervoor de nodige ondersteuning bieden.  

De sector dient in samenwerking met de overheid te streven naar meer en betere werkplekken voor 

leerjongeren. Ook moet er een betere afstemming komen tussen de vraag naar en het aanbod van 

werkplekken. Wat de kwantiteit betreft kan de sector zelf actief op zoek gaan naar nieuwe 

leerbedrijven. Het monitoren van deze bedrijven kan via een databank die ook raadpleegbaar is voor 

jongeren en scholen/opleidingscentra. Ook kan de sector vacaturewebsites (verder) uitbouwen, 

waarop bedrijven beschikbare plaatsen voor leerjongeren kunnen posten. Aan de overheid wordt 

gevraagd jongeren te verplichten eerst een werkplek te hebben alvorens ze zich in een 

school/opleidingscentrum inschrijven, nl. om te vermijden dat jongeren een opleiding volgen zonder 

geschikt werk te hebben. Aan de overheid wordt ook gevraagd de mogelijkheid te voorzien dat 

jongeren het praktijkdeel in meerdere bedrijven kunnen volgen als zou blijken dat niet alle 

competenties in een bedrijf kunnen worden aangeleerd. Dit verlaagt de drempel voor kleinere 

bedrijven om in het systeem te stappen. De overheid en de sector dienen samen te bekijken hoe ze 

leerbedrijven beter kunnen ondersteunen rond alle mogelijke aspecten van duaal leren. 

Leerbedrijven kunnen ook financieel gestimuleerd worden, wat door zowel de overheid als de sector 

kan gebeuren.  

Om de kwaliteit van de werkplekken te verhogen dient de erkenningsprocedure van de leerbedrijven 

herbekeken te worden. De sector kan hiervoor een aantal krijtlijnen opstellen. Het is aan de overheid 

ervoor te zorgen deze bindend te maken. Een voorwaarde kan zijn dat een leerbedrijf verplicht is 

begeleiders van jongeren een opleiding te laten volgen. De sector kan in die opleiding voorzien. Ook 

kan de sector bijeenkomsten voor begeleiders organiseren om ervaringen te delen. Een ander 

initiatief dat de sector kan nemen is het toekennen van een kwaliteitslabel aan leerbedrijven die op 

dit vlak goed presteren. Het is hoe dan ook belangrijk dat leerbedrijven regelmatig gecontroleerd 

worden om te zien of ze de vooropgestelde kwaliteit halen. Hiervoor kunnen sector en overheid 

samenwerken. De sector en de overheid dienen ook te bekijken of een vorm van "gesimuleerde 

praktijk" mogelijk is als het aantal beschikbare werkplekken ontoereikend zou zijn. 

Andere aanbevelingen hebben betrekking op het verbeteren van de samenwerking tussen de sector 

en de scholen/opleidingscentra. Dit is niet alleen belangrijk voor een betere afstemming van de 

opleidingsinhoud maar ook voor een betere begeleiding, opvolging en evaluatie van leerjongeren (zie 

ook verder). Er dient daarom gestreefd te worden naar een betere communicatie tussen scholen/ 

opleidingscentra en bedrijven. Voor een vlottere communicatie wordt daarom aan de scholen/ 

opleidingscentra gevraagd de taal van de bedrijven te gebruiken in plaats van hun eigen 

onderwijsjargon. Ook dient er een beter overleg georganiseerd te worden tussen enerzijds 

begeleiders van bedrijven en anderzijds deze van scholen/opleidingscentra. Zowel de sector als de 
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overheid moeten bekijken hoe ze in de toekomst modern didactisch materiaal beschikbaar blijven 

stellen aan scholen/opleidingscentra. De sector kan er bij de constructeurs zelfs voor pleiten 

scholen/ opleidingscentra toegang te verlenen tot de technische informatie over hun voertuigen. De 

overheid kan innovatieve samenwerkingsprojecten rond het duaal leren ondersteunen, zoals het 

project "geassocieerd onderwijs" van Audi Brussels. Aan de overheid wordt ook gevraagd om in het 

nieuwe stelsel van duaal leren voldoende aandacht te besteden aan de algemene vorming van 

jongeren. Bedrijven klagen immers over hun gebrekkige basiskennis. De overheid kan leerkrachten 

verplichten jaarlijks minimaal een aantal dagen technische bijscholing te volgen. De sector heeft hier 

al een aanbod voor uitgewerkt. 

Vanuit de invalshoek van de jongeren is in eerste instantie hun toeleiding en screening belangrijk. De 

overheid dient tijdens de hervormingen voldoende aandacht te besteden aan studie-, 

schoolloopbaan- en beroepskeuzebegeleiding. Dit dient reeds te gebeuren op jonge leeftijd. De 

sector kan daarom informatie verschaffen over zijn activiteiten en toekomstmogelijkheden. De 

sector kan samen met overheid ook meer specifieke informatie verschaffen over de beschikbaarheid 

van plaatsen op de arbeids- en stagemarkt. Als jongeren eerst een bedrijf moeten vinden voordat ze 

zich voor een opleiding kunnen inschrijven, is het aan het bedrijf om hen te screenen op 

arbeidsrijpheid. De sector kan daarvoor een screeningstool uitwerken en jongeren sollicitatietraining 

geven. Het is aan de overheid om voldoende alternatieven te voorzien voor niet-arbeidsrijpe 

jongeren. De sector kan hierin ondersteunend werken. 

Ook de begeleiding en beoordeling van jongeren mogen niet uit het oog worden verloren. Wat de 

begeleiding betreft hebben we het al gehad over de verdere professionalisering van de 

werkplaatsbegeleider. Ook moet de begeleiding op de werkvloer voldoende afgestemd zijn op de 

begeleiding in de school/het opleidingscentrum. Om die reden werd al gepleit voor een nauwere 

samenwerking tussen de begeleider in het bedrijf en deze in de school/het opleidingscentrum. De 

beoordeling van de jongeren heeft als doel te kijken of ze alle vooropgestelde competenties behaald 

hebben. De sector heeft hiervoor een uniek instrument uitgewerkt, nl. de sectorale certificering. Die 

moet zeker worden gehandhaafd. De sector vraagt aan de overheid om in het nieuwe stelsel van 

duaal leren ook een systeem op te zetten dat jongeren permanent evalueert. 

De overheid dient in het hervormde stelsel voldoende doorstroommogelijkheden voor jongeren te 

voorzien. Net zoals in andere onderwijs- en opleidingsvormen zouden jongeren die afstuderen uit 

een duale richting alle kansen moeten hebben om een bachelor- en zelfs masterdiploma te behalen. 

De sector heeft immers steeds meer behoefte aan hoog opgeleid personeel. Gezien de grote waarde 

van het duaal leren dient de overheid de mogelijkheden te bekijken om het stelsel van duaal leren 

ook door te trekken naar andere doelgroepen, zoals werkzoekenden. 

Tot slot van deze aanbevelingen wordt er gepleit voor een sensibiliserings- en promotiecampagne 

van de sector rond duaal leren.  
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Deze synthese maakt deel uit van een uitgebreid rapport, waarin de studie gedetailleerd beschreven 

werd. Het volledige rapport kan aangevraagd worden door het formulier op de website van EDUCAM 

in te vullen: www.educam.be/duaalleren. 
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