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Persbericht duaal leren 

Nood aan een elektricien? Duaal leren biedt een antwoord op de toenemende krapte op 

de arbeidsmarkt! 

Bellegem 21 november 2018 - Vandaag bracht Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits een bezoek aan 

de werf van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis te Bellegem waar Dylan Vermaut, jongere in het duale 

traject elektrische installaties, haar toonde hoe duaal leren in de praktijk zorgt voor een kwalitatieve opleiding 

van jongeren. 

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen daalt en de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe. Voor de elektrotechnische 

sector is deze krapte nog groter dan voor vele andere sectoren. In Vlaanderen meten we voor alle elektrotechnische 

beroepen samen een spanningsindicatori die hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde met West-Vlaanderen als 

koploper. Reden te meer dus voor Volta, de koepelorganisatie van de elektrotechnische sector, om volop in te zetten 

op de ondersteuning van kwalitatief onderwijs via duaal leren.  

Duaal leren werd als pilootproject opgestart in 2016 door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams 
minister van Werk Philippe Muyters.  

 
Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer dan nu leren op de werkvloer, op die manier een 

onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Het diploma dat ze halen is gelijkwaardig 

aan het diploma van het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat jongeren een groot deel op de werkvloer 

leren. Duaal leren is één van de maatregelen om het beroeps- en technisch onderwijs te versterken en de praktische 

kennis van de bedrijven mee te nemen in het onderwijs en zo de kloof tussen onderwijs en onderneming te verkleinen 

en tenslotte ook de ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs tegen te gaan. 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Met deze Vlaamse Regering maken we werk van een krachtige 

modernisering van het secundair onderwijs waar het versterken van de kwaliteit steeds centraal staat. Het invoeren 

van een sterk stelsel van duaal leren maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Het schooljaar 2016-2017 was het 

startschot van het proefproject ‘Schoolbank op de Werkplek’. Toen namen er 39 scholen, centra voor deeltijds 

onderwijs en Syntra-lesplaatsen deel in 6 studierichtingen. Twee jaar later zitten we al aan meer dan 180 scholen en 

bijna 1100 leerlingen die van duaal leren een succes willen maken. Deze scholen kunnen aantonen dat de duale 

leerweg evenwaardig is als het volgen van voltijds secundair onderwijs. De meerwaarde van de duale studierichting is 

dat de jongere op de werkvloer in de onderneming al heel wat arbeidsmarktgerichte vaardigheden kan aanleren. Volta 

toont aan dat zij en haar ondernemingen daarvoor investeren in kwaliteitsvolle leerwerkplekken.” 

Duaal leren is een traject met drie hoofdrolspelers, het bedrijf, de jongere & de school die elk vanuit een andere 

invalshoek instappen in een gezamenlijke doelstelling, namelijk het verhogen van kwalitatief opgeleide instromers op 

de arbeidsmarkt.  

Na een succesvol pilootproject voor de richting elektrische installaties werd dit schooljaar duaal leren voor de 

elektrotechnische sector uitgerold in niet minder dan 7 trajecten. Van de ongeveer 1100 jongeren die dit jaar startten 

in een duale opleiding verspreid over 70 trajecten zijn er 206 jongeren (20%) die een traject volgen dat toeleidt naar 

de elektrotechnische sector.  

Het grote succes in de elektrotechnische sector toont aan dat duaal leren niet alleen mogelijk is in grote bedrijven 

waar een sterk uitgebouwd opleidings- en HR-beleid aanwezig is. De elektrotechnische sector is een sterk KMO 

gerichte sector. Niet minder dan 90% van de bedrijven heeft minder dan 9 werknemers in dienst en vaak staat de 

zaakvoerder zelf nog mee op de werf. Een jongere opleiden op de werkvloer vraagt van het bedrijf vaak een 
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tijdsinvestering en aanpassing aan de bestaande vormen van begeleiding. Volta biedt, als sectororganisatie, hierin de 

nodige ondersteuning aan de veelal kleine elektrobedrijven en ontwikkelde handige tools op maat van de sector. 

Volgens Steven Dehaemers, directeur Human Resources van EEG, zijn de aanpassingen die je als bedrijf dient door 

te voeren relatief beperkt:  

“Zoveel hebben we niet aangepast omdat we al regelmatig met stagiaires werkten. Een aantal van onze mensen 

waren het dus al gewoon om jongeren te begeleiden. De grootste aanpassing was wel qua planning. De jongeren van 

duaal leren zijn niet elke dag op de werf dus is het soms wat puzzelen om een geschikte werf te vinden en een 

geschikte mentor aan te duiden die in staat is en de tijd krijgt om de leerling te begeleiden. Vanuit ons HR-beleid gaan 

we komende maanden nog meer inzetten op het ontwikkelen van onze leidinggevenden in People Management. Dit 

wint elke dag aan belang. We zien als bedrijf dat de jonge generatie van medewerkers aansturen anders moet dan 

vroeger en dus investeren we daar ook doelbewust in.” 

Ook voor de jongere in het traject duaal leren is deze vorm van leren een grote meerwaarde. Dylan Vermaut, jongere 

in het traject elektrische installaties, verwoordt het als volgt: 

“Duaal leren geeft je de mogelijkheid om extra competenties op te doen. Je werkt in wisselende ruimtes, een reële 

werkomgeving en bekomt blijvende realisaties. Je leert bovendien omgaan met werknemers en ervaart de bijhorende 

sociale cultuur.” 

Binnen de scholen vraagt duaal leren ook een andere aanpak dan het reeds lang gekende systeem, een goede 

communicatie en afstemming met bedrijf en jongere is namelijk onontbeerlijk. 

“Dit is niet altijd een even evidente zaak. Vaak volgen leerlingen een individueel traject waarbij ze op verschillende 

manieren hun competenties bereiken. De afstemming gebeurt dan ook best door regelmatige bezoeken en contact 

met de firma’s. Het op elkaar afstemmen van de leertrajecten dient dan ook individueel te gebeuren, wat uiteraard vrij 

tijdsintensief is.” (Wouter Van Hoorne, directeur Athena Heule) 

Een goede samenwerking tussen deze drie hoofdrolspelers zorgt ervoor dat jongeren op het einde van hun traject niet 

alleen een volwaardig diploma behalen, maar tevens op de arbeidsmarkt komen met kennis en vaardigheden die ze 

(deels) aangeleerd hebben in een reële werkomgeving. 

Duaal leren is dan ook een nieuwe onderwijsvorm die de kwaliteit van het onderwijs alleen maar kan versterken. 

 
 
Voor meer informatie  

Hilde De Wandeler 
Coördinator communicatie & events 
Hilde.dewandeler@volta-org.be – 0473 31 30 19 

 

i De spanningsindicator meet de krapte op de arbeidsmarkt. Hij geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden en het 
aantal beschikbare vacatures. Als deze verhouding groot is verloopt het invullen van de jobs vlotter. 
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