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De agenda 

• Kennis duaal leren testen 

• Hoe ver staat duaal leren in Antwerpen?  

• SamDuLeA
• Visie

• Wie zijn we? 

• Wat doen we? 

• Stellingen spel 



Duaal Leren wat is 

het? 



Wat is duaal leren? 

Mentimeter vraag

Biedt je duaal leren aan? 

Wat ken je over duaal leren?   

• https://www.mentimeter.com/

• Code Mentimeter: 97 02 48 47

https://www.mentimeter.com/


Duaal leren in het kort

• Geen leren en werken (DBSO en Leertijd) 

• Doel: sterke kwalificerende leerweg (jongeren die graag anders 
willen leren) 

• Voorwaarde starten: arbeidsrijp en arbeidsbereid zijn

• Proeftrajecten sinds 2015 en nieuw decreet van schooljaar 
2019-2020 

Belangrijke regels: 

20 uur per week les op school 

20 uur per week les op de werkplek 

Leerling wordt betaald via Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)

Standaardtraject gedeelde verantwoordelijkheid



Duaal Leren in het Kort 

• Interessante website: https://www.jow.be/

• Link onderwijsvormen: 
• https://www.jow.be/themas/wegwijs-in-onderwijsvormen/

• Leerlingen kunnen ook versterkende trajecten vooraf volgen: 

• https://www.jow.be/artikel/aanloopfase-duaal-leren/

• https://www.jow.be/artikel/ibal-bij-duaal-leren/

https://www.jow.be/
https://www.jow.be/themas/wegwijs-in-onderwijsvormen/
https://www.jow.be/artikel/aanloopfase-duaal-leren/
https://www.jow.be/artikel/ibal-bij-duaal-leren/


Cijfers duaal Leren 

Antwerpen



4. Wat staat er op ons dashboard?
Februari 2022 

307 feb 2022

139 lln VT

6 lln BuSo

83 lln centra 
L&W

79 lln Syntra

Aantal 
Leerlingen DL

20 scholen feb 
2022

10 VT 

2 BuSo

7 centra L&W

1 Syntra

Aantal 
scholen DL

44 opl.  feb 
2022

20 VT

1 BuSo

24 centra L&W

14 Syntra

Aantal 
opleidingen 
DL

Er zijn 367 
overeenkomsten

321 zijn lopend 

Aantal 
bedrijven DL 

Erkende 
ondernemingen: 
1220

Erkende 
vestigingsplaatsen: 
367

Aantal 
kandidaat 
bedrijven

Verschil met oktober 2022
• Van 320 naar 307 lln
• Meer opleidingen opgestart



4. Wat staat er op ons dashboard? 

Opleiding # lln okt 
2021

# lln feb 
2022

Opleiding # lln okt 
2021

# lln feb 
2022

Paardenhouderij/hippi
sch assistent

26 30 Elektrische 
installaties duaal

20 22

Chemie Duaal 38 35 Elektrotechnicus 
duaal

10 12

Kapper-stylist 
duaal

13 10 Lassen-
constructie duaal

14 11

Haarverzorging 
duaal

15 14 Fitnessbegeleider
Duaal

11 8



Waar voor staan we en willen we 
naartoe? 

Visie



Vooronderzoek: wat verwachten ze van ons?  

Welke rollen kan Stad Antwerpen opnemen? 

• Stad als werkgever

• Stad als voorzitter van ROP en ROF (netwerk) 

• Stad als coach en ondersteuner

• Stad als promotor van duaal leren 



De Droom van SamDuLeA

Scholen en bedrijven  
stemmen af over 

programmatie 

Op basis van 
arbeidsmarkt info 

Leerling met zijn/haar 
ouders kiest bewust 

voor DL opleiding 

DL traject waar 
Leren²(Agoria)  gebeurt

(school<->bedrijf)

met ingebouwde 
flexibiliteit 

Leerling is trots op het 
afgelegde traject

Onderwijs/ 
beroepskwalificatie is 

behaald (doorstroom of 
uitstroom) 

DL Volwaardig 
instroomkanaal naar de 
arbeidsmarkt of verder 

studeren

Duaal leren is een sterke leerweg uitgebouwd in synergie tussen  
leerlingen, ouders, onderwijs en bedrijven/sectoren voor jongeren 

die hiervoor bewust kiezen. 

Bron: vliegwiel SamDuLeA



Hoe communiceren we over duaal leren? 

Duaal Leren is 

• Een positieve keuze vanuit een 
leerling. 

• Een kans voor een leerling die 
graag ervaringsgericht leert

• Authentiek leren in échte 
werksituaties

• Een co-creatie tussen school 
en bedrijf

• Een leerweg op maat van de 
leerling 

• Een springplank naar een job 
en verder studeren. 

• Een leerweg om de nieuwste 
innovaties in bedrijven te 
ontdekken

Duaal leren is niet

• Een lager niveau voor 
leerlingen die niet mee 
kunnen. 

• Een stage

• Gemakkelijk 

• Een oplossing voor een 
schoolmoe leerling 

• Deeltijds leren en werken

• Een leerweg met nadruk op 
werken. 

• Een leerling inzetten als een  
goedkope werkkracht.  



Het doel van SamDuLeA

Wat willen we gerealiseerd zien tegen december 2022? Waar staan we nu? 

1. Jongeren en ook kwetsbare worden gepast begeleid in duaal leren

2. Duaal leren is een kwaliteitsvolle opleiding waar ouders en jongeren bewust 
voor kiezen

3. Een resultaatgerichte samenwerking tussen school en bedrijf zorgt voor 
succesvolle trajecten

4. Een groter aanbod van werkplekken bij bedrijven

5. Sterke samenwerking tussen de onderwijspartners over de netten en koepels 
heen. 



Wie zijn we? 

Wie is SamDuLeA? 



Hoe zit SamDuLeA in elkaar? 

Kernteam
•5 medewerkers stad. 

•Kris, Karen, Anouk, Mathias en Hakima

•Bereiden vliegwiel  voor. 1 à 2 per maand 
samen. 

•Kan aangevuld worden met Vliegwiellid

Vliegwiel 

• Met alle 12 partners samen.  

• Een mini forum waar best in 
kleine groepen wordt gewerkt. 

Forum: 

• 1 keer per jaar 

• ROF+ andere belanghebbenden 



Vliegwiel van SamDuLeA

Onderwijs
• AGSO Antwerpen

• PTI CLW
• Don Bosco

• Spectrumschool 
Deurne

• Syntra AB 

Bedrijven en 
Sectoren

• Zorgbedrijf Antwerpen
• Vleminckveld

• Voka Antwerpen Waasland
• Volta

• Verwater industrial
services

Organisaties

• Arktos
• Jinc



De lerende netwerken 

• Bestaan  uit leden die expertise hebben in alle deelaspecten van een gedegen duale opleiding 

Informeren
+

Oriënteren

Opstart
+

Onthaal 

Begeleiding
+

Welbevinde
n

Evalueren
+

Overdracht



Andere deelnemers in het project Samdulea

• Werkend Leren Noord

• Werkend Leren Zuid

• Technicum Noord Antwerpen

• CVO Encora

• Centrum Leren &Werken Antwerpen

• VCLB

• Lejo

• Gatam

• Profo

• Groep Intro

• Emino

• Provincie Antwerpen

• Equans

• Van Den Broeck Technics

• Jobs in de  grote Verbinding

• Diverscity

• Mtech+

• Constructiv

• RTC

• VDAB



• We streven naar duurzame 
samenwerkingsverbanden

• Blijvende contacten ook na het project

• Een gedegen netwerk waar informatie makkelijke 
toegankelijk is en duurzaam wordt aangeboden

• Waar de nadruk ligt op de meest kwetsbare 
leerlingen

• In een  kwaliteitsvolle brede omkadering



We verzetten steen voor steen! 

Next steps 



We zetten zaken om in actie!  

Hoe vliegen we het aan?  



Het volledig SamDuLeA plaatje juni 2021

V
lie

gw
ie

l/
ke

rn
te

am

LN De Grote Verbinding

Imago instroom DGV

Ideaal traject bedrijf en 
school

Welbevinden lln. LN Zorgkundige

LN Aanloopfase/NAFT

Werkgroep imago NAFT

Werkgroep duo traject 
Aanloopfase/NAFT

Ontwikkeling 
gemeenschappelijke 
wachtlijst partners

Pilootproject stad als 
werkvloer voor Aanloopfase

Werkgroep werkgevers 
warm maken voor 

Aanloopfase

LN Mentroship
trajectbegeleidig

LN Imago en instroom



Het overzicht van SamDuLeA na januari 
4.0 

V
lie

gw
ie

l/
ke

rn
te

am
LN 

Aanloopfase/NAFT

Werkgroep imago NAFT

Werkgroep duo traject 
Aanloopfase/NAFT

Ontwikkeling 
gemeenschappelijke 
wachtlijst partners

Pilootproject stad als 
werkvloer voor Aanloopfase

Werkgroep werkgevers warm 
maken voor Aanloopfase

Trajectbegeleiders 
uitwisseling

LN Mentroship
trajectbegeleidig

Ideaal traject bedrijf 
en school DGV

Samenwerking Encora
en Equanc

Platform voor 
mentoren en 

trajectbegeleiders 

Korte lunchsessies 
mentoren en 

trajectbegeleiders

Sessie industriële 
sector

Sessie zorg

Visie mentorship en 
trajectbegeleiding  

Principes van 
samenwerking

Film en doc. 

LN Imago en 
instroom

Imago instroom 
DGV

Lln laten proeven 
van werkplekken

Informeren 
bedrijven 

Informeren van lln
en leerkrachten

Bliksemstages



De realisaties van SamDuLeA

LN ALF/NAFT

•Info materiaal over 
NAFT voor scholen

•Aandachtspunten over 
duo trajecten

•Draaiboek ALF binnen 
stad Antwerpen

•Filmpje rond ALF 

•Website info ALF 
inpassen 

LN Mentorship en 
trajecbegeleiding

•Lunch sessie Industrie 
(23/03/2022)

•Lunchsessie Zorg 
(13/06/2022)

•Filmpjes rond hoe werk 
je best samen 

•6 fundamenten  over 
samenwerking

•School nodigt mentoren 
op school uit voor 
intervisie

LN Imago en instroom

•Belevingsstages voor 
2de graad lln

•6de jaars lln event 
elektrotechnische 
beroepen  (20/04/2022)

•Leerkrachten en CLB 
medewerkers 
ervaringsmoment(en) 
kennismaking duaal 
leren. (i.s.m. 
Schoolscan) 

•Filmpje  voor 
ondernemers over 
duaal leren.

Over de LN heen

•Forum organiseren 

•Eind event 

•Sessie BuSO met Gent 
en Limburg 18/05/2022

•Sessie over OKAN lln in 
duaal met Stad Gent

•Blauwdruk 4 blokken 
proces van duaal leren 
voor de leerling.

•Flow hoe Stad 
Antwerpen warm 
bedrijven overdraagt 
aan scholen

Hoe verduurzamen we 
dit allemaal? 



High lights uit de Lerende Netwerken (Imago en 
instroom) 

Het was 
Fantastisch!!!! 

6de en 7de jaar 
elektro
Op 20/05: 
• 3 scholen

• 61 leerlingen

• 6 leerkrachten



High lights uit de Lerende Netwerken (BuSo
scholen) 

Smaakte naar 
meer! 

BuSO over duaal leren 
(18/05) 
• Uit Oost-Vlaanderen, 

Antwerpen en 
Limburg

• 8 scholen 
• 1 pedagogische 

begeleider 
• 1 aanbieder ALF



Vragen? 



Stellingenspel 



Wat denk je hierover? 

• Bedrijven moeten quota krijgen om werkplekken voor 
leerlingen te voorzien. 



Wat denk je hierover? 

• Leerlingen ontvangen beter geen leervergoeding om meer de 
focus op de opleiding te houden. 



Wat denk je hierover? 

• Duaal leren wordt enkel aangeboden binnen expert scholen 
duaal leren (alle opleidingen daar zijn duaal). 


