Duaal leren:
Kwaliteit
Lessen uit de literatuur en
praktijkvoorbeelden uit Europa

Ditte Kimps
SYNTRA Vlaanderen - Kenniscentrum

Duaal leren
kwaliteitsvolle leerweg

•

Een
geïntegreerd in het opleidingslandschap

•

gericht op het verwerven van competenties van lerenden

•

waarbij het leren plaatsvindt bij minstens één onderneming en één
opleidingsverstrekker
en waarbij de betrokken partijen beide investeren in het aanleren van de
competenties (niet het toepassen ervan).
Hiertoe zijn nauw overleg en afstemming nodig tussen de lerende,
ondernemingen en opleidingsverstrekkers,
op het gebied van inhoud en vorm,
rekening houdende met de behoeftes en voorkeuren van de lerende
en afgestemd op de arbeidsmarkt (uitstroom en doorstroom).

•

•
•
•
•
•

EFQEA:
European Framework
for Quality and Effective
Apprenticeships

EFQEA
1. Geschreven overeenkomst
De onderneming, lerende en onderwijsverstrekker
sluiten samen een geschreven overeenkomst af.
Met rechten en plichten van alle partijen, gerelateerd
aan leer- en werkcondities.

EFQEA
2. Leerresultaten
Een set van duidelijk omschreven leerresultaten dat
een combinatie is van:
jobspecifieke vaardigheden en kennis
transversale en 21st Century competenties
Met als doelen:
Persoonlijke ontwikkeling
Levenslange carrièremogelijkheden
Leren levenslang leren
aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt
Overeengekomen door ondernemingen en
onderwijsverstrekkers (en indien nodig met vakbonden)

EFQEA
3. Pedagogische ondersteuning
Mentoren en trajectbegeleiders werken nauw samen
en geven elkaar feedback om de lerende zo goed
mogelijk te begeleiden.
Leerkrachten/docenten, trajectbegeleiders en
mentoren (vooral bij Kmo’s) moeten ondersteund
worden om hun kennis, vaardigheden en pedagogische
methodes up-to-date te houden.
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4. Werkplekcomponent
De werkplekcomponent zou minstens de helft van het
traject moeten bedragen. Dit aandeel kan ook gradueel
bereikt worden.
Waar mogelijk zou de kans aangeboden moeten
worden een deel van de werkplekcomponent in het
buitenland op te nemen.

EFQEA
5. Vergoeding
Lerenden zouden verloond en/of vergoed moeten
worden volgens nationale, sectorale of collectieve
overeenkomsten.
Rekening houdend met afspraken om kosten tussen
ondernemers en overheidsinstanties te delen
Opmerking Dualoog: Vraag naar informatie over systeem in Verenigd Koninkrijk over
trailblazers en standards: zie Dossier Duaal leren/Apprenticeships in het Verenigd
Koninkrijk.
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6. Sociale zekerheid
Lerenden moeten recht hebben op sociale zekerheid,
Inclusief noodzakelijke verzekering.
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7. Arbeidsomstandigheden
De werkplekken moeten voldoen aan relevante regels
en voorschriften van arbeidsomstandigheden m.b.t.
gezondheid, veiligheid enz.
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8. Regelgevend kader
Er moet een duidelijk en consistent regelgevend kader zijn
dat gebaseerd is op
billijke partnerschappen
Gestructureerde en transparante dialoog met alle relevante
belanghebbenden
Inclusief accreditatieprocedures voor ondernemingen en
kwaliteitsmaatregelen.
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9. Participatie sociale partners
Sociale partners zouden betrokken moeten worden bij
het ontwerp, beleid en de uitvoering van de trajecten.
Inclusief sectorale of intermediaire organisaties waar
relevant
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10. Ondersteuning
ondernemingen
Financiële en/of niet-financiële ondersteuning aan
ondernemingen moet worden vooropgesteld zodat
ondernemingen kosteneffectieve trajecten kunnen
doorlopen.
Vooral nodig voor Kmo’s
Opmerking Dualoog: wat wil die administratieve
ondersteuning/vereenvoudiging in Frankrijk precies zeggen?: Zie p. 83, 123
voor iets meer info, maar zeer concreet wordt men niet. Apprenticeship
Supply in the member states of the European Union (2012) -> Onderzoeken?
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11. Flexibele trajecten & mobiliteit
Voor maximale toegang moet er bij de
toelatingsvoorwaarden rekening gehouden worden met
relevant informeel en niet-formeel leren, en eventueel
met voorbereidende programma’s.
De duale trajecten moeten leiden naar erkende
kwalificaties die gelinkt zijn aan het European
Qualifications Framework (EQF)
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11. Flexibele trajecten & mobiliteit
Doorstroming naar andere opleidings- en
arbeidsmogelijkheden, ook op het niveau van het hoger
onderwijs, moet mogelijk zijn.
Transnationale mobiliteit van lerenden, hetzij op de
werkplek, hetzij in onderwijs- en opleidingsinstellingen,
moet geleidelijk worden bevorderd.
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12. Loopbaanbegeleiding & imago
Loopbaanbegeleiding, mentorschap en ondersteuning
van lerenden moeten vóór en tijdens het traject
aangeboden worden om succesvolle resultaten te
waarborgen, drop-outs te verminderen en drop-outs te
ondersteunen zodanig dat ze opnieuw de weg vinden
naar het onderwijs- of opleidingsaanbod.
Duaal leren moet gepromoot worden als een attractief
leerpad via een reeks activiteiten en campagnes.

EFQEA
13. Transparantie
De transparantie van en de toegang tot werkplekken
binnen en tussen de lidstaten zou gewaarborgd moeten
worden.
Via publieke en private tewerkstellingsdiensten,
eventueel met behulp van EURES
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14. Kwaliteitskader & opvolging
Er moet een kwaliteitskader gehanteerd worden dat
o.a. een geldige en betrouwbare beoordeling van de
leerresultaten mogelijk maakt,
rekening houdende met EQAVET: European Quality
Assurance Reference Framework for Vocational
Education and Training.
Er moet opvolging zijn van de tewerkstelling en
loopbaanontwikkeling van lerenden, rekening houdend
met de geldende privacyregels.

Opmerkingen Dualoog:
Algemene vraag: Wat is de bedoeling van deze presentatie:
Inspirerende powerpoint, informatie aanleveren over het
bestaan van dit framework, en een overzicht geven van
waar we staan op dit moment in Vlaanderen
Bekijken of Syntra Vlaanderen en/of andere partners hier
mee aan de slag kunnen
Hoe verhoudt zich dit tot de kwaliteitsfiche die sectoren
hebben ingevuld?
Dit is een Europees, niet bindend, kader dat op vlak van
governance een belangrijke rol speelt
De kwaliteit op de werkplek is belangrijk onderdeel
daarvan, maar dit kader vervangt niet de kwaliteitsfiche.
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