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PROVINCIAAL ONDERWIJS PARTNER IN DUAAL
Het provinciaal onderwijs in Vlaanderen – gespecialiseerd in TSO- en BSO-onderwijs - gaat de laatste zes jaar
stelselmatig vooruit. Dit schooljaar tellen we 17.938 leerlingen verspreid over het leerplichtonderwijs. Dat zijn
er 565 meer, ofwel een stijging van 3,25%, t.o.v. de cijfers van vorig jaar.
Ook het duaal leren zit in de lift met een stijging van 16,8% dit schooljaar. Zo bieden momenteel de meeste
provinciale scholen in het voltijds onderwijs duaal leren aan als extra keuze naast de traditionele leerweg.
Eveneens in een Se-n-Se-jaar (secundair-na-secundair) is duaal leren een ideale leerweg voor leerlingen. Deze
korte, sterk beroepsgerichte specialisatieopleidingen binnen de derde graad TSO en BSO bestaat immers voor
een groot deel uit leren op een werkplek. Via een goede leerloopbaanbegeleiding worden de leerlingen naar
de leerweg georiënteerd die het beste past bij hun leerstijl en maturiteit. Leren op school én op een werkplek
vraagt immers een grote zelfredzaamheid bij de jongere en is niet zo evident. De leerwinst voor de leerlingen
is groot omdat het leren met beide voeten op de werkplek hen motiveert. Daarnaast is de intensere
samenwerking tussen scholen en ondernemingen, of het nu om een kleine KMO gaat of om een groot bedrijf,
een win-win voor beiden.
De koplopers van duaal leren in het provinciaal onderwijs zijn Richtpunt campus Hamme, PITO Stabroek,
Richtpunt campus Gent-Oudenaarde en PIBO Tongeren, met elk meer dan 30 leerlingen die dit schooljaar
kozen voor een duale opleiding. In De Wijnpers (Leuven) werden er dit schooljaar zelfs 76 leerlingen in een
duale opleiding ingeschreven. Bij de Provinciale Secundaire School in Bilzen zijn er ook al vanaf dag één 11
leerlingen die een duaal traject volgen.
Luk Lemmens, de voorzitter van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, verduidelijkt: “De raad van bestuur van
POV heeft vanaf de start van duaal leren beslist om hiervan een sterk merk te maken. Het leggen van
contacten met bedrijven werd dan ook gestimuleerd. Bedrijven – zowel grote als kleine – en KMO’s zijn de
partners bij uitstek van onze scholen.”
POV is momenteel ook volop bezig om het duaal leren door te trekken naar het volwassenenonderwijs. Zo
kunnen cursisten in de provincie Antwerpen reeds de duale opleidingen ‘Transport- en logistiek medewerker’,
‘Elektromechanicien’ en ‘Medisch administratief assistent’ volgen bij CVO Vitant. In de provincie OostVlaanderen kunnen cursisten kiezen voor ‘Uitvaartmedewerker’ bij CVO Groeipunt Gent.

