REACTIE Provinciaal Onderwijs Vlaanderen op artikel duaal leren dat in De Tijd verscheen op 20/10/'22.

Beste redactie
Gezien uw artikel een te eenzijdig beeld schetst over duaal leren, zien wij ons vanuit Provinciaal Onderwijs Vlaanderen genoodzaakt om te
reageren namens de meer dan 350 leerlingen en hun ouders, en de tientallen scholen en bedrijven, die een weloverwogen en positieve
keuze maakten voor een duale opleiding. Zij geloven allen dat de duale leerweg een meerwaarde is voor zowel de leerling als voor de bedrijven.
Zo goed als alle voltijdse scholen in het provinciaal onderwijs bieden ondertussen duale opleidingen aan als extra keuze in hun aanbod,
naast het reguliere aanbod, wat maakt dat zij expertise hebben opgebouwd in duaal leren.
Ook hebben verschillende sectoren ondertussen de voordelen van duaal leren omarmd. Er wordt ook altijd gekeken of er een ‘match’ is
tussen het bedrijf in kwestie en de duale leerweg. Zo lenen sommige duale opleidingen zich ertoe om samen te werken met grote bedrijven
als leerbedrijf, waarvan BASF er eentje is. Andere duale opleidingen floreren dan weer met kleine KMO’s als leerbedrijf.
In elke opleiding, duaal of regulier, staat de leerwinst voor de jongere centraal. Een sterke samenwerking tussen school, bedrijf en sector is
dan ook essentieel voor het welslagen van het traject.
Bart Van den Bosch, directeur van de provinciale school De Wijnpers, is één van onze directeurs die sterk gelooft in de groeimogelijkheden
voor de leerlingen die voor duaal leren hebben gekozen in zijn school, en bij uitbreiding in verschillende andere scholen in Vlaanderen.
Hij getuigt hier graag over:
“Van de 2800 leerlingen die een duale opleiding volgen, zitten er 77 leerlingen op onze school De Wijnpers. Een duale opleiding vertrekt steeds vanuit de
leerling, vanuit de positieve keuze om de talenten zowel op school als op een bedrijf te laten ontwikkelen. En daar streven we dagelijks naar!
Dit kan echter enkel met de steun van de betrokken sectoren. Als alle sectoren het voorbeeld zouden nemen van onder meer Edu+ en Educam om
bedrijven te ondersteunen, te screenen, te informeren en goed te keuren, dan geloven we dat dit de kwaliteit van duale opleidingen ten goede komt.
Duaal leren, dat moet je immers vooral doen met goede contacten op de werkvloer, wisselwerking tussen school en sectoren, samenwerken tussen
mensen. Het is jammer dat er steeds verwezen wordt naar allerlei problemen, waaronder een aantal bedrijven die stoppen als leerbedrijf. Je moet
problemen oplossen en er blijven voor gaan. Onze leerlingen zijn geen Bitcoins om te cashen, maar zijn een waardevolle investering naar de toekomst
toe van onze maatschappij.”
Steeds welkom om een bezoek te brengen aan één van onze scholen!
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