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PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN BEVESTIGT 

KOPSTARTPOSITIE BINNEN DUAAL LEREN 

Op donderdag 16 maart organiseert het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) een uniek info- en 
netwerkevent in PIVA Antwerpen met als thema duaal leren. Zo’n 200 deelnemers schreven zich in voor 
één van de twee evenementen die op touw gezet zijn in het kader van het ESF-project ‘Beestig duaal’. 
Hoofdpartners zijn de provinciale school De Wijnpers, Boerenbond, Eduplus, Traject X en de 
pedagogische begeleidingsdienst van POV.   

Luk Lemmens, voorzitter Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, duidt dat er wel degelijk heel wat positieve 
interesse is voor duaal leren: “Dit is een mooi signaal, want de laatste tijd worden vooral de 
hindernissen omtrent duaal leren in de kijker gezet. Nochtans biedt het duaal leren een antwoord op 
een actuele en acute uitdaging bij Vlaamse bedrijven: het tekort aan geschoold personeel in een krappe 
arbeidsmarkt. Duaal leren koppelt de beste leerlingen uit het technisch en het beroepsonderwijs aan 
bedrijven. Daarom heeft het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen altijd geloofd in de kracht van duaal 
leren. Momenteel bieden quasi alle provinciale scholen duaal leren aan.” 

Het programma start met een unicum, de ‘Dag van de trajectbegeleider duaal’. Meer dan 1OO leraren 
en directies gaan in dialoog met elkaar en met de sectoren, waarbij goede praktijkvoorbeelden gedeeld 
worden. Het centrale thema ‘Begeleiden en Evalueren in duaal leren’ wordt ingezet door 
keynotespreker Bart Van den Bosch, directeur van de provinciale school De Wijnpers en initiatiefnemer 
voor ‘Beestig Duaal’.   

Als sluitstuk van ‘Beestig duaal’, het ESF-project dat kadert in de oproep ‘Impuls duaal leren in 
secundair onderwijs’, start nadien het tweede netwerkevenement. Tijdens dit netwerkevent worden 
de kritische succesfactoren van duaal leren in de verf gezet en verworven inzichten gedeeld.  

Op dit netwerkevenement zal ook de publicatie ‘Duaal leren, kiezen voor het beste van twee werelden’ 
over de voorbereiding, begeleiding en evaluatie in een duale opleiding aan de deelnemers 
meegegeven worden.   

De netwerkreceptie wordt verzorgd door de leerlingen en personeel van de provinciale school PIVA.   

Deelt u onze liefde voor duaal leren en heeft u interesse in het tweede netwerkevent voor het ruime 
publiek?  Inschrijven kan nog via dit inschrijfformulier. Dit tweede deel start vanaf 16.30u met 
aansluitend een netwerkreceptie vanaf 18.30u. 

Locatie: PIVA Antwerpen, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-fzDxq3U1prziZ6ZtyCJRtF-ZLsGm1cV6I66KKXBv-0KCg/viewform?usp=sf_link

