
Datum van indiening: 9 maart 2022 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Duaal leren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

De Standaard berichtte begin februari over het feit dat het duaal leren niet lijkt aan te slaan in 

het Nederlandstalig onderwijs en dat het grotendeels aan het beoogd doel zou voorbijschieten. 

Het duaal leren zou een win-win moeten creëren door leerlingen toe te staan 3 dagen per week 

op de werkvloer door te brengen en op die manier snel ervaring op te doen en vlot de overstap 

naar de arbeidsmarkt kunnen maken. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Hoeveel leerlingen zitten er in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het systeem 

van het duaal leren? Kan u een opsplitsing aanleveren van de evolutie sinds het begin van de 

legislatuur per schooljaar, opgedeeld per richting en geslacht?  

- Hoeveel onderwijsinstellingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bieden de 

mogelijkheid van duaal leren aan? Zit hier een evolutie in en kan u deze eventueel toelichten? 

- Welke kwalitatieve evaluatie gebeurde er reeds inzake het duaal leren in het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Welke specifieke knelpunten worden er vastgesteld 

m.b.t. de implementatie van duaal leren in Brussel? Hoe remedieert de VGC hieraan? 

- Hoeveel Brusselse werkgevers zijn bereid om in te stappen in dit systeem? Welke 

evolutie is er daar? En hoeveel leerlingen uit Brussel gaan naar Vlaamse bedrijven? 

- Welke doelstellingen stelt het College voorop inzake duaal leren? Welke aanvullende 

maatregelen hebt u hiertoe al uitgerold of worden op dit ogenblik bestudeerd? Welk budget 

trekt u hiervoor uit? 

- In hoeverre zijn de tendenzen gelijkaardig met die in Vlaanderen? Kan u eventuele 

verschillen toelichten? Wordt hierover overleg georganiseerd met de Vlaamse Gemeenschap? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 

 

 


