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FOCUS OP:
Duaal onderwijs: een brug over woelig water?

Werkervaring wordt in het bedrijfsleven heel belangrijk geacht en voor starters op de arbeidsmarkt vormt gebrek aan die
ervaring een belangrijk obstakel. Veel jongeren bevinden zich in een vicieuze cirkel: zij vinden geen eerste baan en worden
vervolgens nergens aangenomen omdat zij geen werkervaring hebben. Leercontracten zijn aantoonbaar van grote invloed
op de bevordering van de jeugdwerkgelegenheid, en het is in belangrijke mate aan deze vorm van onderwijs te danken dat
sommige Europese landen een lage jeugdwerkloosheid kennen1.

Zowel in de mededeling Een andere kijk op onderwijs2 als in de mededeling van 2013 over jeugdwerkgelegenheid3 spoorde
de Europese Commissie de lidstaten aan tot meer inzet voor de ontwikkeling van beroepsonderwijs en -opleiding (BOO) van
wereldniveau om de kwaliteit van de beroepsvaardigheden te verbeteren, en voor de bevordering van werkplekleren,
inclusief leercontracten en leerplaatsen van hoog niveau en duale onderwijsstelsels4. In datzelfde verband bracht het
Europees Parlement (EP) op verzoek van zijn Commissie cultuur en onderwijs een studie uit waarin de sterke en zwakke
punten van duaal onderwijs worden geanalyseerd en waarin de beleidsontwikkelingen in de EU-28 met betrekking tot de
invoering en/of verbetering van deze vorm van leren onder de loep worden genomen.

Achtergrond
Onderwijs en opleiding zijn niet alleen het instrument dat zorgt voor zowel de algemene vorming van de mens als voor de
deelname van een persoon aan het maatschappelijk leven (UNESCO), maar zijn ook doorslaggevend voor de scores op het
gebied van jeugdwerkgelegenheid. Dankzij onderwijs en opleiding kunnen jongeren immers de juiste vaardigheden en
mentaliteit verwerven die zij nodig zullen hebben in het arbeidsleven, waardoor de overstap van leren naar werken
gemakkelijker wordt.

Hoe kan een land zijn jongeren met succes van de school naar het arbeidsleven loodsen? Wat zijn de problemen? Welke
maatregelen werken? Hoe kunnen die maatregelen worden uitgebreid?

Op deze en andere pertinente vragen wordt ingegaan in de studie die in opdracht van het EP is uitgevoerd onder de titel
‘Dual Education: a bridge over troubled waters?5, waarvan de doelstelling als volgt werd geformuleerd: ’Het doel van deze
EU-brede studie is de Commissie cultuur en onderwijs van het EP precieze gegevens te verschaffen over de stand van zaken op
het gebied van beroepsonderwijs- en opleiding (BOO) in de lidstaten en als achtergrondinformatie te dienen bij de lopende of
komende debatten over  de nieuwe generatie onderwijs- en opleidingsprogramma's.

In de studie worden met name de volgende aspecten behandeld:

 de belangrijkste obstakels die de invoering van duale onderwijsstelsels in sommige lidstaten in de weg staan;

 de redenen waarom sommige lidstaten besluiten om duale onderwijsstelsels al dan niet in te voeren;

 de verbanden tussen topkwaliteit op het gebied van BOO, duaal onderwijs en economische groei;

 de gesignaleerde trends en veranderingen op het gebied van duaal onderwijs, en

 een vernieuwende aanpak om dit soort onderwijs te stimuleren en aantrekkelijker te maken.

In de studie worden de sterke en de zwakke punten van duaal onderwijs/werkplekleren behandeld en worden de
beleidsontwikkelingen in de context van de specifieke kenmerken van landen op onderwijs-, sociaal en economisch gebied

1 Global Employment Trends for Youth 2013. A generation at risk. ILO, 2013.
2 Een andere kijk op onderwijs: investeren in vaardigheden voor betere sociaal-economische resultaten" (COM(2012)0669),
3 Samen aan de slag voor de jongeren in Europa - Een oproep tot actie ter bestrijding van jeugdwerkloosheid

(COM(2013)0447).
4 Combinatie van stages in een bedrijf en beroepsopleiding in een onderwijsinstelling. Voor meer informatie, zie 2011

CEDEFOP report on the benefits of VET.
5 Door ICF International: Stelina Chatzichristou, Daniela Ulicna, Ilona Murphy, Anette Curth

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/529072/STU(2014)529072_EN.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/youth_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5510_en.pdf
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onder de loep genomen. De studie bevat ook voorbeelden van goede praktijken die interessant kunnen zijn voor landen die
hun BOO-aanbod willen verbreden6.

In deze Briefing worden de belangrijkste punten uit deze studie samengevat, waarbij de nadruk vooral ligt op de conclusies en
aanbevelingen.

Wat is duaal onderwijs? Definities en verschillen
De term "duaal onderwijs" wordt gebruikt als overkoepelende term om aan te geven dat het geven en volgen van
beroepsonderwijs en -opleiding in tweeërlei opzicht van "duale" aard is:

 duaal vanuit het oogpunt van de aanbieders (scholen/opleidingsinstituten en opleidingsbedrijven), die enerzijds
theoretische en anderzijds praktische kennis moeten bijbrengen, en

 duaal wat betreft de enerzijds publieke en anderzijds private actoren die verantwoordelijk zijn voor het beleid op
het gebied van onderwijs en praktijk.

De dualiteit voor de aanbieders vormt de basis voor de definities die in de Europese en internationale vakliteratuur worden
gebruikt. Volgens de Unesco7 heet het duale onderwijsstelsel "duaal" omdat het stages binnen een bedrijf en een
beroepsopleiding op school met elkaar combineert. In het bedrijf krijgt de leerling een praktische opleiding, die wordt
aangevuld met een theoretische opleiding op school. Volgens het Cedefop8 is duaal onderwijs onderwijs waarbij periodes in
een opleidingsinstituut of -centrum gecombineerd worden met periodes op de werkplek. Voor het Cedefop is duaal
onderwijs ook een alternerende opleiding en kan dus in de plaats van "duaal onderwijs" ook gesproken worden van
"alternerende opleiding", "leercontracten" of "werkplekleren". Er zijn echter kleine maar wezenlijke verschillen tussen deze
termen, met name ten aanzien van de hierboven genoemde aspecten.

Leercontracten en soortgelijke regelingen genieten momenteel veel aandacht bij zowel beleidsmakers als onderzoekers
vanwege de pedagogische en economische mogelijkheden die zij bieden9. De moeilijke situatie van jongeren op de
arbeidsmarkt vraagt om oplossingen om de overstap van school naar werk te ondersteunen. Veel wordt verwacht van de
ontwikkeling van leercontracten en van werkplekleren meer in het algemeen.

Alle lidstaten hebben programma's die werkplekleren omvatten, maar de omvang, de populariteit en de resultaten van die
programma's lopen sterk uiteen. Er bestaat geen uniform model voor leercontracten, en in de meeste lidstaten vormen
leercontracten bij lange na geen kernpunt van beroepsonderwijs en -opleiding.

De stand van zaken in de EU op het gebied van duaal onderwijs
In verreweg de meeste lidstaten bestaat er minstens één traject waarin werkplekleren en school met elkaar gecombineerd
zijn. De wijze waarop deze trajecten zich verhouden tot de overige BOO-trajecten loopt echter sterk uiteen. De lidstaten
hervormen hun BOO-stelsels en passen werkplekleren daarin in, maar de uitgangspunten en de sociale en economische
context zijn zo verschillend dat het onmogelijk is om alle landen op korte termijn eenzelfde richting te laten inslaan. De
aanvaarding door de werkgevers en een positief sociaal imago van werkplekleren zijn van cruciaal belang voor een
grootschalige toepassing van een dergelijk model. Gezien de verscheidenheid aan stelsels vergen veranderingen tijd en
moeten ze geleidelijk worden doorgevoerd.

In de EP-studie worden de vier belangrijkste BOO-modellen geïdentificeerd en worden de sterke en zwakke punten daarvan
besproken. Voor elk model wordt een reeks aanbevelingen geformuleerd.

1) Volwaardige leercontracten

De hoofdkenmerken van dit soort BOO zijn:

 Leercontracten maken deel uit van het formele onderwijs en leveren een nationaal erkend certificaat op. De aldus
verkregen certificaten/kwalificaties gaan in veel gevallen ook gepaard met toekenning van de status van
gekwalificeerd werknemer;

 De inhoud van de opleiding binnen het bedrijf wordt gezamenlijk vastgesteld door regeringen,
vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden;

 Stagiairs hebben een duidelijke status en ontvangen een bezoldiging, en alle betrokken partijen (stagiair, bedrijf,
opleidingscentrum, enz.) hebben duidelijk omschreven rechten en plichten;

6 De secundaire gegevensanalyse betrof alle 28 lidstaten. De primaire gegevensverzameling was geconcentreerd op 10
uitgekozen lidstaten: CZ, DE, EL, FI, FR, IT, NL, PT, PL, UK (England).

7 Terminology of Technical and Vocational education
8 Terminology of European education and training policy
9 Leercontracten zijn een beproefd systeem voor leren voor het werk in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Zwitserland.

Het lage jeugdwerkloosheidscijfer in deze landen wordt vaak toegeschreven aan de doeltreffendheid van dit systeem, dat
grote aantallen jongeren met succes onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit biedt voor de erkende kwalificaties die het
bedrijfsleven eist. ILO (2011b).

http://books.google.de/books/about/Terminology_of_Technical_and_Vocational.html?id=BTo6nQEACAAJ&redir_esc=y%20(cited%2020/2/14)
http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/a/alternance-training.aspx
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 De opleidingskosten worden gedeeld door de regering en de werknemers (de overheid betaalt de
schoolopleidingscomponent, de werkgevers financieren de opleiding in het bedrijf);

 In de betrokken landen bestaan weliswaar andere vormen van beroepsopleiding, maar leercontracten nemen een
belangrijke plaats in, zowel wat betreft de deelname aan als de maatschappelijke perceptie van deze vorm van
leren.

Dit soort BOO bestaat in landen als Oostenrijk, Duitsland en Denemarken.

De voornaamste pluspunten zijn:

 Het stelsel stelt de voordelen van werkplekleren open voor een groot aantal studenten en bedrijven;

 Leercontracten vormen een goede overgang van school naar werk en leveren relatief goede
werkgelegenheidscijfers op;

 Zij hebben een grote aantrekkingskracht en genieten brede bekendheid onder jongeren, ouders en bedrijven;

 Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in de opleiding, waardoor de kwalificaties en opleidingen up-to-date
zijn en goed aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt;

 Dankzij het feit dat de stelsels een lange traditie kennen, zijn er degelijke kwaliteitsborgingsmechanismen
ontwikkeld.

Deze stelsels kennen echter ook enkele problemen:

 Zij zijn sterk afhankelijk van het aanbod van leerplaatsen door het bedrijfsleven. In tijden van economische
instabiliteit of recessie kan het aantal leerplaatsen teruglopen, terwijl de vraag van de zijde van de studenten
onveranderd blijft. Dat levert onderlinge wedijver op en heeft tot gevolg dat jongeren in andere soorten
programma's moeten worden ondergebracht;

 Zij vereisen de juiste "leermentaliteit". Studenten moeten een werkgever weten te vinden die bereid is hun een
stage aan te bieden die bepaalde vaardigheden vereist. Tegelijkertijd moeten zij in een heel kort tijdsbestek kunnen
laten zien dat zij de juiste instelling en houding hebben voor het werk bij het bedrijf.

 Dat heeft tot gevolg dat het voor de meest achtergestelde jongeren het minst waarschijnlijk is dat zij een leerplaats
vinden.

 In deze stelsels moeten bedrijven de stagiairs een breed scala aan vaardigheden kunnen aanbieden om hen voor te
bereiden op een volledige kwalificatie. Dat betekent dat zij over de benodigde technische en personele middelen
moeten beschikken, en dat kan problematisch zijn. Samenwerking tussen meerdere bedrijven kan daarvoor een
oplossing zijn.

2) Werkplekleren als parallel traject naast andere vormen van BOO

In landen als Frankrijk, Nederland, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk bestaan er wel leercontracten, maar die vormen
niet het belangrijkste BOO-model. In deze landen bestaat vaak een combinatie van stages en opleiding in schoolomgeving
(model 3 en 4). Er doen zich twee verschillende situaties voor:

 Stages leveren dezelfde kwalificatie op als BOO in schoolomgeving. Zij vormen een (gelijkwaardig) alternatief voor
andere vormen van BOO (bijv. in FR en NL); of

 Stages leveren een specifiek certificaat op dat niet hetzelfde is als dat van opleidingen in schoolomgeving (IT, PL,
VK).

In deze landen hebben stages sommige kenmerken gemeen met leercontracten (status van de stagiair, contract,
bezoldiging), maar de stages zijn minder populair bij studenten en bedrijven.

De voornaamste pluspunten van dit soort stelsels zijn:

 Het leerplaatsaanbod is makkelijker in overeenstemming te brengen met de vraag van de zijde van de studenten,
aangezien er trajecten op school bestaan;

 Er bestaan overgangstrajecten tussen de opleiding in schoolomgeving en de stages, waardoor studenten tijdens
hun studie van richting kunnen veranderen;

 Stages kunnen mikken op specifieke sectoren die het grootste potentiële aanbod van leerplaatsen hebben.

De voornaamste problemen in deze landen zijn:

 Hoe kan het werkplekleren verder worden uitgebreid?

 Hoe kan worden gezorgd voor een positief imago van werkplekleren bij studenten en ouders?

 Soms is er bij de leerplaatsen sprake van een neiging tot concentratie in traditionele bedrijfstakken (ambachten,
industrie), terwijl er in andere groeisectoren in het land leemten kunnen bestaan in de vaardigheden.
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3) Sterke componenten van werkplekleren in programma's in schoolomgeving

In landen als Finland, Frankrijk en Nederland10 is de opleiding in schoolomgeving nog steeds de belangrijkste vorm van BOO,
maar is werkplekleren wel een vast onderdeel van de leerprogramma's. Stages bij bedrijven zijn verplicht en beslaan een
belangrijk deel van de tijd.

De voornaamste pluspunten van dit BOO-model zijn:

 Het is gemakkelijker om nieuwe werkgevers die niet gewend zijn om jongeren op te leiden ervoor te winnen,
aangezien zij zich niet hoeven te verbinden tot een betaalde stageplaats voor lange tijd (zoals dat het geval is bij
leercontracten);

 Deze opties vormen een goede oplossing voor jongeren die onvoldoende "leerbereidheid" hebben. Jongeren
worden stapsgewijs blootgesteld aan een werkomgeving;

 Werkplekleren wordt aangeboden aan een groot aantal studenten en is minder selectief dan volwaardige
leercontracten;

 Omdat de studenten tijdens hun studie in aanraking komen met meerdere bedrijven, kunnen zij ervaring opdoen
met verschillende banen en bedrijfsomgevingen.

De voornaamste aandachtspunten zijn:

 Scholen moeten een degelijk netwerk van lokale bedrijven opbouwen. Dat is een relatief nieuwe taak voor scholen
en zij vinden het vaak moeilijk om werkgevers te bereiken;

 De kwaliteit van werkplekleren en de wijze waarop dat met het onderwijs op school wordt gecombineerd, kunnen
een probleem zijn. De leerperioden in het bedrijf duren maar een paar weken (zij het meerdere malen per jaar) en
bieden niet altijd een voldoende stimulerende en ondersteunende leeromgeving;

 De overgang van school naar werk duurt iets langer dan bij leercontracten, aangezien het minder waarschijnlijk is
dat bedrijven hun stagiairs nadien stelselmatig in dienst zullen nemen.

4) Volledig op school gebaseerde BOO-stelsels

In sommige landen (bijv. Tsjechische Republiek, Slowakije) staat integratie van werkplekleren in het BOO nog in de
kinderschoenen. In de meeste gevallen vindt de opleiding volledig in schoolomgeving plaats, en dat levert een aantal
problemen op:

 Geen samenwerking tussen scholen en bedrijven;

 Gebrek aan begrip bij werkgevers voor leercontracten en soortgelijke vormen van leren. De werkgevers zien niet in
hoeverre zij zelf baat kunnen hebben bij deze vormen van leren voor jongeren;

 De werkgevers zijn niet bereid om jongeren op te leiden voor een volledige kwalificatie (niet alleen
bedrijfsspecifieke vaardigheden);

 Bij deze stelsels doen zich ook vaak problemen voor zoals achterhaalde leerprogramma's, verouderde
schooluitrusting en achtergebleven competentie van leerkrachten.

Aanbevelingen in de studie
Om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt moet er door middel van strategieën voor betere opleiding en
vaardigheidsopbouw voor worden gezorgd dat de opleiding zowel technische vaardigheden biedt als de kernvaardigheden
die vereist zijn voor deelname aan de arbeidsmarkt11 en die voor alle banen, bedrijven en bedrijfstakken gelden. Aangezien
de aanvangsscenario's zo uiteenlopend zijn, moeten de landen echter verschillende overgangsstadia doorlopen om stages
van hoge kwaliteit te ontwikkelen die voor een groot aantal studenten beschikbaar zijn. In deze context is het van
doorslaggevend belang dat de werkgevers beter bekend worden gemaakt met de BOO-programma's op alle gebieden en
dat zij meer betrokken worden bij het uitstippelen en aanbieden van werkplekleren.

10 Al deze landen kennen ook stages als parallel traject (type 2).
11 Bijv. communicatie, teamwerk en vaardigheid op het gebied van het oplossen van problemen. IAO (2011b).
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VOLLEDIG OP SCHOOL
GEBASEERDE BOO-

STELSELS

STELSELS WAARIN
WERKPLEKLEREN EN BOO

IN SCHOOLOMGEVING
ZIJN GECOMBINEERD

WERKPLEKLEREN ALS
PARALLEL TRAJECT

VOLWAARDIGE
LEERCONTRACTEN

Parallel werken:

1) Stages ontwikkelen als
alternatief traject in
geselecteerde sectoren. Dat
moeten sectoren zijn waar
de omstandigheden voor
leercontracten gunstig zijn.

2) Stimuli bieden om
opleidingen in het bedrijf
aan te bieden in de overige
BOO-instellingen. Er
geleidelijk voor zorgen dat
werkplekleren verplicht
wordt.

Het aandeel van
werkplekleren geleidelijk
vergroten.

Nadruk leggen op de
kwaliteit van werkplekleren
en de wijze waarop dat met
het onderwijs op school
wordt gecombineerd.

Scholen aansporen om
duurzame netwerken met
lokale bedrijven op te
bouwen.

Ervoor zorgen dat stages
voor meer werkgevers
aantrekkelijk worden.

Stages uitbreiden tot
andere bedrijfstakken en -
niveaus.

Ook de nadruk leggen op
groeisectoren in niet-
traditionele bedrijfstakken.

Ervoor zorgen dat
kwalificaties landelijk
erkend worden.

Diversiteit bij de
aanwerving van stagiairs
aanmoedigen.

Studenten die geen
"leerbereidheid" hebben
steunen.

Betere mogelijkheden
bieden om naar hogere
niveaus en vormen van
onderwijs en opleiding door
te stromen.

Blijven investeren in werkplekleren loont, zoals blijkt uit het feit dat de banenkansen voor jongeren in sommige lidstaten
daarmee aanzienlijk stijgen. Zo maken studenten van beroepsonderwijs en -opleidingen in DK, CZ, DE, NL en AT
gemakkelijker de overstap van school naar beroep12. In de EU-begroting zijn middelen beschikbaar om dit proces te
ondersteunen: de lidstaten kunnen gebruikmaken van het Europees Sociaal Fonds13, het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief14

en het Erasmus+-programma15 om de kwaliteit en doelmatigheid van hun BOO-stelsels verder te verbeteren.

12 Zie ook CEDEFOP (2012), From education to working life: the labour market outcomes of vocational education and training.
13 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp.
14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829.
15 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=nl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Lijst van afkortingen

BOO Beroepsonderwijs en -opleiding

Cedefop Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding

CULT Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement

CZ Tsjechische Republiek

DE Duitsland

EL Griekenland

EP Europees Parlement

EU Europese Unie

FI Finland

FR Frankrijk

IAO Internationale Arbeidsorganisatie

IT Italië

NL Nederland

PL Polen

PT Portugal

VK Verenigd Koninkrijk

Disclaimer Dit document wordt aan de leden van het Europees Parlement aangeboden om hun parlementaire werk
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Het moet niet als volledig worden beschouwd.
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Beleidsondersteunende
Afdeling B:

Binnen het Directoraat-generaal intern beleid van het Europees Parlement is de Beleidsondersteunende
afdeling B de onderzoeksafdeling die technische expertise verstrekt aan de volgende parlementaire
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