
 

 
 

 

Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project 

“Duaal lesgeven in het secundair onderwijs” 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke 

projecten in het onderwijs, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, 

artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 16 juni 2017, 

artikel 4/1, ingevoegd bij het decreet van xx xxxx 2020, en artikel 6, §2, 

ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007.  

 

Vormvereisten 

 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 april 2020. 

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven 

op ... (datum). 

- De Raad van State heeft advies ...../. gegeven op ... (datum). 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- Duaal lesgeven is een concept waarbij een expert uit het bedrijfsleven onder 

specifieke voorwaarden en voor een bepaalde periode een lesopdracht opneemt 

in een school. Duaal lesgeven heeft geen duurzame loopbaan in het onderwijs als 

doel, maar wil een tijdelijke samenwerking tussen bedrijf en school stimuleren. 

Zo ontstaat meer interactie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en wordt 

een waardevolle dynamiek gecreëerd die voordelen oplevert voor beide partijen. 

- Heel wat Vlaamse secundaire scholen kampen meer en meer met een tekort 

aan (vak)leerkrachten, onder meer voor technische en wetenschappelijke vakken 

zoals wiskunde, elektromechanica of chemie. Daardoor dreigen leerlingen cruciale 

lessen te missen. Net die vakken zijn ontzettend belangrijk voor de opleiding van 

talent voor de Vlaamse industrie of voor de doorstroming naar het hoger 

onderwijs en dus voor de competitiviteit van onze regio. Duaal lesgeven kan 

helpen om dat tekort tijdelijk te milderen.  

 

Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, 

Werk, Sociale economie en Landbouw en de Vlaamse minister van Onderwijs, 

Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand. 

 



 

 

Na beraadslaging, 

 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° bedrijf: een bedrijf of organisatie uit de publieke of private profit- of non-

profitsector; 

2° school: een school voor voltijds gewoon secundair onderwijs; 

3° sector: een groep professionele activiteiten ingedeeld naar: 

a) belangrijkste dienst, product, technologie; 

b) belangrijkste economische functie; 

c) bedrijfstak;  

4° tijdelijk project: het tijdelijke project, vermeld in artikel 2. 

 

Art. 2. Tijdens de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt in een aantal 

scholen het tijdelijke project “Duaal lesgeven” georganiseerd. 

 

Hoofdstuk 2. Doelstelling en doelgroep 

 

Art. 3. Het tijdelijke project is een experiment rond duaal lesgeven waarbij een 

werknemer van een bedrijf voor een bepaalde periode en onder welbepaalde 

voorwaarden een lesopdracht opneemt in een school. Duaal lesgeven heeft geen 

duurzame loopbaan in het onderwijs als doel, maar stimuleert alleen een 

tijdelijke samenwerking tussen bedrijf en school.  

 

De doelstelling van het tijdelijke project is om, met het oog op een al dan 

niet organieke implementatie, gegevens te verzamelen die moeten toelaten om 

beleidsconclusies te trekken over een vorm van flexibele tewerkstelling in 

onderwijs in het kader van een tekort aan leerkrachten. Dat gebeurt door na te 

gaan of er knelpunten en drempels opduiken tijdens het tijdelijke project en hoe 

die knelpunten en drempels waar nodig en mogelijk kunnen worden aangepakt.  

 

Art. 4.  De volgende groepen zijn de doelgroepen van het tijdelijke project: 

1° de gefinancierde of gesubsidieerde scholen voor voltijds gewoon secundair 

onderwijs; 

2° de bedrijven die behoren tot de sector van de chemie en de life sciences 

of tot een sector die in het kader van de oproep 482 van het Vlaams 

operationeel ESF-programma 2014-2020 een goedgekeurd project hebben 

voor de organisatie van een proeftuin duale leerkrachten.  

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, kan op voorstel 

van het expertenpanel, vermeld in artikel 13, ook bedrijven uit andere sectoren 

dan deze vermeld in het eerste lid, 2°, toelaten tot het tijdelijke project.  

 

Hoofdstuk 3. Organisatie 

 



 

Afdeling 1. Deelname van scholen en bedrijven 

 

Art. 5.  

Scholen en bedrijven, vermeld in artikel 4, kunnen deelnemen aan het tijdelijke 

project onder de voorwaarden vermeld in artikel 6 tot en met 12. De school 

meldt haar deelname, met vermelding van het bedrijf waarmee ze samenwerkt, 

aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

 

Art. 6. Een school, vermeld in artikel 5 die een vacature in het ambt van leraar 

secundair onderwijs niet kan invullen via een reguliere aanstelling van een 

personeelslid dat daarvoor beschikt over een vereist of voldoend geacht 

bekwaamheidsbewijs, kan voor de invulling van die vacature een beroep doen op 

een werknemer van een bedrijf, vermeld in artikel 5.  

 

 In het eerste lid wordt verstaan onder vacature: een volledige of 

onvolledige betrekking die vacant is of waarvan de afwezige titularis of zijn 

vervanger regulier kan worden vervangen. 

 

Om de vacature, vermeld in het eerste lid, in te vullen, sluit het 

schoolbestuur van de school met het bedrijf een dienstverleningsovereenkomst, 

met daarin de afspraken over de terbeschikkingstelling van een werknemer van 

het bedrijf voor een welbepaalde opdracht en periode. De overeenkomst regelt 

altijd een lesopdracht die de volgende taken omvat: 

1° de planning en voorbereiding van lessen; 

2° het lesgeven zelf; 

3° de klaseigen leerlingenbegeleiding; 

4° de evaluatie van de leerlingen; 

5° het overleg en de samenwerking met directie, collega’s, CLB en ouders. 

 

Afdeling 2. De overeenkomst 

 

Art. 7. Het schoolbestuur en het bedrijf gebruiken een raamovereenkomst om de 

dienstverleningsovereenkomst, vermeld in artikel 6, derde lid, te sluiten.  

 

Het model van de raamovereenkomst is opgenomen in bijlage die bij dit 

besluit is gevoegd.  

 

De raamovereenkomst bevat de volgende bepalingen en voorwaarden 

over de uitvoering van de opdracht, vermeld in artikel 6: 

1° de gegevens van het schoolbestuur dat als opdrachtgever optreedt en de 

gegevens van het bedrijf dat als opdrachtnemer optreedt; 

2° de contactgegevens van de gemachtigden die de beide partijen aanwijzen; 

3° de opdracht die wordt overeengekomen, de wijze van uitvoering van die 

opdracht en de ondersteuning waarop de werknemer recht heeft tijdens 

die uitvoering en die de school aanbiedt; 

4° de voorwaarden waaraan de werknemer die het bedrijf inschakelt moet 

beantwoorden, waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat de werknemer 

onder het gezag blijft van het bedrijf, tenzij het gaat om instructies die 

het schoolbestuur aan de werknemer geeft in het kader van de uitvoering 

van de opdracht en die in de deelovereenkomst worden opgenomen; 



 

5° de financiële en sociale verplichtingen ten aanzien van de werknemer die 

ten laste van het bedrijf blijven; 

6° de financiële tegemoetkoming die het schoolbestuur betaalt aan het 

bedrijf en de modaliteiten van betaling; 

7° bepalingen over de vertrouwelijkheid waartoe het bedrijf zich verbindt met 

het oog op de uitvoering van de opdracht. Daarbij wordt in elk geval 

opgenomen dat de werknemer van het bedrijf het ambtsgeheim in 

onderwijs moet naleven; 

8° bepalingen over intellectueel eigendom waarbij het bedrijf zich akkoord 

verklaart dat alle auteurs- of andere intellectuele rechten op werken die in 

het kader van de uitvoering van de opdracht worden gerealiseerd, 

overgedragen worden aan het schoolbestuur en waarbij afspraken kunnen 

opgenomen worden over het eventuele interne gebruik van dit 

intellectueel eigendom binnen het bedrijf;  

9° bepalingen over aansprakelijkheid bij de uitvoering van de opdracht, 

waarbij in elk geval wordt opgenomen dat het schoolbestuur ervoor zorgt 

dat de werknemer tijdens de uitvoering van de opdracht op dezelfde wijze 

is verzekerd als al zijn andere personeelsleden; 

10° de bepalingen over het welzijn op het werk, vermeld in artikel 8 tot en 

met 10 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

11° de duurtijd van de overeenkomst. 

 

Afdeling 3. Toewijzing van een werknemer 

 

Art. 8. Het bedrijf selecteert een werknemer om de opdracht uit te oefenen die in 

de raamovereenkomst is vastgesteld. Het bedrijf zorgt ervoor dat die werknemer 

aan al de volgende voorwaarden voldoet: 

1° de werknemer is van onberispelijk gedrag. Dat blijkt uit een uittreksel uit 

het strafregister dat niet langer dan één jaar tevoren is afgegeven. Het 

uittreksel strafregister vermeldt de volgende finaliteit: 596.2 – model 

bestemd voor contacten met minderjarigen; 

2° de gezondheid van de werknemer vormt geen gevaar voor de leerlingen. 

De medische geschiktheid wordt aangetoond via een medisch attest, dat 

de huisarts van de werknemer of de bedrijfsarts van het bedrijf afgeeft; 

3° de werknemer beschikt over de vereiste kennis van het Nederlands als 

onderwijstaal, wat blijkt uit het feit dat de werknemer het Nederlands 

beheerst op het niveau C1 van het Europees Referentiekader voor Talen. 

Die vereiste taalkennis blijkt uit het feit dat de werknemer minstens 

beschikt over een diploma dat in het Nederlands is behaald en dat 

toegang geeft tot het ambt van leraar secundair onderwijs conform het 

besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de 

bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de 

bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs; 

4° de werknemer beschikt over een diploma dat minstens een “ander” 

bekwaamheidsbewijs is voor het ambt van leraar secundair onderwijs 

conform het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 

betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het 

prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs. 

5° de werknemer beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat hij een specifiek 

educatief traject heeft gevolgd aan een Vlaamse hogeschool of universiteit 



 

die daarvoor is aangewezen, tenzij hij beschikt over een diploma dat als 

vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs geldt voor het ambt van 

leraar secundair onderwijs conform het besluit van de Vlaamse Regering 

van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de 

salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het 

secundair onderwijs. 

 

Het bedrijf stelt de geselecteerde werknemer voor aan het schoolbestuur, 

dat uiteindelijk beslist om de opdracht toe te kennen.  

 

Art. 9. §1. De werknemer behoudt tijdens de uitvoering van de opdracht in de 

school het salaris waar hij bij zijn bedrijf recht op heeft, en ook alle daarbij 

horende financiële en extralegale voordelen.  

 

§2. Het schoolbestuur van de school waar de werknemer de overeengekomen 

opdracht uitoefent, betaalt aan het bedrijf een financiële tegemoetkoming van 

59,66 euro per gepresteerd lesuur van de overeengekomen lesopdracht. Die 

lesopdracht wordt op weekbasis uitgedrukt via de formule T/N, waarbij T het 

aantal uren-leraar van de feitelijke lesopdracht is en N de prestatienoemer voor 

het vak in de graad waar de werknemer zijn lesopdracht uitoefent.  

 

Het schoolbestuur betaalt de financiële tegemoetkoming voor de opdracht 

maandelijks na facturatie door het bedrijf. 

 

§3. De school wendt voor de financiële tegemoetkoming, vermeld in paragraaf 2, 

uren-leraar aan uit het pakket wekelijkse uren-leraar, vermeld in artikel 209, §1, 

1° van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010.  

 

Het aantal uren-leraar, vermeld in het eerste lid, wordt berekend op basis 

van de wekelijkse lesopdracht van de werknemer, vermeld in paragraaf 2. Om 

het vereiste krediet te bekomen, vermenigvuldigt de school het noodzakelijke 

aantal uren-leraar met de wekelijkse lesopdracht, waarbij een uur-leraar 

overeenkomt met 59,66 euro. 

 

De school vraagt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten de 

benodigde kredieten en vermeldt daarbij het aantal uren-leraar dat wordt 

omgezet, als vermeld in het tweede lid. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

betaalt de vereiste kredieten aan het schoolbestuur van de school. 

 

Art. 10. De individuele opdracht van de werknemer in de school wordt 

opgenomen in een deelovereenkomst conform het model van deelovereenkomst 

dat is opgenomen in het model van raamovereenkomst dienstverlening, vermeld 

in artikel 7. 

 

In de deelovereenkomst worden ook de specifieke afspraken opgenomen 

over de aanvangsbegeleiding en ondersteuning waarop de werknemer een 

beroep kan doen in de school waar hij zijn lesopdracht opneemt. 

 

De werknemer blijft tijdens de uitvoering van de overeengekomen 

opdracht altijd onder gezag van zijn bedrijf. Het schoolbestuur kan aan de 

werknemer in het kader van de uitvoering van de concrete lesopdracht instructies 



 

geven. De bepalingen over die instructies worden opgenomen in een bijlage bij 

de deelovereenkomst.  

 

De werknemer is in het kader van de lesopdracht die hij in de school 

opneemt ambtshalve stemgerechtigd lid van de klassenraad. Tussen de school en 

het bedrijf worden praktische afspraken gemaakt over het functioneren van de 

werknemer in de klassenraad, met inbegrip van het al dan niet aanwezig zijn van 

de werknemer op klassenraadsvergaderingen. Die afspraken worden opgenomen 

in de deelovereenkomst. 

 

In het vierde lid wordt verstaan onder klassenraad: de begeleidende 

klassenraad of de delibererende klassenraad in het voltijds gewoon secundair 

onderwijs. 

 

Art. 11. De raamovereenkomst dienstverlening regelt de algemene 

rechtsverhouding tussen het schoolbestuur en het bedrijf voor de duur van de 

overeengekomen opdracht. Bij tegenstrijdigheid of afwijking hebben de 

bepalingen van de deelovereenkomst voorrang op de bepalingen van de 

raamovereenkomst. Bovendien hebben de bepalingen van een recentere 

deelovereenkomst altijd voorrang op die van een vorige deelovereenkomst. 

 

Hoofdstuk 4. Afwijkingen van reglementaire bepalingen 

 

Art. 12. Tijdens de duur van het tijdelijke project wordt van de volgende 

reglementaire bepalingen afgeweken voor de tewerkstelling van een werknemer 

door een schoolbestuur conform dit besluit: 

1° het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 

maart 1991 is niet van toepassing; 

2° het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 

maart 1991 is niet van toepassing. 

 

Hoofdstuk 5. Opvolging, begeleiding en evaluatie 

 

Art. 13. Er wordt een expertenpanel opgericht dat belast is met de opvolging en 

de evaluatie van het tijdelijke project.  

 

Het expertenpanel is samengesteld uit: 

1° afgevaardigden van de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en 

vorming, van wie één het voorzitterschap op zich neemt; 

2° afgevaardigden van de Vlaamse minister, bevoegd voor werk; 

3° afgevaardigden van het Departement Onderwijs en Vorming, vermeld in 

artikel 22, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 

met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie; 

4° een afgevaardigde van het Departement Werk en Sociale Economie, 

vermeld in artikel 25, §1, van het voormelde besluit; 

5° een afgevaardigde van het Agentschap voor Onderwijsdiensten; 

6° een afgevaardigde van de Onderwijsinspectie; 

7° een afgevaardigde van het Gemeenschapsonderwijs;  

8° een afgevaardigde van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen;  

9° een afgevaardigde van het Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en 

Gemeenten;  



 

10° een afgevaardigde van Katholiek Onderwijs Vlaanderen;  

11° een afgevaardigde van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers;  

12° een afgevaardigde van de Algemene Centrale der Openbare Diensten;  

13° een afgevaardigde van de Federatie van de Christelijke Syndicaten der 

Openbare Diensten;  

14° een afgevaardigde van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt; 

15° een afgevaardigde van de hogeschool of universiteit die het specifieke 

educatieve traject aanbiedt, vermeld in artikel 8, 5°;  

16° afgevaardigden van de betrokken sectoren; 

17° drie wetenschappelijke experten, die aangewezen worden door de 

voorzitter van het expertenpanel. 

 

Zodra het expertenpanel is samengesteld, volgt ze het tijdelijke project op 

zonder enige vorm van sturing of inmenging. De opvolging mondt uit in 

tussentijdse evaluaties van het tijdelijke project en een eindevaluatie in het 

schooljaar 2021-2022.  

 

De schoolbesturen, scholen en bedrijven die deelnemen aan het tijdelijk 

project verlenen hun medewerking aan de werkzaamheden, al dan niet ter 

plaatse, van het expertenpanel. 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 

 

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020 en treedt buiten 

werking op 31 augustus 2022. 

  



 

Art. 15. De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, en de Vlaamse minister, 

bevoegd voor onderwijs en vorming, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast 

met de uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Jan JAMBON 

 

 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en 

Landbouw, 

 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 

 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, 

 

 

 

 

 

 

Ben WEYTS 


