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onderwijs
Hoe scholen en ondernemingen 
elkaar sterker kunnen maken
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D E ESSE NTIE
Om in Vlaanderen een economische groei van minstens 2% te realiseren, 
zijn er doorbraken nodig op verschillende domeinen. Gelet op de cruciale 
rol van voldoende competenties en talenten in de samenleving is onder-
wijs een belangrijke hefboom voor deze ambitie. Ondernemingen hebben 
dus alle belang bij een kwalitatief onderwijs want daar worden de talen-
ten van de toekomst gevormd. Ze kunnen er zelf ook actief aan bijdragen 
door intensief samen te werken met onderwijsinstellingen. Daarmee 
zorgen ondernemingen bovendien voor een betere afstemming met de 
huidige én toekomstige noden van de arbeidsmarkt. 

Scholen en bedrijven  
die samenwerken loont 
voor iedereen

Lees meer 
interviews, 
studies en bekijk 
de reportages op 
www.voka.be/
slimonderwijs

“Aandacht voor 
ondernemingsgericht 

onderwijs moet 
doordringen tot op het 

strategisch beleidsniveau 
van een school.” 

JONAS DE RAEVE

WIE?
JONAS  
DE RAEVE

Senior adviseur onderwijs

Jonas.deraeve@voka.be

Jonas De Raeve volgt op het 
Voka-kenniscentrum dossiers 
op rond onderwijs en levenslang 
leren.

Een sterker partnership tussen onder-
wijs en bedrijfsleven vraagt in de eerste 
plaats bijkomende inspanningen van 
de ondernemingen en scholen zelf. 
Ondernemingen moeten resoluut het 
langetermijnperspectief hanteren en 
er voluit voor gaan om meer samen te 
werken met scholen. Dat is een inves-
tering die loont en noodzakelijk is om 
toekomstig talent mee te ontwikkelen. 
Scholen moeten nog meer openstaan 

voor opportuniteiten uit het bedrijfsle-
ven en actief een netwerk van onder-
nemingen opbouwen en onderhouden. 
Aandacht voor ondernemingsgericht 
onderwijs moet doordringen tot op 
het strategisch beleidsniveau van een 
school. 

De overheid moet een beleid voeren 
dat dit zo veel mogelijk faciliteert en 
ondersteunt. Bestaande belemmerin-
gen moeten waar mogelijk weggewerkt 
worden. Daarnaast moet er een alge-
mene strategie komen op het vlak van 
competenties met een consequente 
vertaling naar het onderwijs- en oplei-
dingsaanbod. Het beleid moet verder 
werk maken van een versterking van 
het STEM-onderwijs, een uitbreiding 
van het werkplekleren, het stimuleren 
van ‘hybride loopbanen’ voor leraren 
en onderzoekers en het invoeren van 
beroepskwalificerende trajecten voor 
schoolverlaters. 

Tot slot moet er ernstig nagedacht 
worden over een experiment met 
regelluwe scholen zoals in Nederland. 
Het algemene gebrek aan autonomie 
en het complexe regelgevend kader 
bemoeilijkt immers intensieve samen-
werking met ondernemingen. In dit 
experiment moeten scholen kunnen 
afwijken van regels op het vlak van 
arbeidsorganisatie, personeelsbeleid, 
curricula, onderwijstijd, … Daarbij 
moet de output nauwgezet opgevolgd 
worden om te kijken of dit een positief 
effect heeft op de onderwijskwaliteit 
en de afstemming op de arbeidsmarkt.
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Ondernemingen hebben er alle belang bij om samen te werken met 
het onderwijs, en omgekeerd. Maar in de praktijk gebeurt dit nog 
onvoldoende. Hiervoor zijn er een aantal hindernissen. Een belangrijke 
oorzaak daarbij is een gebrek aan autonomie bij de scholen.  

1. Ondernemingen kunnen  
het onderwijs beter maken

Vlaanderen staat op een keerpunt. 
Om tegen 2030 uit te groeien tot 
een absolute topregio is er nood aan 
minstens 2% gezonde en gedeelde eco-
nomische groei. Economische groei is 
een instrument om de welvaart en het 
welzijn van zoveel mogelijk mensen 
te verbeteren. Groei is bovendien 
nodig om onze huidige welvaartsstaat 

overeind te houden en om mensen die 
het nodig hebben te ondersteunen.1

Om een groei van 2% te realiseren, zijn 
er doorbraken nodig op verschillende 
domeinen. Zo moet er bijvoorbeeld 
werk gemaakt worden van een beter 
werkende arbeidsmarkt om een werk-
zaamheidsgraad van 85% te behalen. 
Daarmee leggen we de lat bewust 
hoog, maar gidslanden als Zweden, 
Nederland en Zwitserland tonen dat 
dit kan. Dit is overigens geen overbodi-
ge luxe: heel wat Vlaamse bedrijven die 
willen groeien vinden het steeds moei-
lijker om vacatures ingevuld te krijgen, 
een probleem dat de volgende jaren 
nog verder zal toenemen omwille van 
de veranderende demografie. Een van 
de hefbomen hiervoor is een verhoging 
van onze competenties. 

Excellent onderwijs kan dus bijdragen 
tot economische groei. Een kwalitatief 
onderwijs heeft een duidelijke meer-
waarde voor de samenleving in zijn 
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geheel. Beter opgeleide burgers zullen 
kwalitatievere goederen en diensten 
produceren, minder in de criminaliteit 
verzeild raken en minder gezondheids-
zorg nodig hebben waardoor de rest 
van de maatschappij mee profiteert. 
Er zijn dus goede argumenten om 
onderwijs te financieren met publieke 
middelen. Ondernemingen spelen 
daarin een cruciale rol omdat ze wel-
vaart creëren en zo de nodige financie-
ring voorzien.

Ondernemingen doen meer dan enkel 
bijdragen tot de publieke financiering 
van het onderwijs. Aangezien onder-
wijs geen publiek goed is in de strikte 
betekenis van het woord zijn er ook 
weinig argumenten om het onderwijs 
volledig vanuit de overheid te organi-
seren en geen enkele rol aan de private 
markt te geven. Ondernemingen zijn 
daardoor een belangrijke partner om 
het onderwijs te versterken en beter 
af te stemmen op de noden van de 
arbeidsmarkt. Op die manier nemen 
ondernemers hun verantwoordelijk-
heid in het realiseren van gezonde 
en gedeelde groei. Ze zullen in de 
toekomst nog meer dan ooit zelf de 
handen uit de mouwen moeten steken. 
De overheid moet dit zoveel mogelijk 
faciliteren. 

De samenwerking is  
vandaag vrij beperkt 
Net zoals in andere sectoren floreert 
ook het onderwijs het beste in een 
systeem met vrij initiatief, vrije keuze, 
ondernemerschap en concurrentie. 
In België heeft men daarom deze 
principes vastgelegd in de grondwet. 
De vrijheid van onderwijs zorgt ervoor 
dat iedereen die dat wil een school kan 
oprichten en zelf onderwijs mag orga-
niseren of de vrijheid heeft om zelf een 
school te kiezen. 

Scholen kunnen bestuurd wor-
den door verschillende private en 

particuliere organisaties, personen en 
instellingen. Dat heeft geleid tot een 
vrij onderwijsnet met privaat georga-
niseerde scholen, vaak van katholieke 
strekking, naast de publiek georgani-
seerde en neutrale scholen. België is 
hierdoor, samen met Chili en het VK, 
een van de enige landen waar meer 
dan 50% van de secundaire school-
kinderen naar ‘private’ scholen gaan. 
Een private school is niet hetzelfde als 
een privéschool met dure inschrijfgel-
den. De OESO beschouwt scholen die 
financiering van de overheid krijgen, 
maar niet door de overheid georgani-
seerd worden, als private school.2

Toch betekenen deze grondwettelijke 
principes niet dat scholen in de prak-
tijk vlot kunnen samenwerken met 
bedrijven. In de praktijk is er immers 
weinig verschil tussen de publieke of 
private scholen omdat het onderwijs 
zeer sterk gereguleerd is vanuit een 
centralistische en bureaucratische 
overheid. Er gelden nagenoeg dezelf-
de regels – bijvoorbeeld op het vlak 
van budget, personeel, schoolorgani-
satie en infrastructuur – voor zowel 
de publieke als de vrije scholen. Uit 
OESO-cijfers blijkt bijvoorbeeld dat 
scholen in België minder autonomie 
hebben over de besteding van het 
budget en het personeelsbeleid dan 
de meeste andere landen.3 Het is 
bijvoorbeeld zeer moeilijk om iemand 
uit een andere sector aan te werven en 
een competitieve verloning te bieden. 
Ook onderwijsexpert Dirk Van Damme 
pleitte onlangs voor een drastische 
reductie van regelgeving, planlast en 
betutteling. Tijdens de coronacrisis 
bleek volgens hem dat scholen die zelf 
het heft in handen namen, het veel 
beter deden dan scholen die wachtten 
op weer de volgende instructie van 
bovenaf.4

Autonomie is nochtans een noodza-
kelijke randvoorwaarde om succes-
volle samenwerkingen met andere 

stakeholders zoals ondernemingen 
mogelijk te maken. Het gaat over de 
vrijheid om flexibel samen te wer-
ken met verschillende partners en 
zo innovatie te stimuleren. Innovatie 
kan immers moeilijk tot stand ko-
men in een sterk hiërarchische en 
bureaucratische context.5 Bovendien 
gaan de leerprestaties van leerlingen 
ook vooruit wanneer scholen meer 
autonomie hebben. Hogere leerpres-
taties van leerlingen hebben dan weer 
een enorme economische impact. We 
danken onze welvaart en uitgebouw-
de sociale voorzieningen niet aan het 
feit dat we meer of langer werken dan 
andere landen, maar wel aan het feit 
dat we productiever zijn. Maar de pro-
ductiviteitsgroei is aan het afstompen 
terwijl een goed uitgebouwde zorgstaat 
de komende jaren nog belangrijker zal 
worden omwille van de vergrijzing. 
Een zeer belangrijke hefboom om de 
productiviteit weer structureel op te 
krikken is om volop in te zetten op 
competenties. Een hogere autonomie 
voor scholen zal dus leiden naar betere 
leerprestaties wat op termijn de beste 
garantie is op productievere arbeids-
krachten en dus een meer welvarende 
samenleving.

Meer autonomie betekent echter niet 
dat scholen volledige vrijheid moeten 
hebben en dat de overheid geen rol 
meer te spelen heeft. De autonomie 
die effect heeft op de leerprestaties 
gaat bijvoorbeeld over het bepalen wie 
wordt aangeworven, hoeveel het loon 
bedraagt, waar het schoolbudget aan 
besteed wordt en welke handboeken 
gebruikt worden. De overheid blijft 
verantwoordelijk over de output en 
kan dus bijvoorbeeld bepalen welke 
eindtermen behaald moeten worden 
of hoe de kwaliteit aangetoond moet 
worden. De positieve correlatie tussen 
autonomie en leerprestaties geldt 

“Net zoals in andere sectoren floreert ook  
het onderwijs het beste in een systeem met 

vrij initiatief, vrije keuze, ondernemerschap 
en concurrentie.” 

1. Voka Paper ‘Naar meer gezonde en  
gedeelde groei’, maart 2022. 

2. OESO, Education at a Glance 2018: OECD 
Indicators, 2018. 

3. OESO, PISA 2015 Results (Volume II): Policies 
and Practices for Successful Schools, 2016. 

4. Dirk Van Damme, De school heruitvinden, 
blogpost, 2021.

5. OESO, School Choice and School Vouchers: an 
OECD perspective, 2017.
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in het bijzonder voor scholen met 
voldoende beleidsvoerend vermogen 
én in een onderwijssysteem met vol-
doende competitie en hoge (publieke) 
verantwoording over de output via 
bijvoorbeeld centrale examens.6 Op 
bepaalde vlakken moet de rol van de 
overheid dan ook versterkt worden.

De samenwerking  
staat onder druk
Door de rigiditeit van het onderwijs-
systeem en het gebrek aan autono-
mie is intensieve samenwerking met 
ondernemingen niet altijd eenvoudig. 
Bovendien staat dit idee ook regelma-
tig onder druk in het maatschappelijk 
debat, vooral in het leerplichtonder-
wijs. In de media en bij beleidsmakers 
wordt een samenwerking met de 
private sector vaak vanuit een negatief 
perspectief bekeken. Men spreekt dan 
bijvoorbeeld over “sluipende priva-
tisering”, “ondernemingen die munt 
willen slaan uit het onderwijs” of 
over “commercialisering van publieke 
kerntaken”. 

De mainstream gedachte in het 
Vlaamse onderwijs is dat een be-
drijfseconomische logica geen plaats 
heeft in een schoolse context en 
dat onderwijs vooral moet inzetten 
op menswording in plaats van het 
ontwikkelen van toekomstige werkne-
mers. Onderwijs moet voorbereiden 
voor de brede maatschappij en niet 
enkel voor de arbeidsmarkt. Ook in 
Nederland verscheen eind 2021 een 
bijzonder kritisch rapport van de 
Onderwijsraad over de rol van de 
private sector en marktwerking in het 
publiek gefinancierd onderwijs. In dit 
rapport vreest men voor een verwate-
ring van het publieke karakter van het 
onderwijs. Hoewel men erkent dat de 
private sector een belangrijke impuls 
kan betekenen voor de versterking, 
verbetering en vernieuwing van het 
onderwijs, vreest men tegelijk dat de 

brede toegankelijkheid in het gedrang 
kan komen. Dat zou kunnen leiden tot 
sociale segregatie waarvan leerlingen 
uit kansarmere milieus de dupe zijn.7

Deze terechte bezorgdheid kan echter 
ondervangen worden door compense-
rende maatregelen zoals een gediffe-
rentieerde financiering op basis van 
het socio-economische profiel van 
leerling en duidelijke regelgeving rond 
inschrijvingsgelden en het toelatings-
beleid voor leerlingen.8 Een ander 
potentieel nadeel dat het rapport 
aanhaalt, is het ondermijnen van 

eigenaarschap van leraren en school-
leiders die moeten onderhandelen met 
private partijen.9  Dit kan dan weer 
geremedieerd worden door het ver-
sterken van de schoolbesturen en het 
beleidsvoerend vermogen in scholen 
zodat zij een goede afweging kunnen 
maken wanneer een private partner 
een meerwaarde kan betekenen en 
past binnen het project van de school. 
Ook de Vlaamse Onderwijsraad waar-
schuwt in een recent advies dat private 
spelers de kerntaken van onderwijs 
geenszins mogen overnemen.10

Noodzakelijk 
voor aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt
Ondanks de maatschappelijke te-
genkanting en het regulerend ka-
der is meer samenwerking met het 

“In de media en bij beleidsmakers wordt een 
samenwerking met de private sector vaak 
vanuit een negatief perspectief bekeken.” 
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bedrijfsleven absoluut noodzakelijk 
om het onderwijs beter af te stemmen 
op de noden van de arbeidsmarkt. 
Dat is belangrijk omdat we op de 
arbeidsmarkt steeds meer te kam-
pen hebben met een gebrek aan de 
juiste competenties. Dat probleem 
wordt nog versterkt door de algemene 
achteruitgang van de leerprestaties. 
De krapte op de arbeidsmarkt slaat 
harder om zich heen dan ooit tevo-
ren. Een analyse van de vacatures 
leert dat dit voor een groot deel over 
STEM-profielen gaat. Het tekort aan 
STEM-profielen is een structureel 
probleem dat ons groeipotentieel 
ernstig bedreigt. Temeer omdat ons 
grote transformaties te wachten staan 
op het vlak van digitalisering, klimaat 
en energie. Slimme STEM-oplossingen 
zijn noodzakelijk om dit in goede 
banen te leiden. 

De gebrekkige afstemming met de 
noden op de arbeidsmarkt zien we ook 
bevestigd in de cijfers van het onder-
wijs. In het hoger onderwijs is slechts 
20 % van de uitgereikte diploma’s 
STEM-diploma’s (figuur 1).11  
Daarmee scoort Vlaanderen slechter 
dan de meeste andere landen. De 
ambitie moet een pak hoger zijn. Op 
dit moment is Duitsland koploper 
met 37% afgestudeerden in STEM 
en zelfs daar worden nog tekor-
ten ervaren. Nochtans blijkt uit het 
Schoolverlatersrapport van VDAB dat 
STEM-profielen het goed doen op 
de arbeidsmarkt. Binnen de STEM-
opleidingen scoren de bachelors 
Elektronica-ICT, Elektromechanica 
en Bouw zeer goed, net als mas-
ters Industriële wetenschappen en 
Toegepaste wetenschappen.12

Hetzelfde geldt voor het secundair on-
derwijs waar het technisch en beroeps-
onderwijs te weinig aantrekkelijk is. 
Volgens de laatste STEM-monitor is er 
ondanks grote inspanningen bijna geen 
stijging van het aantal STEM-leerlingen 

in tso en zelfs een daling in bso. 
Uit cijfers van eigen huis blijkt dat 
werkgevers in de regio Antwerpen-
Waasland de laatste jaren steeds meer 
bso- en tso-diploma’s vragen terwijl 
de uitstroom uit deze richtingen niet 
toeneemt en zelfs daalt (figuur 2).

Om de productiviteit en welvaart te 
verhogen, moet het beleid scholen 
engageren om de talenten te ontwik-
kelen die nodig zijn voor de huidige 
en toekomstige arbeidsmarkt. Dat 
gebeurt vandaag nog te weinig. Nu 
meer dan 3% van het bbp geïnvesteerd 
wordt in onderzoek en ontwikkeling, 
heeft Vlaanderen bovendien nood 
aan voldoende talenten om ervoor te 
zorgen dat die investeringen ook op-
brengen op een zo efficiënt en effectief 

mogelijke manier.13 Innovatie moet 
omgezet kunnen worden op het terrein 
in de bedrijven en dat vraagt goed 
geschoolde werknemers. 
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“We krijgen op de 
arbeidsmarkt steeds 
meer te kampen met 

een gebrek aan de juiste 
competenties.” 

Figuur 1: Slechts 20% van de uitgereikte diploma’s 
 in het hoger onderwijs zijn STEM-diploma’s (2019)

Figuur 2: Steeds meer vraag naar bso- en tso-profielen
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6. OESO, PISA 2015 Results (Volume II): Policies 
and Practices for Successful Schools, 2016.

7. Onderwijsraad, Publiek karakter voorop, 2021.
8. OESO, School Choice and School Vouchers: an 

OECD Perspective, 2017.
9. Onderwijsraad, Publiek karakter voorop, 2021.
10. VLOR, Onderwijs aan het roer van het digitaal 

onderwijs- en leerproces, 2022.
11. Statistiek Vlaanderen, 20% van uitgereikte 

diploma’s hoger onderwijs zijn diploma’s in 
wiskunde, wetenschappen en technologie, 2021.

12. VDAB, Schoolverlatersrapport 2021.
13. VARIO, STEM-agenda 2030, STEM-

competenties voor een toekomst- en missiegericht 
beleid, 2021.
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Een van de meest succesvolle manie-
ren om het onderwijs beter te laten 
aansluiten op de arbeidsmarkt is 
werkplekleren waarbij jongeren een 
deel van de competenties verwerven 
of inoefenen op de werkplek. Er is 
evidentie dat landen met goed uitge-
bouwde systemen van werkplekleren 
beter scoren op het vlak van jeugd-
werkloosheid en beter inspelen op de 
noden van de arbeidsmarkt. Jongeren 
verwerven er niet alleen bedrijfsspe-
cifieke kennis, maar ook soft skills – 
zoals stiptheid – waardoor de overgang 
naar het professioneel leven soepeler 
wordt. Voor ondernemingen levert dit 
meer rekruteringsmogelijkheden op.14

Het werkplekleren is in Vlaanderen 
echter nog zeer beperkt. Volgens 
OESO-cijfers krijgt amper 3% van de 
leerlingen in het technisch en arbeids-
marktgericht secundair onderwijs 
een aanzienlijk deel van de opleiding 
in een onderneming (figuur 3). Bijna 
alle leerlingen zitten in zogenaamde 
‘school-based programmes’. Dit zijn 
trajecten waarbij minstens 75% van 
het curriculum op school onderwe-
zen wordt. In ‘combined school- and 
work-based programmes’ wordt 
minstens 25% van het curriculum in 
ondernemingen aangeleerd.15

Naast onderwijs is levenslang leren es-
sentieel om zo goed mogelijk gebruik 
te maken van de schaarse compe-
tenties. Mensen komen best zoveel 
mogelijk terecht in jobs waar ze hun 
competenties ten volle kunnen benut-
ten. Dat is cruciaal om zoveel mogelijk 
output te halen uit het aanwezige 
menselijke kapitaal en inclusieve groei 
te realiseren. Hoewel werkgevers bo-
vengemiddeld veel investeren in oplei-
dingen blijven de deelnamecijfers aan 
levenslang leren beperkt. Bovendien 
is ook het opleidingsaanbod voor 
volwassenen onvoldoende afgestemd 

“Naast onderwijs 
is levenslang leren 

essentieel om zo goed 
mogelijk gebruik te 

maken van de schaarse 
competenties.” 

Figuur 3: Slechts 3% van de leerlingen in  
arbeidsmarktgerichte opleidingen krijgt een aanzienlijk  
deel van de opleiding in een onderneming

Figuur 4: Opleidingen voor volwassenen zijn  
onvoldoende afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt

Figuur 5: België staat op de 21ste plaats op het vlak van skills 
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D E N E M A R K E N
Hechte band tussen  
onderwijs en  
ondernemingen loont

Denemarken scoort op vele vlakken erg goed. Er is een 
hoge werkzaamheidsgraad, lage jeugdwerkloosheid 
en hoge deelname aan levenslang leren. Het aandeel 
werkplekleren is ook bijzonder hoog. In 2015 was er 
een hervorming van het Deense arbeidsmarktgericht 
onderwijs. Daarbij werden onder meer knowledge cen-
ters opgericht die ervoor moeten zorgen dat onderwijs 
aangepast blijft aan de nieuwste ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld ondersteuning bij 
technologische ontwikkelingen. De doorgroeimoge-
lijkheden van het Deense onderwijssysteem zijn ook 
hoog. Lerenden die duaal leren volgen, hebben nadien 
onmiddellijke toegang tot het hoger onderwijs, inclu-
sief universiteit. Arbeidsmarktgerichte scholen zijn 
verplicht om in hun strategie en in hun jaarlijkse kwa-
liteitsrapportering aan het Ministerie van Onderwijs, 
op te nemen hoe ze de afstemming met de arbeids-
markt realiseren. Leerkrachten worden verondersteld 
bedrijven te bezoeken, regelmatig af te stemmen met 
mentoren, en zelf voor een bepaalde duur te participe-
ren aan een duale opleiding.19

•  9  •

op de behoeften van de arbeidsmarkt 
(figuur 4).16

Cedefop, het Europees agentschap dat 
sterk inzet op skills intelligence, ont-
wikkelde een skills index (ESI) die de 
prestatie van skills-systemen in kaart 
brengt. Deze index bevat 15 achterlig-
gende indicatoren en geeft dus een 
goed algemeen beeld van de aanwezige 
competenties. Dat gaat bijvoorbeeld 
over PISA-scores, digitale skills, werk-
zaamheidsgraad en kwalificatie-mis-
match. In 2020 stond België slechts op 
de 21ste plaats van de European Skills 
Index (ESI) (figuur 5).

Voordelen van 
samenwerking
Naast een betere aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt levert een 
nauwere samenwerking nog tal van 
voordelen op voor zowel scholen als 
ondernemingen. Scholen kunnen 
hierdoor hun infrastructuur up-to-
date houden en lesinhouden sneller 
aanpassen aan de realiteit op de ar-
beidsmarkt. Een betere samenwerking 
maakt het mogelijk om flexibeler in 
te spelen op de noden van leerlingen, 
maatwerk te voorzien, werk- 
plekleren te organiseren en beroep te 
doen op opleidingsinfrastructuur van 
ondernemingen. Uit PISA-onderzoek 
blijkt bovendien dat scholen die goed 
kunnen samenwerken met de on-
dernemingen, minder kampen met 
tekorten op het vlak van lesmateriaal, 
ICT-infrastructuur, labo-materiaal, 
meer kwalitatieve educatieve mate-
rialen hebben en een betere fysieke 
infrastructuur.17

Tijdens de COVID-19 pandemie 
sprong vooral ook het onontgonnen 
potentieel op het vlak van digitali-
sering in het oog. Vlaanderen begon 
met een grote achterstand op het vlak 
van digitaal onderwijs aan de crisis 
waardoor de leerachterstand onvol-
doende kon ingeperkt worden. In 
landen zoals Denemarken waar leraren 
voor de crisis al vaker ICT gebruikten 
in de lessen werd er minder leer-
verlies opgetekend ondanks langere 
schoolsluitingen. Gelukkig werden er 
budgetten voorzien om de achterstand 
goed te maken. Het potentieel voor de 

toekomst blijft dan ook gigantisch. In 
een vorige Voka Paper beschreven we 
al hoe educatieve technologie een ga-
mechanger zal zijn voor het onderwijs 
en dat het belangrijk is om hiervoor de 
juiste randvoorwaarden te creëren.18 
Dan zal technologie zowel de effectivi-
teit als de efficiëntie van het onderwijs 
ten goede komen. Samenwerking met 
EdTech-ondernemingen is hiervoor 
cruciaal.

In het hoger onderwijs werkt men over 
het algemeen al intensiever samen met 
het bedrijfsleven. Er is ook een bre-
dere consensus over de meerwaarde 

14. OESO, Education at a Glance 2020: OECD 
Indicators, 2020.

15. OESO, Education at a Glance 2020: OECD 
Indicators, 2020.

16. Permanente opleiding voor werknemers: inves-
teren in de toekomst, Over.Werk. Tijdschrift van 
het Steunpunt Werk, 2/2021.

17. OESO, PISA 2018 Results (Volume V): Effective 
Policies, Successful Schools, 2020.

18. Voka Paper, EdTech - Gamechanger voor het 
onderwijs, september 2020.

19. SODERMANS A., Beroepsonderwijs en duaal 
leren in Denemarken, ODIN Vlaanderen, 2019.
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hiervan. Dat bleek bijvoorbeeld uit een 
recente systeembrede analyse van de 
Nederlands-Vlaamse accreditatieor-
ganisatie (NVAO) rond dit thema.20 
Betrokkenheid van het werkveld 
draagt volgens het rapport niet alleen 
bij tot de basiskwaliteit van het hoger 
onderwijs, maar zorgt er ook voor dat 
studenten beter voorbereid zijn op hun 
toekomstige job door samen oplei-
dingsonderdelen, werkvormen en eva-
luatievormen uit te werken. Het kan er 
bovendien voor zorgen dat studenten 
meewerken aan een concrete uitda-
ging van een bedrijf en zo oplossingen 
ontwikkelen die relevant zijn voor het 
werkveld.21 Daarnaast is een nauwe 

relatie tussen het bedrijfsleven en het 
hoger onderwijs essentieel zodat on-
dernemingen mee kunnen profiteren 
van de kennis die kennisinstellingen 
ontwikkelen. Deze kennisuitwisseling 
zorgt voor innovatie en producten en 
diensten met grote economische en 
maatschappelijke impact.22 

Voor ondernemingen zijn er naast 
kennisuitwisseling nog andere redenen 
om samen te werken met het onder-
wijs. Ze kunnen jongeren warm maken 
voor hun onderneming of sector. Ze 
hebben ook een rechtstreekse impact 
op de skills en kennis van een toekom-
stige generatie en schaven tegelijkertijd 
de competenties van hun bestaande 
werknemers bij. Werknemers die in 
nauw contact staan met scholen of 
een mentor zijn voor jongeren doen 
belangrijke leiderschapskwaliteiten en 
soft skills op. Bovendien vervullen ze 
zo een maatschappelijke opdracht en 
versterken ze hun imago.  

Tot slot kan een sterkere samen-
werking met de private sector ook 

positieve gevolgen hebben voor 
de financiering van het onderwijs. 
Verschillende overheden smeden 
nieuwe partnerschappen met private 
stakeholders om onderwijsmiddelen 
te mobiliseren en de kosteneffectiviteit 
te verhogen.23 Het is positief dat op die 
manier een deel van de toegenomen 
welvaart ingezet wordt ter versterking 
van het onderwijs. Vooral in ontwikke-
lingslanden zal dat essentieel zijn om 
meer jongeren toegang te geven tot 
kwalitatief onderwijs. 

In Vlaanderen is rechtstreekse finan-
ciering vanuit het bedrijfsleven vrij 
beperkt. In het hoger onderwijs halen 
universiteiten vandaag ongeveer 10% 
van hun totale inkomsten uit private 
financiering zoals contractonderzoek 
en diensten. Bij hogescholen bedraagt 
dat aandeel 4%.24 Dat wordt bevestigd 
door andere OESO-cijfers waar bijna 
6% van de financiering van het hoger 
onderwijs komt van private onder-
nemingen, non-profit organisaties en 
werkgeversorganisaties.25

In het leerplicht onderwijs is dat aan-
deel vooralsnog verwaarloosbaar. Er is 
dus zeker nog ruimte om het beter te 
doen. Dat zal ook meer en meer nodig 
zijn want de technologische evolutie 
vraagt steeds meer dure en gespeciali-
seerde apparatuur. Scholen kunnen dat 
onmogelijk individueel allemaal zelf 
financieren. Dat zou ook niet efficiënt 
zijn gezien het versnipperde onder-
wijslandschap. Samenwerking met 
bedrijven  leidt zo tot rationalisatie-
voordelen op het vlak van infrastruc-
tuur, expertise, personeel, …  

“Een sterkere 
samenwerking met 

de private sector 
kan ook positieve 

gevolgen hebben voor 
de financiering van 

het onderwijs.”

20. Systeembrede analyse NVAO Vlaanderen, 
Cocreatie met het werkveld, oktober 2021.

21. Systeembrede analyse NVAO Vlaanderen, 
Cocreatie met het werkveld, oktober 2021.

22. WTI, Kansen pakken met kennis. Hoe onderzoe-
kers en ondernemers elkaar beter vinden, 2021. 

23. OESO, Public & Private Stakeholders, Education 
GPS. 

24. OESO, Resourcing Higher Education in the 
Flemish Community of Belgium, 2021.

25. OESO, Education at a Glance 2021: OECD 
Indicators, 2021.
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Er zijn tal van mogelijkheden voor scholen en ondernemingen om 
samen te werken. In dit hoofdstuk geven we enkele voorbeelden met 
concrete toepassingen uit de praktijk. We bundelen dit onder zes 
grote categorieën: inhoud, lesgeven, infrastructuur, digitalisering, 
oriëntering en onderzoek. In de praktijk is het pallet aan samenwer-
kingen uiteraard nog veel meer divers en uitgebreid.

2. Vormen van 
samenwerking

Ondernemingen kunnen op ver-
schillende vlakken een meerwaarde 
betekenen voor het onderwijs. Er 
zijn ondernemingen die bijvoorbeeld 
rechtstreeks een commercieel aanbod 
doen naar het onderwijs. Ze zorgen 
voor IT-oplossingen, voorzien een pro-
fessionaliseringsaanbod voor leraren 
of leveren de schoolinfrastructuur om 
les te kunnen geven. Daarnaast zijn er 
veel ondernemingen die vanuit hun 
maatschappelijke rol samenwerken 
met het onderwijs. Door bijvoorbeeld 
leeropportuniteiten aan te bieden of 

leerlingen warm te waken voor bepaal-
de studierichtingen. 

Ondernemingen engageren zich 
ook niet altijd individueel, maar 
vaak door de krachten te bundelen. 
Ze doen hiervoor bijvoorbeeld een 
beroep op werkgeversorganisaties. 
Netwerkorganisaties zoals Voka kun-
nen initiatieven initiëren op basis van 
de noden van werkgevers en vervol-
gens hun netwerk gebruiken om de 
juiste partijen rond de tafel te krijgen. 
Zo organiseert Voka West-Vlaanderen 
in samenwerking met de provincie 
West-Vlaanderen en VRT dit jaar de 
inspiratiebeurs ‘What’s NXT’ om 
jongeren te tonen welke innovaties 
en technologieën in de West-Vlaamse 
bedrijven ontstaan. 

Daarnaast spelen de sectoren een 
belangrijke rol op het snijvlak tussen 
het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ze 
stellen bijvoorbeeld gedeelde oplei-
dingsinfrastructuur ter beschikking 
aan scholen en ondersteunen onder-
nemingen en scholen bij het opzetten 
van duale trajecten. Sectorale sociale 
partners engageren zich om dergelijke 
engagementen op te nemen door het 
afsluiten van sectorconvenanten met 

Lees meer 
interviews, 
studies en bekijk 
de reportages op 
www.voka.be/
slimonderwijs
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“Ondernemers kunnen zelf voor  
de klas gaan staan om hun ervaring en  

inzichten te delen en jongeren  
te inspireren.”

de Vlaamse overheid. Voor de periode 
2021-2022 lopen er maar liefst 35 van 
deze convenanten. De bouwsector 
heeft bijvoorbeeld een samenwer-
kingsovereenkomst om scholen met 
bouwopleidingen te ondersteunen. Ze 
voorzien onder andere opleidingen 
voor leerlingen en leraren, helpen 
hen met infrastructuur, ontwikkelen 
leermaterialen, … 

Inhoud
Ondernemingen kunnen een rol spe-
len in het versterken van het didac-
tisch materiaal van scholen. Er zijn 
uiteraard de educatieve uitgeverijen 
die dit vanuit commerciële overwegin-
gen doen, maar ook gewone onder-
nemingen kunnen bijdragen door 
bijvoorbeeld leerinhouden te koppelen 
aan praktijksituaties uit een bedrijf. 

Voka Antwerpen-Waasland heeft zo 
een aantal bedrijven samengebracht 
die helpen met het ontwikkelen van 
didactisch STEM-materiaal voor het 
leerplichtonderwijs. Dat gebeurt ook in 
het hoger onderwijs. Hogeschool PXL 
zet bijvoorbeeld sterk in op commu-
nity-driven onderwijs. Daarmee slaan 
ze binnen een opleiding de brug naar 
de dagelijkse praktijk van het bedrijfs-
leven en de kenniscentra. Een con-
creet voorbeeld hiervan is de iSpace 
incubator binnen het departement 
PXL-digital. iSpace is een samenwer-
king tussen de hogeschool en techno-
logiebedrijven. De studenten kunnen 
er samenwerken met ingenieurs, 

onderzoekers, CEO’s en andere stu-
denten aan de ontwikkeling van hoog-
technologische producten en diensten. 
Naast het inhoudelijk versterken van 
opleidingen en didactisch materiaal 
bieden ondernemingen ook vaak hun 
eigen werkvloer aan als lesplaats. Dat 
doen ze door projecten voor leerlingen 
te organiseren of door in te zetten op 
allerlei vormen van werkplekleren. 

Lesgeven
Naast de inhoud kunnen onderne-
mingen ook een rol spelen op het vlak 
van het lesgeven zelf. Ondernemers 
kunnen zelf voor de klas gaan staan 
om hun ervaring en inzichten te delen 
en jongeren te inspireren. Dat is 
het doel van het succesvolle Vlajo-
initiatief ‘Ondernemers voor de klas’ 
waar jaarlijks honderden ondernemers 
gastlessen verzorgen op Vlaamse 
secundaire scholen, hogescholen en 
universiteiten. Een meer structurele en 
intensieve vorm hiervan is het duaal 
lesgeven dat dit schooljaar als proef-
project is gestart met ondersteuning 
van Essenscia Vlaanderen. Vakmensen 
uit de industrie geven naast hun job 
deeltijds les in het secundair onder-
wijs om zo meer meisjes en jongens te 
inspireren voor wetenschappelijke en 
technische studies en beroepen. 

Infrastructuur
Aangezien het veelal onrealistisch en 
inefficiënt is om de laatste nieuwe 
infrastructuur aan te kopen als indivi-
duele school wordt er daarvoor vaak 
samengewerkt met het bedrijfsleven. 
Bovendien zorgt de modernisering van 
het secundair onderwijs voor een heel 
andere invulling van studierichtingen, 
wat gevolgen heeft voor de noden op 
het vlak van infrastructuur. Zo krijgen 
de leerlingen uit de nieuwe STEM-
richting Biotechnieken van Campus 
MAX in Tessenderlo les in het labo van 
chemiebedrijf Vynova. Zo kunnen ze 
werken in een echt labo met andere 
laboranten en leren ze werken volgens 
de juiste veiligheidsvoorschriften. Deze 
samenwerking kon ontstaan omdat er 
al meerdere jaren nauw werd samen-
gewerkt met het bedrijf voor duaal 
leren.26

Daarnaast stellen ondernemingen 
regelmatig hun eigen opleidingscentra 
open voor externen zoals leerlingen en 
leraren. Fineerplatenbedrijf Decospan 
kondigde onlangs de bouw aan van 
een houtopleidingscampus om eigen 
technici op te leiden. Ze willen dit ook 
openstellen voor scholen uit de ruime 
omgeving die niet de modernste ma-
chines kunnen aankopen.27 Engie start-
te in 2020 met zijn eigen academy om 
huidige en toekomstige werknemers 
op te leiden tot technische beroepen. 
Deze academy staat ook open voor 
honderden studenten en leraren die er 
terechtkunnen voor een bezoek, op-
leiding of stage. Dat gebeurt trouwens 
ook omgekeerd. BASF start bijvoor-
beeld met een proefproject waar zij 
investeren in infrastructuur in een 
school waar dan BASF-medewerkers 
gebruik van kunnen maken. 

Verder kunnen de schoolgebouwen op 
zich uiteraard ook een mooi voorbeeld 
van publiek-private samenwerking zijn. 
Het grootschalige programma ‘Scholen 
van Morgen’ met de bouwsector 
zorgde voor state-of-the-art school-
gebouwen met alle voorzieningen. 
Ook in de corona-aanpak blijkt een 
samenwerking met het bedrijfsleven 
zeer nuttig. In het onderzoeksproject 
‘Luchtreinigers in de klas’ van KU 
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“Ondernemingen stellen 
regelmatig hun eigen 

opleidingscentra open 
voor externen zoals 

leerlingen en leraren.”

Leuven worden in samenwerking met 
ondernemingen luchtreinigers geselec-
teerd en geïnstalleerd in de klaslokalen 
om de impact op besmettingen te 
monitoren. 

Digitalisering
De laatste jaren is de EdTech-sector 
serieus toegenomen. Educatieve tech-
nologie kan gebruikt worden voor veel 
verschillende doeleinden: het geven 
van instructie, het opdoen van ervarin-
gen, het begeleiden van studenten, het 
opvolgen van leerwinsten, het evalue-
ren van lerenden, het communiceren 
met studenten, het verlichten van ad-
ministratief werk, het in kaart brengen 
van competenties, … Voor elk doel zijn 
er verschillende toepassingen mogelijk 
zoals online lessen, applicaties, virtual 
of augmented reality, robots, codeer-
taal, learning managementsystemen, 
social media, data-analysesoftware, 
visualisatie- en gamificatietechnologie 
of artificiële intelligentie.28

ITEC, een imec-onderzoeks-
groep van KU Leuven, van waaruit 
ook het ‘imec Smart Education’-
onderzoeksprogramma wordt geco-
ordineerd, en Hangar K in Kortrijk 
bundelen nu de krachten om het 
ecosysteem in Vlaanderen rond 
Educational Technology te verster-
ken. Deze intensieve samenwerking 
tussen onderwijs, kennisinstellingen 
en technologiebedrijven moet het mo-
gelijk maken om de digisprong in het 
onderwijs op een kwalitatieve manier 
te realiseren. 

26. Leerlingen krijgen les in het labo van  
chemiebedrijf, HBVL, 1 februari 2022. 

27. Investering van 30 miljoen van Decospan in 
Menen is ‘laatste grote investering in België’,  
De Tijd, 17 december 2021.

28. Voka, EdTech - Gamechanger voor  
het onderwijs, 2020.
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Studieoriëntering
Een duidelijke meerwaarde van een 
samenwerking met het bedrijfsleven 
is het versterken en onderbouwen van 
de studie- en beroepskeuzeoriënte-
ring. Dat is nodig omdat de huidige 
organisatie en financiering van het 
onderwijs soms perverse effecten heeft 
waarbij leerlingen onnodig bijgehou-
den worden om geen financiering 

te verliezen. Het loont immers voor 
scholen om een leerling binnen het 
eigen studieaanbod te houden omdat 
ze gefinancierd worden per leerling. 
Leerlingen komen zo soms terecht in 
studierichtingen waarbij hun talenten 
onvoldoende ontwikkeld worden. 

Ondernemingen kunnen studie- 
oriëntering versterken door bijvoor-
beeld klassen te ontvangen of te gaan 
spreken in scholen en op jobbeurzen. 
Zo biedt Niko gratis rondleidingen aan 
voor leerlingen elektronica of elektro-
mechanica van de 2de of 3de graad in 
hun productiehallen in Sint-Niklaas. 
ExxonMobil organiseert samen met 
Vlajo jaarlijks de Sci-Tech Challenge, 
een wedstrijd om leerlingen te moti-
veren voor een technische of weten-
schappelijke opleiding. 

Ondernemingen zorgen verder 
ook voor een deel van de financie-
ring en ondersteuning van tal van 

initiatieven die rond studieoriënte-
ring werken zoals het Beroepenhuis, 
het Havencentrum, de vele STEM-
academies en educatieve ‘makerspa-
ces’ zoals Fyxxilab. JINC is een mooi 
voorbeeld van een organisatie die 
voornamelijk door het bedrijfsleven 
wordt gefinancierd en specifiek jonge-
ren die het sociaaleconomisch moeilijk 
hebben, helpt. Ze bezorgen hen een 
goede start op de arbeidsmarkt door 
hen kennis te laten maken met allerlei 
beroepen en ze te leren solliciteren. 
Het loont om initiatieven rond talent- 
exploratie al in het basisonderwijs op 
te starten omdat hier de basis wordt 
gelegd van de studie- en beroepskeuze. 

Onderzoek
Een laatste grote categorie van 
samenwerking is gelinkt aan het 
onderzoeksluik van onderwijs- en 
kennisinstellingen. We hebben enorm 
veel kennis in onze onderwijsinstellin-
gen. Het is belangrijk dat deze kennis 
zijn weg vindt naar het bedrijfsleven en 
omgezet kan worden in concrete pro-
ducten en diensten waar we allemaal 
beter van worden. Dat vraagt een hoge 
mate van samenwerking en door-
stroming van kennis naar het brede 
bedrijfsweefsel, van het grote bedrijf 
tot de kleine kmo. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de Technology Transfer 
Offices (TTO’s) aan de universiteiten, 
die zorgen voor kennis- en techno-
logietransfer van de universiteiten 
en geassocieerde hogescholen naar 
private en publieke partners. Binnen 
de hogescholen richt het project 
Blikopener zich vooral op de innova-
tievolgers, voornamelijk kmo’s, om 
praktijkgerichte kennis beter tot bij de 
ondernemingen te krijgen.  

“Het loont om initiatieven 
rond talentexploratie al 
in het basisonderwijs 

op te starten omdat 
hier de basis wordt 

gelegd van de studie- en 
beroepskeuze. ”
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“Ondernemingen die 
goed samenwerken 
met het onderwijs, 

zullen het makkelijker 
hebben om toekomstig 

talent te vinden.”   

Hoewel er al mooie voorbeelden van samenwerking bestaan op het 
terrein, is er nog potentieel om dit verder te versterken. Dat vraagt in 
de eerste plaats bijkomende inspanningen van de ondernemingen en 
scholen zelf. Het beleid kan nog verschillende maatregelen nemen om 
dit zo veel mogelijk te faciliteren en ondersteunen. 

3. Aanbevelingen 

Handen uit de mouwen 
voor ondernemingen
Ondernemingen zullen in de toekomst 
nog meer zelf de handen uit de mou-
wen moeten steken. In een extreem 
krappe arbeidsmarkt is het essentieel 
om duurzame relaties te onderhouden 
met onderwijsinstellingen in zowel 
het leerplicht- als hoger onderwijs. 
Ondernemingen moeten dus nog meer 
dan voordien actief contact zoeken 
met scholen. Ze moeten niet afwach-
ten tot ze zelf benaderd worden. 

Ondernemingen moeten binnen hun 
bedrijfsactiviteiten systematisch kijken 

of er projecten of stages uit kunnen 
vloeien of opportuniteiten zijn om 
met het onderwijs samen te werken. 
Daarbij is een permanente afstemming 
en overleg noodzakelijk. Dat vraagt de 
nodige tijd, mensen en middelen en is 
dus een grote investering. Deze inves-
tering loont echter. Ondernemingen 
die goed samenwerken met onder-
wijs zullen het makkelijker hebben 
om toekomstig talent te vinden. Het 
vraagt dus een langetermijnperspec-
tief om zelfs in tijden van hoge druk 
op de dagdagelijkse productie in te 
zetten op opleiding en onderwijs. 
Ondernemingen kunnen hiervoor ook 

de krachten bundelen en inspanningen 
delen door bijvoorbeeld via secto-
ren of samenwerkingsverbanden te 
werken. 

Mentaliteitswijziging 
scholen
Scholen moeten met een open 
vizier naar het bedrijfsleven kijken 
en openstaan voor opportuniteiten. 
In sommige scholen is er nog wat 
koudwatervrees om volop de kaart van 

het bedrijfsleven te trekken. In andere 
scholen rekent men vooral op het al 
bestaande netwerk van ondernemin-
gen wat het moeilijk maakt voor on-
dernemingen om nieuwe contacten te 
leggen. Nochtans is het meer en meer 
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cruciaal om een uitgebreid netwerk 
van ondernemingen uit te bouwen. 

Een arbeidsmarktgerichte visie moet 
ook op strategisch beleidsniveau 
ingang vinden. Bij directeurs die 
nog niet intensief samenwerken met 
ondernemingen leeft soms de vrees 
dat dit kwaliteitsverlagend zou zijn. 
Het loont daarom de moeite om ook 
ondernemers op te nemen in bijvoor-
beeld de raad van bestuur van het 
schoolbestuur. 

Scholen moeten hun studieaanbod 
permanent onder de loep nemen 
en afstemmen op de noden van de 
arbeidsmarkt. Ze moeten onderzoe-
ken hoe ze het aanbod aan stages en 
werkplekleren kunnen verhogen in 
overleg met hun netwerk van on-
dernemingen. Bij de realisatie van 
hun leerplannen moeten ze bewust 
nadenken over welke doelstellingen 

bereikt kunnen worden door samen-
werking met ondernemingen. Binnen 
hun personeelsbeleid moeten ze tot 
slot aandacht hebben voor zij-instro-
mers die expertise uit het bedrijfsleven 
kunnen meenemen en voor leraren die 
de nodige professionalisering krijgen 
om bijvoorbeeld de rol van trajectbe-
geleider op te nemen.

Strategisch 
competentieprogramma
Om onderwijs en arbeidsmarkt beter 
te laten samenwerken moet het beleid 
ook de juiste kaders aanreiken. Dat 
vraagt in de eerste plaats een onder-
bouwd skills-beleid dat ervoor moet 
zorgen dat alle beschikbare competen-
ties zo goed mogelijk gebruikt worden. 
Vlaanderen scoort internationaal 

“De vrees bestaat 
dat de nieuwe 

curriculumdossiers die 
vanaf september 2023 

ingevoerd worden, 
te weinig rekening 

houden met de 
beroepskwalificaties.”     
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gezien relatief goed als gekeken 
wordt naar de mismatch tussen de 
competenties waarover werknemers 
beschikken en de jobs die ze uitvoe-
ren. 28,7% van de werknemers heeft 
een job die niet aansluit bij de studies 
terwijl het OESO-gemiddelde op 32,2% 
ligt. Toch is er nog heel wat potentieel 
om beter te doen. De OESO schat in 
dat Vlaanderen een productiviteits-
winst van 2,6% kan boeken door de 
‘skills mismatch’ te verminderen tot 
het niveau van het best presterend 
OESO-land.29

Een eerste stap daarin is het in kaart 
brengen van toekomstige compe-
tentienoden. Hoewel het nog altijd 
moeilijk is om te bepalen welke 
skills in de toekomst relevant zullen 
zijn, zijn er dankzij big data en AI 
veel meer mogelijkheden. Dergelijke 
grootschalige oefeningen gebeuren 
al op internationaal vlak door bij-
voorbeeld Cedefop (het Europees 
Centrum voor de Ontwikkeling van de 
Beroepsopleiding), die met het ‘Skills-
OVATE’-project prognoses maken 
gebaseerd op miljoenen online vaca-
tures van werkgevers in 28 Europese 
lidstaten. In eigen land heeft werk-
geversorganisatie Agoria met ‘Be The 
Change’ pionierswerk geleverd en zijn 
er al bottom-up initiatieven genomen 
zoals de ‘ESF SCOPE’-studies en de 
VLAMT-methodiek. 

Desondanks ontbreekt het vooralsnog 
aan een economie-brede skills forecast 
die de toekomstige noden van de 
arbeidsmarkt gestructureerd in kaart 
brengt. Dit komt ook aan bod in het 
recente actieplan levenslang leren in 
Vlaanderen en was een van de aanbe-
velingen van de Vlaamse arbeidsmarkt- 
expertengroep.30 Dergelijke oefening 
zou het mogelijk maken om een 
human capital agenda op te stellen.31 
De Hoge Raad voor Werkgelegenheid 
pleitte in dit kader voor een skills 

council die de hoofdlijnen van een 
algemene opleidingsstrategie kan 
bepalen.32 Dergelijke oefeningen 
maken het makkelijker om nadien op 
individueel en bedrijfsniveau aan de 
slag te gaan. Verschillende HR-tech 
bedrijven hebben nu al zeer effectieve 
tools om op bedrijfsniveau skills gaps 
in kaart te brengen. TechWolf bijvoor-
beeld analyseert de skills van werkne-
mers en stemt ze af op de algemene 
bedrijfsstrategie.  

STEM-onderwijs 
versterken
De lessen uit een strategisch compe-
tentieprogramma moeten vervolgens 
vertaald worden naar het onder-
wijssysteem. Het onderwijssysteem 
reageert vandaag onvoldoende op 
veranderende noden van de arbeids-
markt. Dat bleek uit de Skills Strategy 
die de OESO in Vlaanderen uitvoerde. 
Dat is niet alleen in het belang van 
ondernemingen die op zoek zijn naar 
talent, maar ook van individuen die 
beter gewapend zijn om hun loopbaan 
vorm te geven. 

De nieuwe STEM-agenda 2030 zorgt 
ervoor dat STEM hoog op de agenda 
blijft, maar het ambitieniveau moet 

nog hoger liggen. We moeten een 
hoger percentage STEM-diploma’s 
ambiëren. Vandaag is dat slechts 20%. 
Er moet ook veel meer onderbouwing 
en effectiviteitsmetingen komen van 
maatregelen zodat we zicht krijgen op 
wat goed werkt. We weten vandaag 
onvoldoende waarom het vorige ac-
tieplan zo weinig resultaat opleverde. 
Bovendien is er binnen STEM geen 
structuur aanwezig om succesvolle 
projecten op te schalen. Hierdoor blijft 
het STEM-gebeuren gekenmerkt door 
een veelheid aan versnipperde initia-
tieven. Het effect en de opgebouwde 
expertise van al deze uiteenlopende 
initiatieven blijft echter veelal lokaal 
zonder echte Vlaanderen-brede spil-
lover. Op middellange termijn moet 
daarom werk gemaakt worden van een 
beleidsdomeinoverstijgend STEM-
center, naar analogie met buitenlandse 
voorbeelden zoals Finland, Duitsland, 
Denemarken en Frankrijk. Dit centrum 
moet een coördinatie- en kenniscen-
trum zijn waar iedereen terecht kan 
om te connecteren, kennis te vergaren 
of zicht te krijgen op het ondersteu-
ningsaanbod. Het kan een opportuni-
teit bieden om succesvolle projecten 
op te schalen.

“Scholen moeten bewust nadenken hoe  
ze de doelstellingen uit de leerplannen 

kunnen bereiken door samen te werken 
met ondernemingen.”

29. OESO, Skills Strategy Flanders, 2019.
30. Naar een leer- en loopbaanoffensief, Tweede ad-

vies arbeidsmarktexperten, IDEA Consult, 2021.
31. OESO, Skills Strategy Flanders, 2019.
32. Permanente opleiding voor werknemers: inves-

teren in de toekomst, Over.Werk. Tijdschrift van 
het Steunpunt Werk, 2/2021.
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worden om te wisselen tussen 
werken in het onderwijs en in 

de private sector.” 
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De hervorming van de RTC’s 
(Regionale Technologische Centra) 
kan een eerste stap vormen om naar 
een STEM-centrum te evolueren. 
Daarnaast moet er stapsgewijs werk 
gemaakt worden van een betere 
dienstverlening naar ondernemingen 
die willen bijdragen op het vlak van 
STEM, maar begeleiding nodig hebben. 
Deze dienstverlening kan in eerste 
instantie best binnen VLAIO ontwik-
keld worden. 

Vanuit het beleid zou men daarnaast 
de huidige incentives voor onder-
wijsinstellingen en studenten kun-
nen versterken als ze kiezen voor 
STEM- en bedrijfsgerichte opleidin-
gen. Leerlingen en studenten zouden 
bijvoorbeeld een korting kunnen 
krijgen op het inschrijvingsgeld. 
Onderwijsinstellingen zouden sterker 
ondersteund kunnen worden door 
het verhogen van de financiering van 
bepaalde opleidingen. Voor secundaire 
scholen kunnen er bijvoorbeeld ook 
gunstigere programmatievoorwaarden 
ingevoerd worden.

Voor arbeidsmarktgerichte opleidin-
gen moeten de beroepskwalificaties, 
die de basis vormen van de curricula 
en opgesteld worden door arbeids-
marktactoren, voldoende vlot kunnen 
evolueren en rekening houden met de 
toekomstige noden. Daarom moet er 
ook hier een koppeling zijn met het 
strategisch competentieprogramma. 
Goed onderbouwde beroepskwalifi-
caties moeten de basis blijven vor-
men van de onderwijscurricula in het 

arbeidsmarktgericht onderwijs. De 
vrees bestaat echter vandaag dat de 
nieuwe curriculumdossiers die vanaf 
september 2023 ingevoerd zullen wor-
den, te weinig rekening houden met 
de beroepskwalificaties en de sectoren 
te weinig betrekken. Hierover moet er 
dringend duidelijkheid komen.

Dubbelfuncties in het  
onderwijs versterken
In een recent advies van de 
Nederlandse Adviesraad voor we-
tenschap, technologie en innovatie 
wordt gekeken hoe onderzoekers en 
ondernemers elkaar nog beter kun-
nen vinden om de kennisuitwisseling 
te versterken. Valorisatie is cruciaal 
zodat ondernemers kunnen profiteren 
van de kennis die binnen kennisin-
stellingen ontwikkeld wordt. Een van 
de aanbevelingen die wordt gedaan 
is het uitbreiden van zogenaamde 
dubbelfuncties bij een kennisinstel-
ling én bij een onderneming. Vooral 

bij hogescholen en kmo-onderne-
mingen kan dit nog groeien. Dit zorgt 
voor een breder perspectief en betere 
kennisuitwisseling.33

Dit kan ook een meerwaarde zijn in 
het leerplichtonderwijs. In een recente 
publicatie van de faculteit economie 
en bedrijfswetenschappen van KU 
Leuven wordt gepleit voor ‘hybride 
leraren’ die het onderwijs combineren 
met een andere job (bijvoorbeeld een 
leraar Nederlands die ook journalist is 
of een leraar economie die ook werkt 
in een groot bedrijf). Dit maakt de 
loopbaan interessanter en zorgt voor 
innovatie via de kennis en ervaring die 
mensen meenemen uit de privésec-
tor.34 Het moet gemakkelijker worden 
om te wisselen tussen werken in het 
onderwijs en in de private sector. 

Daarnaast moet de overheid ook het 
aantal zij-instromers verder stimuleren 
door de meeneembare anciënniteit 
verder te verhogen en proefprojecten 
zoals het duaal lesgeven ondersteunen 
en alle kansen geven.

Werkplekleren uitbreiden
Een van de beste manieren om on-
derwijs beter te laten aansluiten bij 
de noden van de arbeidsmarkt is door 
ondernemingen zelf jongeren te laten 
opleiden. Dat kan via werkplekleren. 
Dat blijkt een zeer effectieve manier 
om skills te leren die relevant zijn voor 
de arbeidsmarkt. Uit OESO-cijfers 
blijkt dat afgestudeerden uit arbeids-
marktgericht onderwijs zonder werk-
ervaring tijdens de studies de laagste 
werkgelegenheidsgraad hebben.35
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Er bestaan vele vormen van werkplek- 
leren. In het hoger onderwijs zijn er in 
veel opleidingen korte of langdurige 
stages. De graduaatsopleidingen bevat-
ten zelfs verplicht 30% werkplekleren. 
Dat betekent een enorme samenwer-
king tussen ondernemingen en hoge-
scholen. In het secundair onderwijs 
gaat het van minder intensieve vormen 
zoals bedrijfsbezoeken of korte stages 
naar zeer intensieve programma’s 
zoals in het deeltijds beroepsonderwijs 
en de leertijd bij de Syntra’s. De inten-
sieve programma’s blijven zeer beperkt 
internationaal vergeleken. Hoewel 
veel Vlaamse leerlingen in beroeps-
opleidingen zitten is dat voor 97% in 
school-based opleidingen.36 

Duaal leren werd enkele jaren geleden 
ingevoerd om een nieuw elan te geven 
aan het werkplekleren. De secto-
ren werden nauw betrokken bij de 
opmaak van de curricula en de duale 
richtingen konden ook in de gewone 
voltijdse scholen worden aangebo-
den. De inschrijvingscijfers voor de 

duale trajecten tonen dat de schaal 
van duaal leren in Vlaanderen voor-
alsnog beperkt is. Dit heeft belangrijke 
gevolgen voor de ervaren kosten en 
baten. Internationale studies wijzen 
immers herhaaldelijk op het belang 
van schaalvoordelen. Dat werkt effi-
ciëntiewinsten in de hand zonder de 
kwaliteit in het gedrang te brengen. De 
huidige situatie is nog suboptimaal qua 
schaal.37 Hoewel dat deels te verklaren 
valt door de coronacrisis en de imple-
mentatie van de bredere hervorming 
van het onderwijs, zijn er maatregelen 
nodig om duaal leren verder op te 
schalen. 

In de arbeidsmarktgerichte oplei-
dingen in het beroepsonderwijs is er 
nog laaghangend fruit te rapen. Zeker 
wat de specialisatiejaren betreft die 

momenteel hervormd worden. Deze 
jongeren zijn per definitie ouder dan 
18 jaar en dus vaak voldoende ma-
tuur. Deze opleidingen zijn ook zeer 
praktijkgericht en hebben veel minder 
algemene vorming in het curricu-
lum. Duaal leren is voor deze groep 
het makkelijkst te organiseren. Toch 
kunnen scholen deze studierichtingen 
nog altijd op een niet-duale manier 

“Het gebrek aan structurele financiering  
zet de opschaling en kwaliteit van  

duaal leren onder druk.”   

o n d e r n e m e n d  o n d e r w i j s  •  a a n b e v e l i n g e n

33. AWTI, Kansen pakken met kennis. Hoe onder-
zoekers en ondernemers elkaar beter vinden, 
2021.

34. DE WITTE K. & ITERBEKE K., Het lerarente-
kort als katalysator voor onderwijshervormin-
gen, Leuvense Economische Standpunten, 2022. 

35. OESO, Education at a Glance 2020: OECD 
Indicators, 2020.

36. OESO, Education at a Glance 2020: OECD 
Indicators, 2020.

37. Kosten, baten en financiering van duaal leren, 
IDEA Consult, 2020.
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organiseren, naast de duale versie. 
Deze studierichtingen zouden eigenlijk 
enkel nog op een duale manier mogen 
worden aangeboden. Scholen kunnen 
op die manier voluit een keuze maken 
voor duaal leren. Nu zijn er 1.000 leer-
lingen van deze groep in duaal leren, 
maar het potentieel is 10.000. 

“Er is nood aan 
meer flexibiliteit en 
minder planlast en 

regelgeving om van 
duaal leren een echt 

succes te maken.”   

Voor de derde graad van de arbeids-
markgerichte opleidingen is dit iets 
moeilijker omdat niet alle leerlingen 
al voldoende matuur zijn voor duaal 
leren. Toch zou de overheid ook hier 
voor een gericht aantal studierichtin-
gen kunnen bepalen dat zij enkel duaal 
kunnen worden georganiseerd. 

In ieder geval moet de programma-
tieregeling aangepast worden. Daarbij 
moet er gestreefd worden naar een 
minimum aan administratie, naar meer 
vertrouwen voor onderwijsverstrekkers 
om in een doordachte programmatie 
te voorzien én tegelijk garanties in te 
bouwen dat het aanbod voldoet aan 
arbeidsmarktnoden, afgestemd is met 
de sectoren en effectief resulteert in 
inschrijvingen met duale leerlingen.38 
Een nieuwe programmatieregeling 
dringt zich ook op in het reguliere, 
niet-duale onderwijs met een grote-
re inbreng vanuit de arbeidsmarkt. 
Sectoren zijn door hun samenwerking 
met het onderwijs goed geplaatst om 
een appreciatie te geven over het aan-
bod. Dat moet ervoor zorgen dat het 
aanbod minder versnipperd en meer 
kwalitatief is.

Het moeilijkste zijn de meer theoreti-
sche opleidingen met de dubbele fina-
liteit. Zeker wat de derde graad betreft 
is het zeer moeilijk om voldoende tijd 
op de werkplek te besteden omdat het 
luik algemene vorming zo uitgebreid 
is. Het gevolg is dat veel scholen (en 
ondernemingen) meer heil zien om 
met gewone stagecontracten te werken 
die meer flexibiliteit toelaten. Er moet 
goed nagedacht worden welke aan-
passingen nodig zijn om deze groep 
alsnog in duaal leren te krijgen want 
sterke theoretische richtingen zijn net 
essentieel voor het imago van duaal 
leren. Er is wellicht nood aan meer 
flexibiliteit en minder planlast en re-
gelgeving om van duaal leren een echt 
succes te maken. Meer flexibiliteit kan 
bijvoorbeeld zorgen voor een soepele-
re invulling van het aantal uren op de 
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“Buitenlandse studies hebben aangetoond dat 
de kosten van vroegtijdig schoolverlaten per 

schoolverlater over de levensloop tussen  
1 en 2 miljoen euro liggen.”   

werkplek door gebruik te maken van 
opleidingscentra of digitaal onderwijs 
een plaats te geven. 

Er zijn ook meer alternatieven nodig 
voor de groep jongeren die buiten het 
duaal leren valt en ook niet terecht kan 
in het voltijds onderwijs, vaak omdat 
ze schoolmoe zijn. De nieuwe ‘aan-
loopfase’ is hiervoor alvast uitgebreid 
en meer flexibel gemaakt. Dit moet 
nu nog meer als een aparte leervorm 
naast het duaal leren in de markt gezet 
worden. Van een volledige inkanteling 
van het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (DBSO) in het duaal leren 
kan dus geen sprake zijn. 

Het gebrek aan structurele financie-
ring zet de opschaling en kwaliteit van 
duaal leren onder druk. Dat bleek uit 
de uitgevoerde kosten-batenanalyse 
door IDEA Consult. De ontwikkeling 
en uitrol van duaal leren gebeurde 
voornamelijk via projectfinanciering 
die per definitie tijdelijk is. Er is nooit 
structurele bijkomende financiering 
voorzien waardoor onderwijsinstellin-
gen en ondernemingen die duaal leren 

organiseren dit moeten bekostigen met 
de reguliere middelen.  Dit biedt geen 
solide basis voor de verdere uitrol van 
duaal leren.39 

Alternatief voor  
vroegtijdige 
schoolverlaters 
Hoewel er nog sterker moet ingezet 
worden op preventie van school-
verlaten, zullen er altijd leerlingen 
ongekwalificeerd uit het onderwijs 
stromen. In het schooljaar 2019-2020 
waren er 6.100 vroegtijdige schoolver-
laters tegenover 58.990 gekwalificeerde 
schoolverlaters, dat is 9,4%. Vroegtijdig 
schoolverlaten heeft aanzienlijke 
financiële gevolgen en brengt socia-
le en economische kosten met zich 
mee voor zowel de individuen als de 

samenleving. Buitenlandse studies 
hebben aangetoond dat de kosten van 
vroegtijdig schoolverlaten per school-
verlater over de levensloop tussen 1 en 
2 miljoen euro liggen.40

Vroegtijdig schoolverlaten is een 
complex verhaal met diverse oorza-
ken. Een recent onderzoek van het 
Rekenhof stelde dat de grootte van de 
groep schoolverlaters niet te verklaren 
is door de vraag naar arbeidskrachten. 
In tegendeel, deze jongeren hebben 

38. Advies programmatie duaal leren 2022-2023, 
SERV, 2022. 

39. Kosten, baten en financiering van duaal leren, 
IDEA Consult, 2020.

40. Conceptnota Samen tegen schooluitval.
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het vaak zeer moeilijk om een duur-
zame loopbaan uit te bouwen omdat 
ze niet over voldoende competenties 
beschikken. Ze vormen zo een deel van 
de arbeidsreserve die onvoldoende ge-
activeerd geraakt. Voor deze jongeren 
moet er een alternatief uitgewerkt wor-
den buiten het formele onderwijs om 
hen klaar te maken voor een succes-
volle intrede op de arbeidsmarkt. 

Het EVC- en GKK-beleid (de 
Erkenning van Verworven 
Competenties & het kwaliteitstoezicht 
voor beroepskwalificerende trajecten 

op basis van een Gemeenschappelijk 
KwaliteitsKader) maakt het mogelijk 
om competenties te erkennen en te 
certificeren en een opleidingstraject 
op maat uit te werken dat volledig ver-
trekt vanuit een werkcontext in plaats 
van een schoolcontext. Hiervoor  moet 
een aanbod uitgewerkt worden door 
de overheid in samenwerking met sec-
toren en opleidingsverstrekkers. Het 
VDAB-proefproject rond ‘leerjobs’ dat 
met ESF-middelen en in samenwer-
king met sectoren gelanceerd wordt, is 
alvast een interessant voorbeeld. 

Experiment met  
regelluwe scholen 
Het algemene gebrek aan autonomie 
bemoeilijkt intensieve samenwerking 
met ondernemingen. Scholen zijn 
gebonden aan een wirwar van regeltjes, 
statuten en stelsels waar niemand nog 
aan uit kan. Directeurs moeten bijge-
volg bijzonder creatief zijn om ruimte 
te maken binnen de financiering, 

curricula en personeelsomkadering. 
Dat structureel oplossen vraagt een 
verregaande hervorming van de finan-
ciering en regelgeving. Dat is een haast 
onmogelijke opdracht gezien de inertie 
van de onderwijstanker en het moeiza-
me sociaal overleg. 

Het zou daarom interessant zijn om 
enkele scholen te laten experimente-
ren met verregaande deregulering. In 
Nederland is men in 2016 gestart met 
het experiment Regelluwe Scholen 
voor een periode van 6 jaar. In dit 
experiment konden scholen met 
aantoonbaar goede onderwijskwaliteit 
afwijken van bepaalde wet- en regel-
geving. Tijdens het experiment werd 
onderzocht of dit leidde tot een betere 
kwaliteit of grotere doelmatigheid van 
het onderwijs. In Vlaanderen kan men 
een soortgelijk initiatief lanceren waar-
bij scholen meer autonomie krijgen 
om af te wijken van regels op het vlak 
van arbeidsorganisatie, personeelsbe-
leid, curricula, onderwijstijd, … Daarbij 
moet de output nauwgezet opgevolgd 
worden om te kijken of dit een positief 
effect heeft op de onderwijskwaliteit 
en de afstemming op de arbeidsmarkt. 
Goede zaken moeten dan structureel 
ingevoerd worden.

Het gebrek aan autonomie hangt deels 
ook samen met de leerplichtregeling 
in het onderwijs. Vlaanderen kent 
een systeem van leerplicht tot 18 jaar. 
Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen voltijdse leerplicht tot 18 jaar 
en deeltijdse leerplicht tot 15 of 16 
jaar. Leerplicht tot 18 jaar resulteert in 
Vlaanderen in erg schoolse trajecten. 
In de meeste Europese landen eindigt 
de leerplichtleeftijd op 16 jaar. Dat 
maakt het makkelijker om curricula 
van arbeidsmarktgerichte opleidin-
gen in samenspraak met bedrijven 
vorm te geven. In een experiment met 
regelluwe scholen moet er zeker meer 
vrijheid komen om in de derde graad 
beter te kunnen afstemmen op de 
arbeidsmarkt.  
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Maar de productiviteitsgroei is aan het 
afstompen terwijl een goed uitgebouw-
de zorgstaat de komende jaren nog 
belangrijker zal worden omwille van de 
vergrijzing.

Een belangrijke hefboom om de 
productiviteit weer structureel op te 
krikken is om volop in te zetten op 
competenties. Een goede samenwer-
king tussen scholen en ondernemin-
gen is hierin cruciaal. Dat verhoogt 
niet alleen de algemene kwaliteit van 
het onderwijs, maar zorgt ook voor een 
betere afstemming op de noden van de 
arbeidsmarkt. Met deze paper doen we 
aanbevelingen om de samenwerking 
te versterken. Dat vraagt bijkomende 
inspanningen van zowel scholen als 
ondernemingen én een ondersteunend 
overheidsbeleid. 

Deze paper kadert in het Plan 
Samen Groeien van Voka, dat volop 
inzet op gedeelde en gezonde groei. 
De ambitie is om Vlaanderen tegen 
2030 aan de wereldtop te krijgen. 
Daarvoor is economische groei 
nodig die op een gezonde manier 
gerealiseerd wordt en waarvan 
de vruchten gedeeld worden over 
onze hele samenleving. Gelet op 
de cruciale rol van competenties 
en talenten in de samenleving is 
onderwijs een belangrijke hefboom 
voor deze ambitie. 

We danken onze welvaart en uitge-
bouwde sociale voorzieningen niet 
aan het feit dat we meer of langer 
werken dan andere landen, maar wel 
aan het feit dat we productiever zijn. 

Om op te volgen hoe Vlaanderen 
ervoor staat, en waar de meeste ruimte 
voor verbetering ligt,  stelden we een 
groeimonitor op. Daarbij gaan we voor 
een hele reeks indicatoren kijken hoe 
Vlaanderen presteert. Dat gaan we dan 
telkens vergelijken met de rest van 
West-Europa en vooral met een set 
referentielanden, met name de landen 
die in allerlei brede indices doorgaans 
goed scoren. Concreet gaat het om 
Denemarken, Finland, Nederland, 
Noorwegen, Zweden en Zwitserland. 
Voor dit thema kijken we in het bijzon-
der naar indicatoren op het vlak van 
productiviteitsgroei, onderwijskwali-
teit, STEM en werkplekleren. 
 

De weg naar Vlaanderen topregio in 2030

Legende

Volg onze 
groeimonitor op 
www.voka.be/
plansamengroeien/
groeimonitor. 

P l a n  S a m e n  G r o e i e n

referentielanden

“Een belangrijke hefboom om de 
productiviteit weer structureel op 
te krikken is om volop in te zetten 

op competenties.”

Productiviteitsgroei

STEM

Kwaliteit onderwijs

Werkplekleren

Luxemburg

-0.2 1.3

Denemarken
Vlaanderen

0.8

BRON: EUROSTAT

Referentie
0.8

Luxemburg

37

Duitsland

Vlaanderen
20

BRON: EUROSTAT/STEM-MONITOR

Referentie
24.5

19

Italië

12.9 66.1

Finland
Vlaanderen

47.1

BRON: EUROSTAT/OESO

Referentie
54.4

Portugal

100

Denemarken

BRON: CEDEFOP

Referentie
62.8

0

België
6

Samengestelde indicator kwaliteit onderwijs
Index

Reële arbeidsproductiviteit per hoofd
Gemiddelde jaarwijziging in %

Werkplekleren in het beroepsonderwijs
In % van de studenten in het hoger secundair beroepsonderwijs

Afgestudeerden in STEM-richtingen
In % 

BRON: EUROSTAT BRON: EUROSTAT/OESO

BRON: CEDEFOPBRON: EUROSTAT/STEM-MONITOR
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Jonas De Raeve

Naar een ondernemend 
onderwijs
Hoe scholen en ondernemingen 
elkaar sterker kunnen maken


