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Deliberatie en studiebekrachtiging op het einde van een duale opleiding 

1 Inleiding 

In een duaal structuuronderdeel zal de leerling een substantieel deel van zijn tijd doorbrengen op 
de werkvloer en daar via arbeidsdeelname (algemeen vormende en) beroepsgerichte competenties 
verwerven. 

Hij combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De schoolcomponent vindt plaats 
in de school of het centrum deeltijds onderwijs (cdo) en de werkplekcomponent bij de onderneming. 

Afhankelijk van het aantal uren dat hij doorbrengt op de werkvloer zal hij werken met een stageover-
eenkomst alternerende opleiding (minder dan 20 opleidingsuren) dan wel met een overeenkomst al-
ternerende opleiding (minstens 20 opleidingsuren). Het standaardtraject bepaalt het aantal oplei-
dingsuren op de werkplek en dus ook met welke overeenkomst de leerling aan de slag gaat. 

Doorheen zijn opleiding zal de leerling trajectbegeleiding krijgen. Trajectbegeleiding is een continu 
proces van begeleiding en opvolging van de persoonlijke ontwikkeling en de vorming van de leerling 
zowel tijdens de school- als tijdens de werkplekcomponent. 

Deze tekst focust op de deliberatie door de (delibererende) klassenraad in duale structuuronderde-
len. We laten de aanloopstructuuronderdelen hier buiten beschouwing. 

In het voltijds gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs OV4 wordt het 
begrip delibererende klassenraad gehanteerd. In het deeltijds secundair onderwijs en de andere op-
leidingsvormen van het buitengewoon secundair onderwijs wordt het begrip klassenraad gehan-
teerd. Ter vereenvoudiging gaat deze tekst uit van het begrip klassenraad. 

De klassenraad beslist, na evaluatie, over de studiebekrachtiging van leerlingen in een duaal struc-
tuuronderdeel. Hij neemt die beslissing voor elke regelmatige leerling die zijn duale opleiding in de 
loop van of op het einde van het schooljaar beëindigt. 
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2 Relevante regelgeving 

• Organisatie van duaal leren: 
o Decreet van 30 maart 2018 betreffende duaal leren en de aanloopfase 
o Decreet van 30 november 2018 betreffende het duaal leren in het buitengewoon secundair 

onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 
 Beide decreten worden ingevoegd in de Codex Secundair Onderwijs, delen V/1 en V/3 

o Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2018 houdende uitvoeringsmaatregelen 
betreffende het duaal leren en de aanloopfase en diverse andere maatregelen 

o Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 houdende uitvoeringsmaatregelen betref-
fende het duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4 en 
diverse andere maatregelen 

o Ministeriële omzendbrief SO/2019/01 van 13 maart 2019 over duaal leren en de aanloopfase 

• Samenstelling van de klassenraad: 
o Besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds 

secundair onderwijs, art. 5 
o Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, art. 67 
o Codex Secundair Onderwijs, art. 257 en de ministeriële omzendbrief SO/2011/03 BuSO van 

15 augustus 2011 over “Structuur en organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs”, 
punt 7.1 

3 Samenstelling van de klassenraad 

3.1 Algemeen 

De samenstelling van de (delibererende) klassenraad is op verschillende plaatsen in de regelgeving 
terug te vinden afhankelijk van de aanbieder van het duaal leren. 

De drie laatste bolletjes van punt 2 hierboven geven aan waar in de regelgeving iets over de samen-
stelling van de klassenraad is bepaald in respectievelijk het voltijds gewoon secundair onderwijs en 
buitengewoon secundair onderwijs OV4, het deeltijds onderwijs en het buitengewoon secundair on-
derwijs OV3. 

Verder is er met betrekking tot de samenstelling van de klassenraad in het voltijds gewoon secun-
dair onderwijs en het deeltijds onderwijs meer informatie te lezen in de volgende mededelingen: 

• punt 2 van de mededeling “Algemene Pedagogische Reglementering nr. 3 voor het voltijds se-
cundair onderwijs – De delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar” (MLER_083) 
(hierna verkort APR3 genoemd); 

• punt 2 van de mededeling “De klassenraad in het dbso” (MLER_017). 

Voor de samenstelling van de klassenraad in het buitengewoon secundair onderwijs OV4 kan ook 
worden verwezen naar het punt 2 van de APR3. De samenstelling van de delibererende klassenraad 
in buso OV4 is immers identiek. 

De samenstelling van een klassenraad voor een duale opleiding is precies dezelfde als voor een niet-
duale opleiding met dien verstande dat voor een duale opleiding de Codex Secundair Onderwijs (art. 
357/14 en 357/65) uitdrukkelijk toevoegt dat: 

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029305&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030024&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1030024&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14289
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780255de4
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780255de4
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780276c87
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780276c87
https://www.vlaanderen.be/nbwa-news-message-document/document/0901355780276c87
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15286#16
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13329
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13329
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14032
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14309
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14309
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f84e8886-ab07-4b8d-ae17-0e13c03c1b16/attachments/MLER_083_APR3.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/f84e8886-ab07-4b8d-ae17-0e13c03c1b16/attachments/MLER_083_APR3.pdf
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_083
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/06048ff9-4fa1-4603-9ca8-a32a36f97090/attachments/MLER_017_De%20klassenraad%20in%20dbso.pdf
https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/MLER_017_De%20klassenraad%20in%20dbso
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• de trajectbegeleider en de mentor ambtshalve stemgerechtigde leden van de klassenraad zijn 
(zie ook punt 3.2); 

• de Vlaamse regering de praktische afspraken bepaalt over het functioneren van de mentor in de 
klassenraad (zie ook punt 3.3). 

3.2 Trajectbegeleider en mentor 

De trajectbegeleider is het gemandateerde personeelslid van een school/cdo, dat belast is met de 
opvolging en begeleiding van de leerling met het oog op de volledige realisatie van het opleidings-
plan. 

Het opleidingsplan is gebaseerd op het standaardtraject van de duale opleiding (zie ook punt 4). 

De mentor is de persoon die binnen de onderneming aangeduid wordt en die verantwoordelijk is 
voor de opleiding en begeleiding van de leerling op de werkplek. 

Zowel de trajectbegeleider als de mentor zijn ambtshalve stemgerechtigde leden van de klassen-
raad. 

De leerling leert een substantieel deel van zijn tijd op de werkplek. Het is belangrijk om ook de 
evaluatie van de mentor over het werkplekgedeelte mee te nemen. Om die reden is hij, net zoals 
de trajectbegeleider, een stemgerechtigd lid van de klassenraad.  

Zelfs als de trajectbegeleider geen les heeft gegeven aan de leerling in kwestie is hij een stemge-
rechtigd lid.  

Voor de mentor gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de leraren van de school/het cdo. 

3.3 Aanwezigheid op klassenraadsvergaderingen 

De aanbieder duaal leren (school/cdo) en de werkplek maken praktische afspraken over het functio-
neren van de mentor in de klassenraad, met inbegrip van het al dan niet aanwezig zijn van de men-
tor op klassenraadsvergaderingen. 

Een praktische afspraak kan bijvoorbeeld zijn dat de mentor niet aanwezig is op de klassenraad 
maar vooraf aan de trajectbegeleider aangeeft wat zijn visie is op het slagen van de leerling. De 
trajectbegeleider verwoordt de visie van de mentor op de klassenraadsvergadering en kan namens 
hem een stem uitbrengen als het tot een stemming zou komen. De beraadslaging gebeurt echter bij 
voorkeur in consensus. Een stemming zal steeds uitzonderlijk zijn. 

Indien de mentor niet aanwezig is op de klassenraad wordt hij genotuleerd als “afwezig conform de 
eerdere praktische afspraken die hierover zijn gemaakt”. 

3.4 Meerdere mentoren 

Als de leerling de werkplekcomponent doorheen zijn opleiding op verschillende werkplekken heeft 
ingevuld en er dus verschillende mentoren bij die leerling zijn betrokken tijdens hetzelfde school-
jaar, kunnen die mentoren bij stemming in de klassenraad samen maar één stem uitbrengen. 

Het lijkt ons wenselijk dat de mentoren vooraf afstemmen over de gezamenlijke stem die ze kunnen 
uitbrengen. Doen ze dit niet en komt het bij de beraadslaging tot een stemming waarbij nog moet 
worden bepaald wat hun gezamenlijke stem zal zijn en evenveel mentoren stemmen voor als tegen 
(staking van stemming) stemt de trajectbegeleider namens de mentoren. Dit betekent eigenlijk dat 
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de mentoren hun gezamenlijke stem verliezen. De trajectbegeleider brengt dan in hun plaats een 
stem uit én hij brengt daarnaast ook zijn eigen stem uit. In dat geval brengt hij dus twee stemmen 
uit. 

Indien er meerdere mentoren zijn en niet elke mentor op de klassenraad aanwezig zal zijn, kunnen 
hierover ook praktische afspraken worden gemaakt (zie ook punt 3.3). Het meest logische zou zijn 
dat de mentoren ook dan vooraf afstemmen over hun gezamenlijke stem en dat (één van) de aan-
wezige mentor(en) die gezamenlijke stem op de klassenraad naar voren brengt. Indien ze toch niet 
tot een gezamenlijke stem zouden kunnen komen, kan de afwezige mentor zijn zienswijze aan de 
trajectbegeleider meegeven. Komt het tot een staking van stemmen van de mentoren dan brengt de 
trajectbegeleider namens de mentoren één stem uit, behoudens zijn eigen stem. 

3.5 Ambtsgeheim 

In zijn hoedanigheid van stemgerechtigd lid van de klassenraad moet de mentor het ambtsgeheim 
bewaren waartoe elk lid van de klassenraad gehouden is. 

De mentor legt dus, net als elk ander lid van de klassenraad, de nodige discretie aan de dag. 

De mentor stelt zich ook collegiaal op betrekking tot de genomen evaluatiebeslissing, ook als hij 
een andere mening heeft of niet persoonlijk aanwezig was op de beraadslaging. 

4 Dossier van de leerling 

De deliberatie gebeurt op basis van het volledige dossier van de leerling en voor buso ook op basis 
van de handelingsplanning. Het opleidingsplan (dat het standaardtraject omvat) is hiervan een be-
langrijk onderdeel. 

Voor elke duale opleiding wordt een standaardtraject uitgewerkt, waarin de minimale inhoudelijke 
en organisatorische modaliteiten van een opleiding vervat zitten. 

Een standaardtraject is opgebouwd uit algemene (en sociale) vorming (met uitzondering van de Se-
n-Se-opleidingen waar er geen algemene vorming wordt voorzien) en beroepsgerichte vorming. 

Een duale opleiding kan modulair of lineair worden georganiseerd. De school/het cdo kan zelf be-
slissen welke organisatievorm ze/het hanteert. Voor elke opleiding is zowel een modulaire als een 
lineaire variant in het standaardtraject uitgewerkt. 

De standaardtrajecten voor het schooljaar 2019-2020 zijn te raadplegen via: 
https://www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren 

Het opleidingsplan is een overzicht van de opdeling van de activiteiten die aan de leerling aange-
reikt zullen worden tussen de school/het cdo, de onderneming en eventueel het opleidingscentrum 
van de sector. Het opleidingsplan wordt individueel opgesteld voor elke leerling en kan in de loop 
van het opleidingstraject worden aangepast. Het is afgestemd op de specifieke noden en mogelijk-
heden van de leerling en houdt ook rekening met de specifieke ondernemingscontext. Ook als een 
leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet dit geduid worden in het opleidingsplan. Het oplei-
dingsplan wordt ook als bijlage toegevoegd aan de overeenkomst. Voor leerlingen uit het buso 
wordt het opleidingsplan opgenomen in het handelingsplan. 

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/duaal-leren


MLER_104 5 van 9 

De evaluatie van de leerling doorheen het schooljaar met betrekking tot de schoolcomponent én de 
werkplekcomponent wordt in het dossier van de leerling opgenomen. Ook de vaststellingen en ad-
viezen van de (begeleidende) klassenraad maken deel uit van het dossier van de leerling. 

De school/het cdo blijft de hoofverantwoordelijke voor het opleidingstraject van de leerling en de 
evaluatie ervan. Het is belangrijk dat zij/het een goed zicht behoudt op het deel van de opleiding 
die op de werkplek plaatsvindt. Ze zijn vrij om zelf hun evaluatiebeleid uit te werken dat ingebed is 
in het bredere evaluatiebeleid van de school/het cdo. 

De organisatie van een geïntegreerde proef (gewoon so en buso OV4) of een kwalificatieproef voor 
een kwalificatiecommissie (buso OV3) is voor leerlingen in een duale opleiding facultatief. Dit bete-
kent dat de school autonoom beslist of ze deze proef op het niveau van de voltallige groep al dan 
niet organiseert. 

Als de school beslist om (toch) een proef op te leggen, zal dit uiteraard ook deel uitmaken van het 
dossier van de leerling. 

5 Deliberatie en studiebekrachtiging 

Op het einde van elke duale opleiding (zie ook punt 6) krijgt de leerling een studiebekrachtiging. In 
duale opleidingen zijn er verschillende vormen van studiebekrachtiging mogelijk. In elk standaard-
traject zijn de verschillende vormen opgenomen die van toepassing zijn op de duale opleiding in 
kwestie. 

De leerling kan een onderwijskwalificatie, één of meer beroepskwalificaties of een deel ervan beha-
len. Doorheen de duale opleiding wordt zo veel als mogelijk gefocust op het behalen van een onder-
wijskwalificatie. 

Ongeacht welke studiebekrachtiging de klassenraad uitreikt (zie hieronder de punten 5.1 en 5.2), 
heeft de klassenraad steeds een beoordelingsmarge (zie ook punt 5.1). 

5.1 Gewoon secundair onderwijs en buso OV4 

Meerjarige duale opleidingen in het gewoon secundair onderwijs en OV4 van het buitengewoon se-
cundair onderwijs zijn geconcipieerd als graadsopleidingen in die zin dat leerlingen van rechtswege 
doorstromen van het eerste naar het tweede leerjaar van een graad. De klassenraad reikt op het 
einde van het eerste leerjaar van een tweejarige opleiding een attest van regelmatige lesbijwoning. 
Een attest van regelmatige lesbijwoning wordt ook uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de op-
leiding zonder dat er attesteerbare competenties verworven zijn. 

In een duale opleiding worden geen oriënteringsattesten A, B en C uitgereikt. Uitzonderlijk kent de 
klassenraad toch een oriënteringsattest toe aan leerlingen die op het einde van het eerste of 
tweede leerjaar van de tweede graad of het eerste leerjaar van de derde graad beslissen om over te 
stappen van een duale naar een niet-duaal structuuronderdeel. Een oriënteringsattest is immers 
vereist m.b.t. de toelatingsvoorwaarden binnen niet-duaal leren. 

De leerling behaalt een onderwijskwalificatie als hij slaagt voor het geheel van de algemene én be-
roepsgerichte vorming zoals opgenomen in het standaardtraject van de duale opleiding. De klassen-
raad oordeelt of de leerling in voldoende mate dit geheel heeft bereikt. 
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Afhankelijk van de graad en de onderwijsvorm (bso/tso) van de opleiding kan de onderwijskwalifica-
tie in het (voltijds en deeltijds) gewoon secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs OV4 de 
volgende zijn: 

• een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs; 

• een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad; 

• een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad; 

• een diploma van secundair onderwijs. 

In duale structuuronderdelen Se-n-Se kan enkel een beroepskwalificatie of een onderdeel ervan 
worden uitgereikt. 

In het (voltijds en deeltijds) gewoon secundair onderwijs (m.i.v. duale structuuronderdelen Se-n-Se) 
kunnen ook de volgende bewijzen worden uitgereikt: 

• een bewijs van beroepskwalificatie; 

• een bewijs van deelkwalificatie; 

• een bewijs van competenties; 

• een attest van regelmatige lesbijwoning. 

Een bewijs van beroepskwalificatie wordt volgens de ministeriële omzendbrief SO/2019/01 uitge-
reikt aan leerlingen die niet slagen voor het geheel van de algemene én beroepsgerichte vorming 
zoals opgenomen in het standaardtraject, maar wel voor alle competenties die deel uitmaken van 
een beroepskwalificatie. In een beroepskwalificatie worden de competenties opgesomd die een be-
ginnende werknemer in een bepaald beroep moet kunnen uitoefenen. De omschrijving “alle compe-
tenties” betekent echter niet dat de leerling letterlijk alle competenties moet hebben verworven. 
Die zienswijze zou er verkeerdelijk toe leiden dat de klassenraad geen beoordelingsmarge meer zou 
hebben. De klassenraad oordeelt autonoom of de leerling in voldoende mate de competenties heeft 
bereikt. 

Een bewijs van deelkwalificatie wordt uitgereikt als de leerling een deelkwalificatie behaalt. Dat is 
een afgerond geheel van competenties uit een beroepskwalificatie dat relevant is voor de arbeids-
markt. Niet voor elke opleiding zullen er deelkwalificaties kunnen worden afgebakend aangezien 
niet elke beroepskwalificatie toelaat om nog kleinere gehelen af te bakenen met afzonderlijke rele-
vantie op de arbeidsmarkt. 

Sommige duale opleidingen zijn dan weer gebaseerd op een of meer beroepskwalificaties of deel-
kwalificaties, waardoor de leerling ook meerdere bewijzen van beroepskwalificatie of deelkwalifica-
tie kan behalen binnen één opleiding. 

Een bewijs van competenties wordt uitgereikt aan leerlingen die geen afgerond geheel van compe-
tenties bereikten. Op dit bewijs staan de afzonderlijke onderdelen die de leerling behaalde. Dit be-
wijs kan daarnaast ook worden toegekend aan een leerling die bovenop een beroepskwalificaties of 
deelkwalificatie nog verschillende andere competenties behaalde zonder dat dit echter een afge-
rond geheel van competenties vormt. 

Een attest van regelmatige lesbijwoning wordt uitgereikt bij vroegtijdige beëindiging van de oplei-
ding zonder dat er attesteerbare competenties verworven zijn of na het eerste leerjaar van een 
graad (zie bovenaan punt 5.1). 
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Leerlingen ontvangen de studiebewijzen niet cumulatief. Wanneer een leerling een onderwijskwali-
ficatie behaalt, omvat die reeds de beroepskwalificatie(s) en/of deelkwalificatie(s). De leerling 
krijgt in dat geval dan ook enkel de onderwijskwalificatie en niet de onderliggende bewijzen uitge-
reikt. Hetzelfde geldt voor de beroepskwalificatie met onderliggende deelkwalificaties. Als een 
leerling bovenop een bewijs van beroepskwalificatie of een bewijs van deelkwalificatie bijkomende 
competenties verwierf, kan dit wél bijkomend gecertificeerd worden via een bewijs van competen-
ties. 

Als het einde van de opleiding voor een leerling is voorzien op 30 juni en de leerling op die datum 
nog geen onderwijskwalificatie behaalt, kan hij het volgende schooljaar zijn duale opleiding verder 
zetten. Hij kan zich dan tijdens het verdere traject inzetten op de ontbrekende competenties. 

5.2 Buso OV3 

In het buitengewoon onderwijs OV3 zijn voor zowel de kwalificatie- als de integratiefase de vol-
gende vormen van studiebekrachtiging mogelijk: 

• een getuigschrift van de opleiding; 

• een bewijs van beroepskwalificatie; 

• een bewijs van deelkwalificatie; 

• een attest van verworven bekwaamheden; 

• een attest beroepsonderwijs. 

De leerling behaalt het getuigschrift van de opleiding als hij slaagt voor het geheel van de algemene 
en sociale vorming en de beroepsgerichte vorming zoals opgenomen in het standaardtraject van de 
duale opleiding. 

Meer informatie over het ”bewijs van beroepskwalificatie” en “bewijs van deelkwalificatie” vind je 
hierboven bij de opsomming voor het gewoon secundair onderwijs en buso OV4. 

Een attest van verworven bekwaamheden wordt op het einde van de kwalificatiefase of de integra-
tiefase of bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding uitgereikt aan leerlingen die geen afgerond 
geheel van competenties bereikten en dus niet in aanmerking komen voor een getuigschrift van de 
opleiding, een bewijs van beroepskwalificatie of een bewijs van deelkwalificatie. Op dit attest wor-
den de afzonderlijke competenties uit de erkende kwalificatie opgelijst die de leerling heeft ver-
worven. Daarnaast kan dit attest ook worden toegekend aan een leerling die bovenop een beroeps-
kwalificatie of deelkwalificatie, nog verschillende andere competenties behaalde zonder dat dit 
echter een afgerond geheel van competenties vormt. 

Een attest beroepsonderwijs wordt op het einde van de kwalificatiefase of de integratiefase of bij 
vroegtijdige beëindiging van de opleiding toegekend aan OV3-leerlingen die niet in aanmerking ko-
men voor één van de andere hierboven opgesomde studiebewijzen. 

Ook voor buso OV3 ontvangt een leerling de studiebewijzen niet cumulatief. Wanneer een leerling 
een getuigschrift van de opleiding behaalt, omvat die reeds de beroepskwalificatie(s) en/of deel-
kwalificatie(s). De leerling krijgt in dat geval dan ook enkel het getuigschrift en niet de onderlig-
gende bewijzen uitgereikt. Hetzelfde geldt voor de beroepskwalificatie met onderliggende deelkwa-
lificaties. Als een leerling bovenop een bewijs van beroepskwalificatie of een bewijs van deelkwali-
ficatie bijkomende competenties verwierf, kan dit wél bijkomend gecertificeerd worden via een at-
test van verworven bekwaamheden. 
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6 Tijdstip 

Een regelmatige leerling krijgt op het einde van zijn opleiding een studiebekrachtiging. Bij meerja-
rige duale opleidingen stromen de leerlingen van rechtswege door van het eerste naar het tweede 
jaar van de duale opleiding. De klassenraad reikt op het einde van het eerst jaar een attest van re-
gelmatige lesbijwoning uit. 

Het einde van de duale opleiding zal in hoofde van de individuele leerling niet steeds samenvallen 
met het einde van het schooljaar en dit ongeacht de organisatievorm waarvoor de school kiest (line-
air/modulair). Het is dus mogelijk dat de leerling zijn opleiding in de loop van het schooljaar beëin-
digt (dus vóór 30 juni). 

Als het einde van de opleiding voor een leerling is voorzien op 30 juni en de leerling op die datum 
nog niet alle competenties heeft verworven, kan zijn opleiding in het daaropvolgende schooljaar 
verderzetten om dan de studiebekrachtiging te krijgen op het ogenblik dat de resterende competen-
ties verworven zijn.  

Ook leerlingen die vroegtijdig uitstromen uit een duaal structuuronderdeel krijgen een studiebe-
krachtiging (zie punt 5). 

Bij een niet-duale modulaire opleiding binnen het deeltijds onderwijs ontvangt de regelmatige leer-
ling op het einde van elke module een studiebekrachtiging. Dit is echter niet het geval bij een duale 
opleiding die modulair georganiseerd wordt. Bij elke duale opleiding - ongeacht of ze wordt aange-
boden door een voltijdse school of een cdo en ongeacht de organisatievorm (lineair/modulair) - 
krijgt de leerling tussentijds geen studiebekrachtiging. De klassenraad reikt een studiebekrachtiging 
uit op het einde van de duale opleiding van de leerling.  

7 Motivering, notulen en proces-verbaal 

Op de klassenraad rust een motiveringsplicht. 

Elke deliberatiebeslissing moet kunnen worden gemotiveerd. Bij discussie zal de motivering ge-
staafd moeten worden aan de hand van het dossier van de leerling. Naarmate een beslissing stren-
ger wordt, zullen ook de eisen waaraan de motivering moet voldoen, toenemen. 

Algemeen gesteld wordt van klassenraden echter niet verwacht dat ze elke beslissing zeer omstan-
dig motiveren. Via de motivering moeten de leerling en/of zijn ouders wel na kunnen gaan op welke 
doorslaggevende elementen de beslissing van de klassenraad gebaseerd is. 

Bij een betwisting (de leerling heeft bv. tegen zijn verwachting in geen onderwijskwalificatie be-
haald) kan die motivering verder worden verfijnd en uitgebreid. 

De motivering is opgenomen in de notulen van de klassenraadsvergadering. 

Van de beslissingen van de klassenraad wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het proces-verbaal 
bevat een lijst met de studiebewijzen die zijn uitgereikt aan de regelmatige leerlingen van een be-
paalde duale opleiding. Een specifiek model hiervan is gevoegd als bijlage 11 bij de ministeriële om-
zendbrief SO/2019/01. 
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8 Beroepsmogelijkheid 

Indien de leerling niet de studiebekrachtiging krijgt die hij beoogt, kan hij daartegen beroep instel-
len. In het model van schoolreglement/centrumreglement is de beroepsprocedure opgenomen. 

De mededeling “Betwisting van evaluatiebeslissingen” (MLER_123) gaat uitgebreid op die procedure 
in. 

Een school/cdo kan beroepsmogelijkheden zo veel als mogelijk vermijden door regelmatig in ge-
sprek te gaan met de leerling en/of zijn ouders over de vorderingen die de leerling maakt. Het zou 
voor de leerling geen verrassing mogen zijn welke studiebekrachtiging hij op het einde van zijn op-
leiding krijgt. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/ed1d3cce-85ee-485d-9c6c-9c57c1b74f6f/attachments/MLER_123_Betwisting%20van%20evaluatiebeslissingen.pdf
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