
 

© Addestino Innovation Management 2018 | Nachtegaalstraat 6 W2, 9240 Zele  
T: +32 52 69 02 69 | E: info @addestino.be | W: www.addestino.be 

 

Tool voor de monitoring en analyse van 

vraag en aanbod binnen Duaal Leren 
Eindverslag 

 

 

Programma 

 

Aanbestedende diensten 
 

 

Externe begeleider 
 

 

  

http://info%20@addestino.be
http://www.addestino.be/


Platform Duaal Leren 

02/10/2018 EWI – PIO – 2018 2 

Inhoud 

1 Objectieven en werkingskader ........................................................................................................ 3 

1.1 Achtergrond en doelstellingen ................................................................................................ 3 

1.2 Deelnemende partners ........................................................................................................... 5 

2 Samenvatting ................................................................................................................................... 6 

3 Positioneren en definiëren .............................................................................................................. 7 

3.1 De projectinitiators.................................................................................................................. 7 

3.1.1 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten .............................................................. 7 

3.1.2 Syntra Vlaanderen ........................................................................................................... 7 

3.2 Het voortraject: “Platform Duaal Leren” ................................................................................. 8 

3.2.1 Beoogde doelstelling van het voortraject ....................................................................... 8 

3.2.2 Deliverables van het voortraject ..................................................................................... 8 

4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt............................................ 9 

4.1 Inschatting van het innovatiepotentieel ................................................................................. 9 

5 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek ................................. 19 

5.1 De referentieoplossing .......................................................................................................... 19 

5.2 Inschatting van de technologische risico’s ............................................................................ 22 

6 Synthese: het commercieel traject ............................................................................................... 33 

6.1.1 Prioriteren van de use cases.......................................................................................... 33 

6.1.2 Omgaan met risico: een iteratieve aanpak ................................................................... 34 

Fase 1 ............................................................................................................................................. 34 

Fase 2 ............................................................................................................................................. 35 

Fase 3 ............................................................................................................................................. 35 

Fase 4 ............................................................................................................................................. 36 

Fase 5 ............................................................................................................................................. 37 

6.1.3 Use cases die niet moeten worden opgenomen in het PIO traject .............................. 37 

CRM ............................................................................................................................................... 37 

Use cases met een te hoog risico voor de geleverde waarde ....................................................... 37 

7 Voorwaarden tot succes ................................................................................................................ 38 

Bijlage A: State of the Art analyse ......................................................................................................... 41 

 

  



Platform Duaal Leren 

02/10/2018 EWI – PIO – 2018 3 

1 Objectieven en werkingskader 

1.1 Achtergrond en doelstellingen 

Dit eindverslag beschrijft alle stappen van het voortraject van ‘Tool voor de monitoring en analyse van 

vraag en aanbod binnen Duaal Leren’, verder kortweg ‘Platform Duaal Leren’ genoemd, presenteert 

de synthese van de resultaten en schetst de vervolgstappen. De doelstelling van dit eindverslag is het 

vormen van een basis voor het opmaken van een precommercieel en/of commercieel bestek. Hiertoe 

worden op de marktconsultatie de verschillende projectstakeholders samengebracht met als doel het 

verzamelen van kennis, inzichten en concrete voorstellen vanuit verschillende invalshoeken. 

Dit eindverslag formuleert een nauwkeurig antwoord op de volgende vragen: 

• Wat behelst het project ‘Platform Duaal Leren’? 

• Waar ligt het innovatiepotentieel van dit project, zowel vanuit gebruikerstandpunt als vanuit 

technologische invalshoek? 

• Waar liggen de echte noden voor een prototype en een precommerciële aanbesteding in het 

kader van Innovatief Aanbesteden? 

Addestino Innovation Management werd door de projecteigenaars, het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten (PIO) van het Vlaams Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) 

in samenwerking met Syntra Vlaanderen, aangesteld om de marktconsultatie van ‘Platform Duaal 

Leren’, in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, te coördineren. Addestino 

heeft als missie om innovatie te leveren aan zijn klanten, end-to-end, vanaf het idee tot het 

eindresultaat. Deze missie wordt volbracht dankzij drie centrale pijlers: 

• Addestino omvat een multidisciplinair team dat in staat is om innoverende doorbraken te 

realiseren doorheen business, strategie, technologie en gebruikerservaring. 

• Addestino beheerst een iteratieve end-to-end methodologie waarmee risico gereduceerd 

wordt en product- en dienstontwikkeling succesvol versneld wordt. 

• Addestino bezit een diepgaande technologische kennis en past die pragmatisch toe in 

verscheidende industriesectoren (telecom, gezondheidszorg, energie, transport, elektronica, 

enz.) en in verscheidene omgevingen (startups, kmo’s, multinationals, universiteiten en 

overheidsinstellingen). 

Tijdens het voortraject van ‘Platform Duaal Leren’ neemt Addestino de rol op van externe begeleider. 

Als externe begeleider faciliteert en coördineert Addestino de marktconsultatie, begeleidt en 

modereert de vergaderingen en stimuleert de nodige wisselwerking tussen de verschillende partijen. 

Als externe begeleider treedt Addestino steeds op in het algemeen belang, met als taak om de 

deelnemers aan de marktconsultatie resultaatgericht en op één lijn te krijgen. Daarnaast verschaft 

Addestino het nodige inzicht en de nodige ervaring in het innovatiegebeuren, mede door het 

aanwenden van een weldoordacht plan van aanpak voor de marktconsultatie en een methodologie 

voor de inhoudelijke discussies en denkprocessen tijdens de werksessies. 

Dit eindverslag is aldus het resultaat van een gestructureerd proces om het innovatiepotentieel van 

‘Platform Duaal Leren’ te bepalen met als doel de vraagstelling naar aanbodszijde te verfijnen in het 

kader van een precommercieel of een commercieel bestek. 
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De marktconsultatie van ‘Platform Duaal Leren’ is effectief gestart op 23 april 2018 en eindigt op 13 

september 2018. Het beslaat de volgende vijf iteraties doorheen 3 dimensies: gebruikers, technologie 

en ‘governance’:  

1. ‘Scoping’ werksessie met medewerkers van de projectinitiator waarbij getracht wordt het 

eindantwoord van de marktconsultatie neer te schrijven op basis van een combinatie van 

ervaring uit het verleden, wensen en hypotheses. 

Deze sessie laat toe een eerste maal de maatschappelijke waarde en het innovatiepotentieel 

van ‘Platform Duaal Leren’ te identificeren. 

 

2. Werksessie met een aantal gebruikersgroepen om het standpunt van de (eind)gebruikers te 

belichten. Deze sessie laat toe het innovatiepotentieel vanuit gebruikersstandpunt verder uit 

te werken, in het bijzonder de gebruikersnoden en de naar toegevoegde waarde 

geprioriteerde use cases.       

           

3. Marktanalyse uitgevoerd door Addestino om de use cases op te delen in modules naar 

gelijkaardige oplossingselementen en voor elke module een eerste referentiearchitectuur uit 

te tekenen door de stand van de technologie, belangrijke componenten en noodzakelijke 

koppelingen na te gaan. Daarnaast wordt er ook een data taxonomie opgesteld en een analyse 

gedaan van de beschikbare databronnen.     

      

4. Werksessie met geïnteresseerde industriepartners en kennisinstellingen om de stand van de 

techniek verder te specifiëren, een inschatting te maken van de risico’s en het 

innovatiepotentieel vanuit technologische invalshoek te bepalen. 

 

5. Eindverslag van de marktconsultatie opgemaakt door Addestino op basis van alle vergaarde 

informatie tijdens de werksessies. 
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1.2 Deelnemende partners 

In het kader van de transparantie en het open karakter van de marktconsultatie van ‘Platform Duaal 

Leren’ worden hierbij de deelnemende bedrijven, overheidsdiensten en kennisinstellingen gelijst. 

Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen 

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie 

Addestino 

Pegusapps NV 

Arinti 

PwC 

Graydon Belgium 

Devoteam 

Imec 

LoQutus 

LT3, Universiteit Gent 

Atos 

Cronos Public Services 

Amista NV 

Ae 

FrontForce - a Ferranti Computer Systems NV company 

EC- AICE-Belgique, GROEN 

VLAIO 

Deloitte 

Radix.ai 

Dataroots 

IBM Belux 

Nalantis NV 

Cegeka 

Whole Systems nv 

Zenjoy 
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2 Samenvatting 

Dit document is het eindverslag van de marktconsultatie van ‘Tool voor de monitoring en analyse van 

vraag en aanbod binnen Duaal Leren’, verder ‘Platform Duaal Leren’ genoemd, dat liep van 23 april 

2018 tot 13 september 2018 en waarbij Addestino optrad als externe begeleider voor EWI. Het bevat 

de volledig uitgewerkte resultaten van het traject en schetst de mogelijke prioriteiten en 

vervolgstappen voor het opmaken van een aanbesteding. Het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten (PIO), in samenwerking met Syntra Vlaanderen, wenst door middel van een 

innovatieve aanpak een platform te laten ontwikkelen dat de monitoring van vraag en aanbod, 

succesfactoren en doorstroom van leerlingen binnen Duaal Leren mogelijk maakt. Dit platform zal 

ervoor zorgen dat Syntra Vlaanderen en de partners uit zijn ecosysteem kunnen terugvallen op data 

en ‘data driven’ inzichten. Zo kunnen ze gefundeerde beslissingen nemen om het project Duaal Leren 

te sturen. De conclusies van de marktconsultatie van ‘Platform Duaal Leren’ situeren zich op drie 

vlakken. 

Als eerste conclusie: het project ‘Platform Duaal Leren’ is zeer innovatief vanuit gebruikersstandpunt. 

Het project wiloperationele ondersteuning bieden aan diverse gebruikers betrokken bij Duaal Leren 

(scholen, leerlingen, bedrijven, begeleiders, middenveldorganisaties, kennisinstellingen,…) en wil dat 

doen ‘op meer dan intuïtie alleen’. Het omzetten van data naar bruikbare inzichten verbetert de 

transparantie, verhoogt de kennis en keuzemogelijkheden voor de leerlingen en ondersteunt 

gefundeerde beslissingen. In totaal werden een vijftigtal diverse use cases opgesteld met relevante 

eindgebruikers, waarvan ruim de helft bestempeld werden door die eindgebruikers als “zeer 

belangrijk”.  

Als tweede conclusie: het project ‘Platform Duaal Leren’ is innovatief vanuit technologisch standpunt. 

Uit discussies met experten uit de industrie en kennisinstellingen blijkt dat er vandaag al heel wat 

technologische ondersteuning voor datacollectie en intelligente analyse mogelijk is en zelfs 

commercieel beschikbaar. Verder kwamen ruim 20 use cases naar voor die elk een bepaald 

innovatiepotentieel (en dus risico) met zich meedragen. De voornaamste technologische uitdagingen 

zijn: 

• het verzamelen van data uit niet-gestructureerde bronnen en feedback. Dit behoeft o.a. 

procesinnovatie en nieuwe samenwerkingsvormen tussen alle partijen.  

• het genereren van oorzakelijke verbanden, voorspellende analyses, succesfactoren en andere 

inzichten die verder gaan dan klassieke analyses met gestructureerde metrieken. 

• het openstellen van de data op een gebruiksvriendelijke manier die geen kennis van de 

structuur van de database vereist. 

Als derde conclusie: het hoge technologische risico dat in verschillende voor de gebruiker belangrijke 

use cases vervat zit, vereist een innovatieve aanbesteding. Het uiteindelijke project zal iteratief worden 

aangepakt, waarbij na elke iteratie de scope moet worden bijgesteld door middel van een 

herprioritering van de use cases. Deze prioritering zal gebeuren door analyse van de oplevering en 

‘lessons learned’ uit de vorige fase. Tijdens de eerste fases wordt de complexiteit laag gehouden en 

gekeken naar wat nuttig is voor de eindgebruiker. Gradueel zal de complexiteit worden opgebouwd 

voor die onderdelen die de gebruiker het belangrijkst vindt. Complexiteit wordt geëvalueerd op 3 

vlakken: data, analyse en business processen.   
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3 Positioneren en definiëren 

3.1 De projectinitiators 

3.1.1 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten  

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoopmiddelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 

Meer informatie is beschikbaaar op http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/. 

3.1.2 Syntra Vlaanderen 

Het Vlaams Agentschap voor ondernemingsvorming SYNTRA Vlaanderen wil zich voorbereiden op het 

nieuwe stelsel voor Duaal Leren en zijn dienstverlening erop afstemmen met het project ‘Platform 

Duaal Leren’. De lancering van het nieuwe stelsel is voorzien voor september 2019. SYNTRA 

Vlaanderen werd de rol van regisseur toegekend. 

In het stelsel Duaal Leren verwerft een leerling vaardigheden op de werkvloer en in een school, dit kan 

zowel een voltijdse school zijn, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats. De 

lancering van het nieuwe stelsel is voorzien voor september 2019.  

• Sinds 2016 lopen er al proeftuinen die stelselmatig werden  uitgebreid. Voor het schooljaar 

2018-2019 verwacht men ongeveer 2000 leerlingen in 178 richtingen (voor een totaal van 50 

opleidingen).  

• In september 2019 wordt het systeem dan over heel Vlaanderen uitgerold. Vanaf dan zullen 

alle voltijdse, deeltijdse en Syntra-lesplaatsen duale opleidingen kunnen aanbieden.  

  

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
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3.2 Het voortraject: “Platform Duaal Leren” 

3.2.1 Beoogde doelstelling van het voortraject 

Doel van het platform en rol binnen het ecosysteem 

Zoals eerder aangegeven is het de uiteindelijke doelstelling van Syntra Vlaanderen om Duaal Leren  te 
doen evolueren naar een nieuwe onderwijsvorm die een volwaardige keuze is voor de leerling.  Om 
dit te kunnen bewerkstelligen wil Syntra Vlaanderen in zijn rol als regisseur samenwerken met de 
partners binnen het ecosysteem Duaal Leren. In dit ecosysteem bevinden zich stakeholders die 
voornamelijk ook deel uitmaken van het Vlaams Partnerschap: 

• Onderwijskoepels 

• Bedrijfssectoren 

• Departementen van de overheid: werk, onderwijs… 
 

Verder kunnen er ook andere partijen een actieve rol opnemen binnen het ecosysteem bv. Voka, 
UNIZO, VDAB… 

Het overgrote merendeel van de vragen die Syntra Vlaanderen ontvangt van zijn partners zijn vragen 
omtrent de match tussen leerlingen en bedrijven. Dit heeft zich vertaald tot 2 concrete doelstellingen: 

1. Het platform moet het mogelijk maken om de afstemming van het aanbod en de vraag naar 
werkplekken te monitoren in de tijd. Hiervoor moeten kenmerken van werkplekken, scholen 
en opleidingsverstrekkers, en leerlingen met elkaar gekoppeld worden.  

2. Het platform moet, door middel van aanvulling en verrijking van bestaande databronnen, een 
analyse kunnen maken van welke factoren een negatieve of positieve invloed hebben op het 
succes van werkplekleren.  

 
Let wel, het ontwikkelen van applicaties die een antwoord bieden op de specifieke noden van alle 
partners behoort niet tot de scope van het project. Wel is het de bedoeling om op een innovatieve, 
intelligente manier data te gaan aggregeren, verrijken en ontsluiten zodat de partners zelf applicaties 
kunnen ontwikkelen of onderzoek voeren op basis van de gegenereerde data en inzichten. Hiervoor 
moeten de partners makkelijk kunnen integreren met het platform, zonder dat ze dure licenties 
moeten betalen.  

Ook Syntra Vlaanderen kan in een latere fase nog het initiatief nemen om verdere functionaliteiten of 
applicaties te (laten) ontwikkelen op basis van de gegenereerde data. Verder kan het zijn dat enkele 
experimentele applicaties die de kwaliteit van de verrijkte data inschatten worden opgenomen in de 
scope van dit project. 

3.2.2 Deliverables van het voortraject 

Tijdens de marktconsultatie wordt toegewerkt naar een eindverslag: 

Het voorliggende eindverslag dat alle inzichten van de marktconsultatie beschrijft waaronder:  

1. de afstemming tussen gebruikersbehoeften en het innovatieve aanbod 

2. een goede inschatting van het innovatiepotentieel 

3. de haalbaarheid en de vereiste investeringen van de oplossing 
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4 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit 

gebruikersstandpunt 

Vanuit de expertise van de projectinitiators werden eerst de verscheidene gebruikersgroepen in kaart 

gebracht. Vervolgens werden de belangrijkste gebruikersvereisten in kaart gebracht vanuit de 

expertise van de gebruikers zelf aan de hand van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Op deze 

manier wordt getracht een eerste algemeen beeld te schetsen van de geambieerde doelstellingen van 

het project. 

De verschillende gebruikersgroepen zijn: 

• Syntra Vlaanderen 

• Vlaams Partnerschap 

• De sectoren via het sectoraal partnerschap 

• Bedrijven 

• Scholenkoepels en het departement onderwijs 

• Scholen en CLB 

• Leerlingen en ouders 

• Voka, UNIZO en andere intermediaire organisaties 

• Lokale platformen zoals arbeidsmarktonderwijs 

• Departement werk 

• VDAB 

• Onderzoeksinstellingen 

4.1 Inschatting van het innovatiepotentieel 

Onderstaande lijst van een vijftigtal use cases, opgesteld samen met de werknemers van SYNTRA 

Vlaanderen (verder: SVL) en partners uit het sectoraal partnerschap, departement onderwijs, 

onderzoeksinstellingen en Agodi, brengt de gebruikersvereisten in kaart.  

Het innovatiepotentieel van elke use case wordt toegekend door middel van een planning poker 

techniek. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal niet innovatief voor de 

eindgebruiker”. Een waarde 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als “uitermate 

innovatief voor de eindgebruiker”. Indien een KO-score gegeven wordt, spreekt men over een use case 

die absoluut vervuld moet zijn alvorens de andere use cases van nut kunnen zijn. Er is een negatieve 

impact als dit niet aanwezig is.   

Use case A1.1: Als Syntra Vlaanderen (SVL) kan ik koppelen met het datawarehouse van SVL (met 

daarin adressen van scholen en bedrijven, …) zodat ik mijn platform maximaal kan verrijken met 

data.  

Score van het innovatiepotentieel: KO 

Het oplossen van deze use case creëert geen meerwaarde tegenover de huidige situatie. De data uit 

de datawarehouse wordt reeds gebruikt (weliswaar zonder automatische analyse). Indien deze use 

case niet vervuld wordt, gaat de kwaliteit wel achteruit.  
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Use case A2.1: Als sectoraal partnerschap kan ik informatie over een bedrijf ontvangen (vb. RSZ 

gegevens, financiële draagkracht,…) om een erkenningsaanvraag te onderzoeken zodat ik tot een 

betrouwbare beoordeling kan komen op een efficiënte manier. 

Score van het innovatiepotentieel: 5-8 

Deze use case is nuttig maar niet meer dan dat. Er moet vooral verbetering worden gebracht in de 

huidige situatie, waarin de informatie te schaars is.  

Use case A2.2: Als sectoraal partnerschap, SVL, Voka en andere intermediaire organisaties, regionale 

overlegplatformen zoals arbeidsmarktonderwijs kan ik data trekken en een visueel overzicht krijgen 

op regionaal niveau over ondernemingen en sectoren die al dan niet in Duaal Leren zitten zodat 

1. met zo weinig mogelijk workload zo veel mogelijk juiste bedrijven kunnen bereikt worden 

2. aanbevelingen naar het onderwijs (vb. i.f.v. aanbod Duaal Leren, i.f.v. knelpuntberoepen) 

kunnen gemaakt worden. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

In deze use case zitten twee vormen van meerwaarde. Ten eerste wordt de data, die op dit moment 

over meerdere systemen zit, gecentraliseerd. Alle stakeholders uit het ecosysteem (met de nadruk op 

scholen) moeten gemakkelijk aan deze data kunnen. Op dit moment komen hierover veel vragen bij 

de werknemers van SVL terecht die manueel de data moeten doorgeven.  

Ten tweede zorgt het visueel aspect ervoor dat data meteen wordt omgezet in informatie. Voorwaarde 

is wel dat dit op een overzichtelijke manier gebeurt voor menselijke gebruikers die gemakkelijk 

zoekopdrachten moeten kunnen uitvoeren.   

Use case A2.3: Als SVL kan ik mijn eigen data koppelen met de reeds beschikbare data van de VDAB 

(vb. lijst van knelpuntberoepen, lijst duale opleidingen, vacatures, lijst van aanbiedende bedrijven, 

lijst van succesvolle tewerkstelling na een jaar) zodat ik een uniek overzicht kan aanbieden van 

Duaal Leren vs. aanbod van de arbeidsmarkt vs. … 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Deze use case krijgt dezelfde score als A2.2 en ook om dezelfde reden. Het centraliseren en 

gebruiksvriendelijk ontsluiten van wijdverspreide data zorgt ervoor dat zowel SVL als de VDAB minder 

werklast hebben bij het beantwoorden van veelvoorkomende vragen.  

Use case A2.4: Als SVL kan ik mijn analyses i.v.m. succesfactoren, doorstroom, knelpuntberoepen etc. 

verrijken met ongestructureerde bronnen (vb. feedback van leerlingen, mailverkeer, verslagen van 

bedrijfsbezoeken, bedrijfsomschrijvingen op LinkedIn, …) zodat ik bredere inzichten uit de data kan 

halen.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Op dit moment gebeurt de analyse van het succes van een opleiding zuiver op basis van menselijke 

intuïtie. Bijgevolg zit alle kennis over niet-gestructureerde feedback dan ook verspreid.  

Use case A3.1: Als SVL kan ik automatisch bedrijfsgegevens (vb. #vacatures, #stages, sector, type 

jobs, algemene bedrijfsomschrijving, #gevolgde mentoropleidingen…) halen uit externe sites waar 

grote hoeveelheden informatie aanwezig zijn (vb. Jobat.be, vacature.be, Gouden Gids, steunpunt 

werk, LinkedIn…)  en externe databases (vb. Woodwize, Voka,...) zodat ik  

1. bedrijfsprofielen kan maken om gerichter te prospecteren  

2. analyses uit andere use cases kan verrijken.  
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Score van het innovatiepotentieel: 40  

Het vinden van voldoende kwalitatieve werkplekken is de kern van de werking van SVL. Als men er in 

slaagt de juiste gegevens boven te halen (nl. die gegevens die hen in staat stellen gericht die 

ondernemingen aan te spreken die een hoge kans hebben om een kwaliteitsvolle werkplek te 

zijn/worden) zou dat een enorme vooruitgang zijn. 

Use case A3.2: Als SVL kan ik automatisch scholengegevens (vb. programmatie, studierichtingen, 

contactpersonen, profiel, aanpak…) halen uit grote externe sites (vb. onderwijskiezer, AgODi, 

Facebook,…) en schoolsites zodat ik  

1. bedrijfsprofielen kan maken om gerichter te prospecteren  

2. analyses uit andere use cases kan verrijken.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit heeft een lagere score dan 3.1 omdat het prospecteren van scholen van minder groot belang is dan 

het prospecteren van bedrijven. Verder kan het wel van pas komen om analyses van andere use cases 

te ondersteunen (zoals het weergeven van interessante scholen voor bedrijven of leerlingen). 

Use case A3.3: Als SVL kan ik automatisch een evenementenkalender genereren door de nodige info 

uit partnersites te halen (vb. Facebookpagina's van scholen, schoolsites, sites van de sectorale 

partners,…) zodat ik een overzicht kan tonen aan alle stakeholders (vb. geïnteresseerde leerlingen, 

ouders, scholen, bedrijven,…). 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

‘Nice to have’ maar niet essentieel.  

Use case A3.4: Als SVL kan ik automatisch en overzicht laten maken van beschikbare 

mentoropleidingen van verschillende opleidingsinstellingen (vb. De Syntra's, privéaanbiedingen,…) 

zodat ik bedrijven met werkplekken gerichte info kan geven over opleidingen. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Dit kan nuttig zijn zodat bedrijven zelf op zoek kunnen gaan naar hoe ze hun werking kunnen 

verbeteren maar is verder niet essentieel.  

Use case A4.1: Als SVL kan ik een CRM raadplegen waarbij ik per bedrijf info kan bijhouden: 

mentoren, #overeenkomsten, #gestopte overeenkomsten, prospectiemomenten, contactmomenten, 

controles, feedback van leerlingen (evt. per mentor)… zodat ik  

1. gericht het bedrijf kan helpen  

2. een overzicht heb over welke bedrijven al geprospecteerd zijn. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Dit sluit aan bij de kern van de werking van SVL (zie use case 3.1). Verder is dit wel in overlap met 

enkele initiatieven die reeds lopen bij SVL en moet er bekeken worden of dit in het PIO-traject wordt 

meegenomen.  

Use case A4.2: Als SVL kan ik een CRM raadplegen waarbij ik per school info kan bijhouden: deelname 

aan de kick-off, opleidingen, #leerlingen (in Duaal Leren), gestelde vragen,… zodat ik gericht kan 

antwoorden op vragen van de scholen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het contact met de scholen is minder belangrijk dan dat met de bedrijven. Toch zorgt een goed 

geïnformeerde school ervoor dat de bedrijven waarmee ze samenwerkt ook goed op de hoogte zijn. 
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Use case A4.3: Als sectoraal partnerschap kan ik relevante info uit de CRM raadplegen (vb. CRM 

profielen van alle bedrijven in mijn sector) zodat ik gericht bedrijven kan helpen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is wel van belang, maar de rol die SVL moet spelen in het automatisch verspreiden van deze 

gegevens (en of ze al dan niet zelf het initiatief moeten nemen) staat nog in vraag.  

Use case B1.1: Als SVL kan ik gestructureerde data en informatie per regio (vb. actuele aanbod en 

opleidingscijfers, hoeveel leerlingen per opleiding, hoeveel werkplekken per opleiding…) rond 

onevenwicht tussen vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen (vb. werkplek Duaal Leren, 

AgODi…) zodat ik inzicht krijg in het huidige onevenwicht tussen vraag en aanbod.  

Score van het innovatiepotentieel: KO 

Dit is een use case die in elk geval moet opgelost worden. Het huidige onevenwicht kan reeds uit de 

datawarehouse van SVL gehaald worden maar niet op een gebruiksvriendelijke en open manier. Toch 

is dit een vraag die SVL dagelijks krijgt. Het publiek beschikbaar maken van deze informatie zou dus 

enorm veel werk besparen.  

Use case B1.2: Als SVL kan ik gestructureerde data (vb. aanbod en opleiding i.f.v. NACE)  rond 

onevenwicht tussen vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen (vb. database departement 

werk, database steunpuntwerk,…) zodat ik inzicht krijg in toekomstige evolutie van vraag en aanbod.  

Score van het innovatiepotentieel: 20 

In tegenstelling tot B1.1 is dit wel enorm vernieuwend en heeft het een grote impact. Bedrijven 

informeren rond evoluties in vraag en aanbod is de kern van de rol van SVL als regisseur voor Duaal 

Leren.  

Use case B1.3: Als SVL, beleidsactor, sector kan ik een dashboard krijgen met operationele en 

strategische indicatoren en KPI’s over de resultaten van Duaal Leren (bv. 10% van bedrijven over 

heel Vlaanderen stapt in Duaal Leren) i.f.v. filters zoals sector, regio,… zodat ik weet waar ik het 

Duaal Leerprogramma al dan niet moet bijsturen en hierover kan rapporteren. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Een dashboard is een gebruiksvriendelijke manier om de werking van en rapportering over Duaal Leren 

op te volgen. Dit geeft ook aanzet tot het gericht bijsturen. 

Use case B1.4: Als SVL, sector, VDAB kan ik op een zeer granulair niveau 

(regio/buurt/sector/detailsector), inzicht krijgen in de mismatch tussen  

1. vraag naar (knelpunt)beroepen  

2. aanbod naar Duale Leerplekken  

3. aantal relevante bedrijven  

4. vraag van leerlingen  

5. aanbod van leerlingen  

zodat ik weet waar ik het Duaal Leerprogramma al dan niet moet bijsturen en kan rapporteren. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit draagt bij tot het gerichter aanspreken van provinciale aanbieders. Op dit moment prospecteert 

SVL nieuwe bedrijven door bedrijven aan te spreken met openstaande vacatures. Hier kan echter meer 

inzicht gecreëerd worden welke van deze vacatures het meest in lijn liggen met Duaal Leren. Deze use 

case zorgt voor gecoördineerde actie waar de nood het hoogst is.  
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Use case B2.1: Als school kan ik informatie krijgen over de lokale arbeidsmarkt (vb. gevraagde 

profielen, toekomstige profielen, economische groei…) zodat ik die opleidingen kan organiseren die 

mijn leerlingen de meeste uitstroom naar de arbeidsmarkt opleveren. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Vanuit het oogpunt van SVL is dit belangrijk. De vraag is evenwel of een school hierop zit te wachten. 

Wel kan het nuttig zijn om de discussies die ontstaan omtrent nieuwe opleidingen op een gefundeerde 

manier te kunnen voeren op basis van feiten.  

Use case B2.2: Als SVL of kennisinstelling kan ik studies, rapporten, whitepapers... rond onevenwicht 

tussen vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen en interpreteren zodat ik inzicht krijg in 

toekomstige evoluties van vraag en aanbod.  

Score van het innovatiepotentieel: 20-40 

Net zoals bij B1.2 is dit enorm vernieuwend en gebeurt het op dit moment totaal niet. In deze studies 

zit nochtans veel informatie vervat omtrent de toekomstige situaties. Dit zou een sterke meerwaarde 

vormen  tegenover alle reeds bestaande analyses.  

Use case B2.3: Als sectoraal partnerschap, Vlaams partnerschap, opleidingsinstelling… kan ik op 

basis van de historiek in ons platform inzicht krijgen in het onevenwicht tussen vraag en aanbod per 

regio, sector… zodat er concrete acties kunnen genomen worden op het juiste niveau.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Het betrekken van de volledige historiek om de analyse te versterken kan nuttig zijn.  

Use case B2.4: Als SVL of onderzoeksinstelling kan ik op basis van de historiek en andere databronnen 

(vb. bedrijfsinvesteringen, ondernemersvertrouwen, conjunctuurbarometer, geboortecijfer 

infrastructuurinvesteringen en andere forecasts) in ons platform een extrapolatie krijgen hoe het 

onevenwicht in de toekomst zal evolueren door verbanden te leggen met andere parameters (vb. 

aantal nieuwe bedrijven in een regio) zodat ik de juiste bijsturing kan doen: de randvoorwaarden 

veranderen via beleid, het opleidingsaanbod aanpassen, de invulling van het programma Duaal 

Leren bijsturen, harder werken,… 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Inzichten die gericht bijsturen mogelijk maken, zijn van essentieel belang en leveren een absolute 

meerwaarde tegenover de huidige situatie.  

Er moet wel worden opgemerkt dat dit niet mag uitmonden in een onderzoeksrapport. Er zal tijdens 

de ontwikkeling van deze use case verder onderzocht moeten worden hoe  inzichten ook daadwerkelijk 

naar  acties vertaald kunnen worden.  

Use case B2.5: Als SVL kan ik verschillende data- en informatiebronnen i.v.m. onevenwicht tussen 

vraag en aanbod aggregeren en verbanden zien, en dit weergeven in toegankelijke rapporten zodat 

de juiste partners de juiste acties kunnen nemen. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Zie B2.4.  

Use case B2.6: Als SVL, onderzoeksinstelling, opleidingsinstelling, bedrijf kan ik inzicht krijgen in de 

mobiliteitsproblematiek tussen vraag en aanbod in een specifieke regio zodat ik de juiste 

inspanningen kan leveren via partners (vb. DeLijn, bedrijven,..) om de mobiliteit van jongeren te 

verbeteren (vb. Carpoolen, buspoolen…). 
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Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is een specifieke problematiek die voor jongeren vaak moet opgelost worden. Voor hen zijn de 

opties vaak beperkt (aangezien zij geen rijbewijs hebben), vooral in industrieterreinen. Indien de 

inzichten gedetailleerd en specifiek genoeg zijn, is er de hoop dat de voorgestelde oplossingen 

laagdrempelig genoeg zijn om ook effectief uitgevoerd te worden. Verder kan het de jongeren 

informeren over de voor- en nadelen van bepaalde werkplekken.  

Use case B2.7: Als SVL, sectoraal partnerschap, onderzoeksinstelling kan ik een zoekopdracht 

uitvoeren in de database waarbij ik vragen stel als: "Wat is de tendens van de uitstroom van 

ongekwalificeerde leerlingen?" "Wat is de doorstroom van Duaal Leren naar werk binnen een 

sector?" zodat ik op een intuïtieve manier informatie kan verzamelen zonder de database structuur 

te kennen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Dit moet ervoor zorgen dat partners gemakkelijker de nodige informatie kunnen vinden en er dus 

minder vragen bij SVL terecht komen.  

Use case B2.8: Als SVL kan ik bedrijfsprofielen opstellen op basis van meer dan metadata alleen (vb. 

Feedback van leerlingen, mailverkeer, verslagen van bedrijfsbezoeken, bedrijfsomschrijvingen op 

LinkedIn, …) zodat ik gericht kan prospecteren.  

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Alle info die ertoe bijdraagt om kwaliteitsvolle bedrijven te vinden, is nuttig. Dit is immers een van de 

hoofdtaken van SVL als regisseur.   

Use case B2.9: Als SVL kan ik het mailverkeer analyseren en een auto FAQ de meest voorkomende 

vragen laten beantwoorden zodat ik minder herhaalwerk heb. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Dit is momenteel nog niet van groot belang omdat de werklast nog vrij beperkt is, zeker indien de data 

en info uit andere use cases op een gebruiksvriendelijke manier ontsloten wordt. Het zou wel kunnen 

dat bij de volledige uitrol van Duaal Leren (met sterke toename van het aantal scholen, leerlingen en 

bedrijven) het belang hiervan stijgt.  

Use case B3.1: Als departement kan ik informatie krijgen over de doorstroom van duale leerlingen 

naar de arbeidsmarkt zodat ik het beleid kan bijsturen.  

Score van het innovatiepotentieel: 5-8 

Het is een vraag die zeker opgelost moet worden, maar die op dit moment al tot de taken van de VDAB 

behoort en dus niet uniek is.  

Use case B3.2: Als CLB, school, leerling, ouder kan ik de kans op het vinden van een leerwerkplek  

evalueren zodat ik mijn studiekeuze kan bijsturen.  

Score van het innovatiepotentieel: 8-13 

SVL is van mening dat dit goede informatie zou zijn voor de leerlingen, maar dat ouders en leerlingen 

vaak afgaan op perceptie en niet op data. De vraag is dus of dit vaak zou gebruikt worden.  

Use case B3.3: Als leerling kan ik zicht krijgen op de mogelijkheden van leerwerkplekken in mijn regio 

of buurt i.f.v. mijn studierichting zodat ik een bewuste studiekeuze kan maken. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

In tegenstelling tot B3.2 is dit wel informatie die in de leefwereld van de leerling valt en dus van groter 

nut is.  
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Use case B3.4a: Als school kan ik zicht krijgen op het potentiële aanbod aan werkplekken voor Duaal 

Leren in lijn met mijn nieuwe studierichting door de verworven competenties expliciet te maken en 

door te rekenen op de werkgever om hun plaatsen te matchen aan die competenties zodat ik zeker 

ben dat de nieuwe richting kan werken alvorens ik ze lanceer. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Dit is een sterk doel voor de scholen die op deze manier ervoor kunnen zorgen dat opleidingen altijd 

nuttig zijn. De vrees bij het ecosysteem is echter dat de scholen hier geen of amper gebruik van zullen 

maken.  

Use case B3.4b: Als school kan ik zicht krijgen op het potentiële aanbod aan werkplekken voor Duaal 

Leren in lijn met mijn nieuwe studierichting zodat ik zeker ben dat de nieuwe richting kan werken 

alvorens ik ze lanceer. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Zie B3.4a.  

Use case B3.5: Als onderzoeksinstelling kan ik geaggregeerde data met informatie over aantal 

erkende werkplekken, type onderneming (vb. KMO vs. multinational),  succesratio van invulling en 

opleidingen krijgen zodat ik inzicht kan krijgen in wat succes drijft. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Voor onderzoekers is dit zeer nuttige data ter ondersteuning van hun studies.  

De meer operationele partners in het ecosysteem stellen zich wel de vraag wat het gebruik hiervan zal 

zijn.  

Use case B3.6: Als onderzoeksinstelling kan ik geanonimiseerde individuele data over aantal erkende 

werkplekken, type onderneming (vb. kmo),  succesratio van invulling en opleidingen, voorgaande 

schoolloopbaan krijgen zodat ik inzicht kan krijgen in wat succes drijft. 

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Deze vorm van data is het walhalla voor onderzoek. Hier kunnen nog meer gedetailleerde analyses op 

gebeuren dan voor use case B3.5.  

Opnieuw maken de operationele partners de kanttekening dat het gebruik en het nut op het veld 

beperkt is.  

Use case B4.1: Als AgODi kan ik een rapport krijgen om te zien of een nieuwe programmatie van een 

school rond Duaal Leren zinvol is (vb. i.f.v. regionaal werkplekaanbod, i.f.v. reeds beschikbare 

opleidingen in de regio, i.f.v. knelpuntberoepen...) zodat ik een gefundeerde beslissing over de 

programmatie kan nemen. 

Score van het innovatiepotentieel: 20 

Dit is nuttig omdat het vanuit Brussel vaak moeilijk is om een overzicht te krijgen van de regionale 

problematieken. Hierdoor moet dit vaak regionaal worden aangepakt of moet er worden vertrouwd 

op de onderbouw van de school.  

Use case B4.2: Als onderzoeker kan ik analyses op uitval uit Duaal Leren doen, indien er onvoldoende 

aanbod is in de regio, met filter op reden voor uitval zodat er aanbevelingen kunnen gebeuren naar 

aanbod van de werkplekken of aanbod van de studie. 
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Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit kan helpen bij het vinden van oorzaken voor uitval, maar is enkel van nut als de reden voor uitval 

kan gelinkt worden aan het profiel van de leerling.  

Use case B4.3: Als school kan ik in functie van mijn opleidingen zicht krijgen op welke competenties 

er moeten ontwikkeld worden en deze competenties kan ik koppelen aan bedrijven die deze afdekken 

zodat ik het aantal bedrijven dat ik moet contacteren kan beperken en toch mijn ganse 

opleidingsportefeuille afdekken. 

Score van het innovatiepotentieel: 8 

Ten eerste is het ecosysteem er niet van overtuigd dat dit volledig kan opgelost worden door 

technologie. De gevraagde competenties zijn vaak te specifiek (bv. in de lassector). Bovendien zijn  

enkele partners ervan overtuigd dat dit niet kan opgelost worden met  een algoritme en 

interpersoonlijk overleg vereist.  

Daartegenover staat dat het de mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven vergroot indien een 

bedrijf niet alleen alle competenties kan afdekken. Bedrijven hebben niet dezelfde kennis als een 

begeleider van Duaal Leren en hebben dus baat bij een overzichtelijke weergave van de gevraagde en 

aangeboden competenties. Dit vereist wel dat de competenties in standaardtrajecten moeten kunnen 

gegoten worden.  

Use case B4.4: Als sectoraal partnerschap kan ik inzicht krijgen in welke ondernemingen er blijkbaar 

niet in slagen Duaal Leren correct aan te bieden zodat ik de juiste acties kan nemen om 

‘opportunistische’ en ‘onsuccesvolle’ bedrijven op het vlak van Duaal Leren eruit te halen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Dit is van nut om terugkerende problemen gericht aan te pakken.  

Use case B4.5: Als SVL, beleid kan ik bepalen wat goed of fout loopt voor scholen, bedrijven, leerlingen 

(per opleiding, sector…) door feedback te analyseren zodat ik gericht kan bijsturen (per school, 

opleiding, sector... ) op het niveau van beleid.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is nuttig maar niet de hoofdtaak van SVL.  

Use case B5.1: Als onderneming kan ik mij kandidaat stellen voor duale werkplekken met een 

verduidelijking voor welke competenties dit relevant is zodat ik maximaal kans heb om de juiste 

profielen aan te trekken. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is van nut om de aangeboden competenties van belang voor B4.3 en andere use cases in functie 

van matching mee te krijgen van de bedrijven.  

Use case B5.2: Als onderneming kan ik in het geval dat mijn Duaal Leerwerkplekken niet ingevuld 

raken, toch op de hoogte blijven van het succes van het Duaal Leerprogramma (vb. door succesvolle 

voorbeelden uit mijn omgeving) zodat ik mij blijf kandidaat stellen en niet uitval. 

Score van het innovatiepotentieel: 8-13 

Het is een pijnpunt dat bedrijven die de eerste maal meedoen en niet meteen leerlingen vinden niet 

gemotiveerd zijn om te herstarten. Indien dit kan verholpen worden is het nuttig.  
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Use case B5.3: Als bedrijf kan ik in functie van mijn tewerkstellingsplaats kijken naar welke 

opleidingen/scholen in mijn regio potentieel het juiste aanbod hebben zodat ik openingen kan 

invullen via een Duaal Leren profiel.  

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Ook hier moet het overzichtelijk en intuïtief weergeven van data aan eindgebruikers ervoor zorgen dat 

de werklast voor SVL en het sectoraal partnerschap lager wordt.  

Use case B5.4: Als bedrijf kan ik per schooljaar of per semester aangeven of ik effectief werkplekken 

beschikbaar heb zodat ik naast mijn erkenning meer accuraat kan aanduiden of ik beschikbare 

werkplekken heb en een (of meerdere) jongere(n) zoek. 

Score van het innovatiepotentieel: KO 

Vele use cases zijn enkel zinvol indien hieraan voldaan is. De data moet up-to-date zijn alvorens nuttige 

analyses kunnen gedaan worden. Door de snel veranderende situaties bij de bedrijven moet de update 

elke inschrijvingsronde gebeuren.  

Use case B5.5: Als school kan ik een lijst van ondernemingen uit mijn regio vinden die nog een open 

vacante werkplek hebben zodat ik meer gericht mijn leerlingen kan plaatsen.  

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Idem als B5.3 maar vanuit het standpunt van de school.  

Use case B5.6: Als school kan ik per onderneming inzicht krijgen in een aantal indicatoren (vb. 

grootte) zodat ik mijn leerlingen naar het juiste type bedrijf kan sturen in functie van het juiste 

profiel.  

Score van het innovatiepotentieel: 5 of 20 

Hier zijn er twee meningen. De eerste groep vindt dat dit moet opgelost worden door persoonlijke 

communicatie tussen alle partijen. Dit is volgens hen weggelegd voor de trajectbegeleider.  

De tweede groep vindt dat dit wel nuttig is omdat het de keuze bewuster bij de school of leerling kan 

leggen. Bovendien hebben scholen die pas instappen in Duaal Leren nog geen kennis opgebouwd en 

kan dit als eerste indicatie dienen bij het uitkiezen van bedrijven.  

Use case B6.1: Als VDAB kan ik de data op het platform gebruiken om te combineren met mijn eigen 

databases zodat ik kan anticiperen op evoluties in de arbeidsmarkt. 

Score van het innovatiepotentieel: 5 

Dit is mooi meegenomen maar heeft geen grote impact.  

Use case B6.2: Als VDAB, onderzoeksinstelling kan ik cijfers opvragen i.v.m. effectieve tewerkstelling 

één jaar na schoolverlaten zodat ik ze kan includeren in mijn rapport rond werkzoekende 

schoolverlaters.  

Score van het innovatiepotentieel: 0.5 

De VDAB heeft deze info al.  

Use case B6.3: Als VDAB kan ik inzicht krijgen in welke werkplekken van Duaal Leren niet ingevuld 

raken zodat ik mijn aanbod kan gebruiken om die gaten op te vullen. 

Score van het innovatiepotentieel: 13 

Dit is nuttige info.  
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Use case B6.4: Als leerling zij-instromer kan ik inzicht krijgen in de voor- en nadelen van Duaal Leren 

vs. erkende VDAB-opleidingen, met de juiste omkadering zodat ik de juiste keuze kan maken op korte 

en lange termijn. 

Score van het innovatiepotentieel: 13-20 

Dit is heel nuttige info voor sommige leerlingen, maar voor andere houdt het een risico in dat ze kiezen 

voor de VDAB door de kortetermijnvoordelen (een inkomen). Er moet dus vermeden worden dat het 

onderwijs leerlingen verliest op deze manier.  

Voor de omgekeerde beweging is het wel van nut. Dan gaat het om leerlingen die willen terugkeren 

naar het onderwijs.  

Use case C1: Als bedrijf, Voka, startup, onderzoeksinstellingen kan ik de open data API's van het 

platform gebruiken zodat ik zelf nieuwe applicaties kan ontwikkelen.  

Score van het innovatiepotentieel: 40 

Dit is van groot belang alvorens start-ups een win-win kunnen creëren samen met SVL. Alle verdere 

ontwikkelingen en toepassingen moeten vlot gebruik kunnen maken van dit platform als basis.  
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5 Inschatting van het innovatiepotentieel vanuit technologische 

invalshoek 

5.1 De referentieoplossing 

De state-of-the-art van het platform heeft 3 lagen die in de scope van dit project zitten. De 3e laag zorgt 

voor de ontsluiting van de data en informatie naar partners. Op die manier kunnen die partners 

applicaties bouwen die steunen op de basis die door Syntra Vlaanderen is gelegd. Hierbij is het mogelijk 

dat zij dit doen in co-creatie met Syntra Vlaanderen.  

 

 

Alle use cases die opgesteld werden door de gebruikers kunnen op één van deze lagen gemapt worden. 

Bovendien zijn de use cases nog eens gesplitst in structurele blokken. Dit is enkel om het overzicht en 

de leesbaarheid te bevorderen, maar is niet bedoeld om de technische architectuur of het 

implementatietraject te beïnvloeden.   
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Naast een overzicht van de functionele blokken is er ook een initieel overzicht gemaakt van alle 

databronnen die kunnen worden aangesproken, zowel vanuit functioneel standpunt als vanuit de 

bronnen zelf.  

 

 

Tijdens de marktconsultatie heeft de markt de beschikbaarheid van deze bronnen en het legaal kader 

meegenomen in de evaluatie van de risico’s.  

Voor een volledige oplijsting van alle aanwezige industriepartners en kennisinstellingen tijdens de 

marktconsultatie wordt verwezen naar sectie 1.2. Voor een gedetailleerd overzicht van de 

marktanalyse wordt verwezen naar Bijlage A: State of the Art analyse.  
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5.2 Inschatting van de technologische risico’s 

Het innovatiepotentieel vanuit technologisch standpunt wordt ingeschat door middel van planning 

poker. Hierbij schalen experts van industriële partners en kennisinstellingen de technologische risico’s 

die vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal 

geen risico”. De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient 

te worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te 

bereiken”. Waardes boven de 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. 

De maximale waarde is 100 en houdt in dat “fysische grenzen dienen te worden verlegd” om een 

oplossing te ontwikkelen. 

Use case A1.1: Als Syntra Vlaanderen (SVL) kan ik koppelen met het datawarehouse van SVL (met 

daarin adressen van scholen en bedrijven, …) zodat ik mijn platform maximaal kan verrijken met 

data.  

Risicoscore: 3  

Dit vereist wat werk maar verder hangen hier geen risico’s aan vast.  

Use case A2.1: Als sectoraal partnerschap kan ik informatie over een bedrijf ontvangen (vb. RSZ 

gegevens, financiële draagkracht,…) om een erkenningsaanvraag te onderzoeken zodat ik tot een 

betrouwbare beoordeling kan komen op een efficiënte manier. 

Risicoscore: 0.5 of 3 of 5-8 of 20-40 

Deze use case splitst zich op in verschillende scenario’s.  

Use case A2.1a:  

Risicoscore: 0.5 

Dit is het scenario waarin de balans en informatie van de RSZ van het vorige boekjaar als voldoende 

beschouwd wordt om de analyse mee uit te voeren. De analyse gebeurt nog door de verantwoordelijke 

persoon zelf. Aangezien deze informatie aanwezig is bij de overheid is hier geen risico aan verbonden.  

Use case A2.1b:  

Risicoscore: 3 

Dit is het scenario waarin andere indicatoren naast de gegevens van de RSZ worden meegenomen (bv. 

het aantal bestuursmandaten van de bedrijfsleider), die wel ergens gestructureerd te vinden is. Ook 

hier moet de analyse nog door personen worden uitgevoerd. Hiervoor moet al wat meer werk worden 

verricht om de data te koppelen. Een andere optie is om de data aan te kopen bij een gespecialiseerd 

bedrijf.  

Use case A2.1c:  

Risicoscore: 5-8 

In dit scenario wordt een indicatieve aanbeveling gedaan door een algoritme op basis van de 

verzamelde data. Dit is een classificatieprobleem waarvoor een enorme hoeveelheid parameters nodig 

is alvorens het algoritme een voldoende kwalitatieve aanbeveling kan maken. Mogelijk moet er nog 

veel inputdata gestructureerd worden.  

Use case A2.1d:  

Risicoscore: 20-40 

In dit scenario beslist het algoritme volledig autonoom. Dit heeft verschillende implicaties. De 

technisch moeilijke modellen moeten perfect werken. Er moet voldoende trainingsdata aanwezig zijn 
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om overfitting op de data te voorkomen.  Bovendien moet de data waarop beslissingen genomen 

worden volledig correct zijn, er mag geen vervuiling op zitten.  

Use case A2.2: Als sectoraal partnerschap, SVL, Voka en andere intermediaire organisaties, regionale 

overlegplatformen zoals arbeidsmarktonderwijs kan ik data trekken en een visueel overzicht krijgen 

op regionaal niveau over ondernemingen en sectoren die al dan niet in Duaal Leren zitten zodat 

1. met zo weinig mogelijk workload zo veel mogelijk juiste bedrijven kunnen bereikt 

worden 

2. aanbevelingen naar het onderwijs (vb. i.f.v. aanbod duaal leren, i.f.v. knelpuntberoepen) 

kunnen gemaakt worden. 

Risicoscore: 5 

De risico’s zijn laag, maar er is werk nodig om de data open te stellen aan de wijdverspreide 

stakeholders.  

Use case A2.3: Als SVL kan ik mijn eigen data koppelen met de reeds beschikbare data van de VDAB 

(vb. lijst van knelpuntberoepen, lijst duale opleidingen, vacatures, lijst van aanbiedende bedrijven, 

lijst van succesvolle tewerkstelling na een jaar) zodat ik een uniek overzicht kan aanbieden van 

Duaal Leren vs. aanbod van de arbeidsmarkt vs. … 

Risicoscore: 5 

Indien de data beschikbaar is in een gestructureerde database, is dit eenvoudig. Omdat dit niet gekend 

is, brengt dit enig risico met zich mee.  

Use case A2.4: Als SVL kan ik mijn analyses i.v.m. succesfactoren, doorstroom, knelpuntberoepen etc. 

verrijken met ongestructureerde bronnen (vb. feedback van leerlingen, mailverkeer, verslagen van 

bedrijfsbezoeken, bedrijfsomschrijvingen op LinkedIn, …) zodat ik bredere inzichten uit de data kan 

halen.  

Risicoscore: 20 

Hier zijn er verschillende risicobronnen geïdentificeerd. In de eerste plaats moeten alle individuen 

toestemming geven om hun data te mogen verwerken, dit conform met de GDPR-wetgeving.  

Ten tweede is het extraheren van kennis uit tekst nog steeds zeer moeilijk. Het is wel haalbaar om 

sentiment uit tekst te halen, maar ‘bredere inzichten’ extraheren is experimenteel. Indien de tekst 

waarop getraind wordt, geannoteerd is, is het wel haalbaar. Het annoteren van tekst vereist dan weer 

veel werk.  

De markt vindt het van belang dat deze use case bij implementatie eerst verfijnd wordt. Er moet 

worden gespecifieerd welke inzichten men wenst te extraheren. Hoe fijner die zijn, hoe beter de 

resultaten.  

Tot slot wordt er opgemerkt dat er uit tekst ook vaak harde data kan gehaald worden, die nuttig is voor 

analyse. Zeker indien het proces zo wordt aangepast dat feedback volgens een bepaalde structuur 

wordt gegeven vergemakkelijkt dit deze use case.  

Use case A3.1: Als SVL kan ik automatisch bedrijfsgegevens (vb. #vacatures, #stages, sector, type 

jobs, algemene bedrijfsomschrijving, #gevolgde mentoropleidingen…) halen uit externe sites waar 

grote hoeveelheden informatie aanwezig zijn (vb. Jobat.be, vacature.be, Gouden Gids, steunpunt 

werk, LinkedIn…)  en externe databases (vb. Woodwize, Voka,...) zodat ik  

1. bedrijfsprofielen kan maken om gerichter te prospecteren  

2. analyses uit andere use cases kan verrijken.  
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Risicoscore: 5-8 of 20 

Deze use case splitst zich op in meerdere scenario’s.  

Use case A3.1a:  

Risicoscore: 5-8 

Voor deze score wordt er gesproken over sites en databases waarvoor SVL de toestemming heeft om 

de data te gebruiken. De meeste van de vernoemde sites bevatten voldoende structuur om daar grote 

hoeveelheden data uit te halen. Dit is echter niet zo voor alle sites. Deze redenering mag niet leiden 

tot onrealistische verwachtingen bij het invullen van ‘…’.  

Indien sites scraping niet toelaten, kan er worden samengewerkt om een win-win te creëren of kan er 

worden betaald voor de data (bv. betalen voor gebruik van de LinkedIn API).  

Use case A3.1b:  

Risicoscore: 20 

Dit scenario houdt in dat er geen samenwerking wordt gevonden met de verschillende sites. In dat 

geval wordt het wettelijk moeilijk om veel informatie op te halen. Zowel door GDPR als IP-regeling 

wetgeving.  

Use case A3.2: Als SVL kan ik automatisch scholengegevens (vb. programmatie, studierichtingen, 

contactpersonen, profiel, aanpak…) halen uit grote externe sites (vb. onderwijskiezer, AgODi, 

Facebook,…) en schoolsites zodat ik  

1. bedrijfsprofielen kan maken om gerichter te prospecteren  

2. analyses uit andere use cases kan verrijken.  

Risicoscore: 0.5 

Deze use case is heel eenvoudig op te lossen door gebruik te maken van de datawarehouse van 

onderwijs en vorming die al 10 jaar in continue ontwikkeling is.  

Use case A3.3: Als SVL kan ik automatisch een evenementenkalender genereren door de nodige info 

uit partnersites te halen (vb. Facebookpagina's van scholen, schoolsites, sites van de sectorale 

partners,…) zodat ik een overzicht kan tonen aan alle stakeholders (vb. geïnteresseerde leerlingen, 

ouders, scholen, bedrijven,…). 

Risicoscore: 5-8 of 20 

Deze use case splitst zich op in meerdere scenario’s.  

Use case A3.3a:  

Risicoscore: 5-8 

In dit geval wordt ervan uitgegaan dat het geen vereiste is dat de evenementenkalender alle 

evenementen bevat. Hierdoor kan er bv. gebruik worden gemaakt van de API’s die SmartSchool 

aanbiedt. Zij hebben een groot marktaandeel en hiermee kan al heel wat gedaan worden. Een MVP 

(minimum viable product) ligt zeker binnen de mogelijkheden.  

Use case A3.3b:  

Risicoscore: 20 

Indien de evenementkalender moet uitgebreid worden op het scenario uit A3.3a, dan wordt er best 

incrementeel gewerkt. Gegeven de lage hoeveelheid gestructureerde schoolsites zal dit zeer veel werk 

vragen.  
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Use case A3.4: Als SVL kan ik automatisch en overzicht laten maken van beschikbare 

mentoropleidingen van verschillende opleidingsinstellingen (vb. de Syntra's, privéaanbiedingen,…) 

zodat ik bedrijven met werkplekken gerichte info kan geven over opleidingen. 

Risicoscore: 5 

Indien dit technisch opgelost moet worden is dit gelijkaardig aan A3.1, maar men gaat ervan uit dat de 

sites met mentoropleidingen gestructureerd zijn.  

Bovendien is er ook nog een alternatieve oplossing door partijen die gebaat zijn bij dit platform, zelf 

de nodige info te laten invullen. Dit met een structuur gekozen door SVL.  

Use case A4.1: Als SVL kan ik een CRM raadplegen waarbij ik per bedrijf info kan bijhouden: 

mentoren, #overeenkomsten, #gestopte overeenkomsten, prospectiemomenten, contactmomenten, 

controles, feedback van leerlingen (evt. per mentor)… zodat ik  

1. gericht het bedrijf kan helpen  

2. een overzicht heb over welke bedrijven al geprospecteerd zijn. 

Risicoscore: 3-5 

Dit vereist werk om de CRM te vullen met gestructureerde data en de data up-to-date te houden. 

Verder zijn er weinig tot geen risico’s.  

Use case A4.2: Als SVL kan ik een CRM raadplegen waarbij ik per school info kan bijhouden: deelname 

aan de kick-off, opleidingen, #leerlingen (in Duaal Leren), gestelde vragen,… zodat ik gericht kan 

antwoorden op vragen van de scholen. 

Risicoscore: 3-5 

Zie A4.1.  

Use case A4.3: Als sectoraal partnerschap kan ik relevante info uit de CRM raadplegen (vb. CRM 

profielen van alle bedrijven in mijn sector) zodat ik gericht bedrijven kan helpen. 

Risicoscore: 3-5 

Het risico zit hier in het proces dat de samenwerking tussen SVL en de sectorale partnerschappen 

bepaalt. Eens dit is uitgeklaard en het gevraagde niveau van detail van de data gekend is zijn er 

nauwelijks technische risico’s.  

Use case B1.1: Als SVL kan ik gestructureerde data en informatie per regio (vb. actuele aanbod en 

opleidingscijfers, hoeveel leerlingen per opleiding, hoeveel werkplekken per opleiding…) rond 

onevenwicht tussen vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen (vb. werkplek Duaal Leren, 

AgODi…) zodat ik inzicht krijg in het huidige onevenwicht tussen vraag en aanbod.  

Risicoscore: 5-8 

Analyse op gestructureerde cijfermatige data is perfect mogelijk, maar er is een groot verschil in niveau 

van detail van de  omschreven data. Dit zorgt voor wat onduidelijkheid en dus risico.  

Use case B1.2: Als SVL kan ik gestructureerde data (vb. aanbod en opleiding i.f.v. NACE)  rond 

onevenwicht tussen vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen (vb. database departement 

werk, database steunpuntwerk,…) zodat ik inzicht krijg in toekomstige evoluties van vraag en 

aanbod.  

Risicoscore: 13-20 

De arbeidsmarkt verandert zodanig snel dat het moeilijk is om modellen te schrijven die up-to-date 

zijn. Deze modellen hebben een voldoende lange geschiedenis aan data nodig (waarin de 

marktdynamieken niet veranderen) om voorspellingen te kunnen maken.  
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Verder wordt er aangeraden om metadata zoals geboortecijfers op te nemen in de modellen.  

Use case B1.3: Als SVL, beleidsactor, sector kan ik een dashboard krijgen met operationele en 

strategische indicatoren en KPI’s over de resultaten van Duaal Leren (bv. 10% van bedrijven over 

heel Vlaanderen stapt in Duaal Leren) i.f.v. filters zoals sector, regio,… zodat ik weet waar ik het 

Duaal Leerprogramma al dan niet moet bijsturen en kan rapporteren. 

Risicoscore: 3-5 

Er wordt vanuit gegaan dat de use cases rond het verzamelen van data opgelost zijn en de 

datawarehouse is opgezet. Het enige risico zit dan in het duidelijk definiëren van de KPI’s.  

Use case B1.4: Als SVL, sector, VDAB kan ik op een zeer granulair niveau 

(regio/buurt/sector/detailsector), inzicht krijgen in de mismatch tussen  

1. vraag naar (knelpunt)beroepen  

2. aanbod van Duael Leerplekken  

3. aantal relevante bedrijven  

4. vraag van leerlingen  

5. aanbod van leerlingen  

zodat ik weet waar ik het Duaal Leerprogramma al dan niet moet bijsturen en kan rapporteren. 

Risicoscore: 20 

Het grootste risico zit hier in de scope. De inzichten moeten op voorhand een pak verfijnd worden 

alvorens dit mogelijk is. 

Verder moet er ook van worden uitgegaan dat er voldoende data aanwezig is om aan de granulariteit 

te voldoen. Bovendien vraagt het opzetten van een mobiliteitsmodel, om locatie in detail in rekening 

te nemen, veel werk. Toch kan er met postcodes al heel wat gedaan worden op het niveau van regio’s.  

Ten slotte is er een risico met de GDPR-wetgeving. Indien er persoonlijke data nodig is, moeten 

leerlingen en andere betrokken personen hun toestemming geven.  

Use case B2.1: Als school kan ik informatie krijgen over de lokale arbeidsmarkt (vb. gevraagde 

profielen, toekomstige profielen, economische groei…) zodat ik die opleidingen kan organiseren die 

mijn leerlingen de meeste uitstroom naar de arbeidsmarkt opleveren. 

Risicoscore: 3 of 20 

Deze use case splitst zich op in meerdere scenario’s.  

Use case B2.1a:  

Risicoscore: 3 

Indien enkel de huidige vraag of vraag uit het verleden moet worden weergegeven kan dit worden 

gedaan aan de hand van data. Indien de bedrijven bereid zijn hun verwachtingen manueel in te geven 

in het platform, kan er ook een voorspelling naar de toekomst worden gedaan.  

 

Use case B2.1b:  

Risicoscore: 20 

Indien dit een voorspelling naar de toekomst moet gebeuren op basis van data is deze use case enorm 

risicovol. Ten eerste is het heel moeilijk regionale veranderingen in economieën te voorspellen door 

de snelle veranderingen. Men zou al de data nodig hebben van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het 

verzamelen van bedrijfsinformatie (op individueel niveau) om eenvoudige voorspelingen te kunnen 

doen. 
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Bovendien is data uit vacatures (die niet volgens een bepaald competentiemodel opgesteld zijn) heel 

moeilijk te linken aan specifieke profielen en opleidingen.  

Use case B2.2: Als SVL of kennisinstelling kan ik studies, rapporten, whitepapers... rond onevenwicht 

tussen vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen en interpreteren zodat ik inzicht krijg in 

toekomstige evolutie van vraag en aanbod.  

Risicoscore: 20 

Interpreteren van rapporten en studies is enorm moeilijk (zoals vermeld in A2.4). Er zal altijd 

ambiguïteit zijn tussen de verschillende visies.  

Er zijn wel enkele zaken te doen, zo kan het aantal studies in een bepaalde sector als heuristiek of 

benadering worden gebruikt voor de groei van deze sector.  

Bloomberg van een gelijkaardig algoritme, daarvan is de technische correctheid echter niet bekend.  

Use case B2.3: Als sectoraal partnerschap, Vlaams partnerschap, opleidingsinstelling… kan ik op 

basis van de historiek in ons platform inzicht krijgen in het onevenwicht tussen vraag en aanbod per 

regio, sector… zodat er concrete acties kunnen genomen worden op het juiste niveau.  

Risicoscore: 5-8 

Indien het gaat om het huidige onevenwicht is deze use case te vergelijken met B1.1. De keuze van 

actie moet worden bepaald door de persoon in kwestie.  

Use case B2.4: Als SVL of onderzoeksinstelling kan ik op basis van de historiek en andere databronnen 

(vb. bedrijfsinvesteringen, ondernemersvertrouwen, conjunctuurbarometer, geboortecijfer 

infrastructuurinvesteringen en andere forecasts) in ons platform een extrapolatie krijgen hoe het 

onevenwicht in de toekomst zal evolueren door verbanden te leggen met andere parameters (vb. 

aantal nieuwe bedrijven in een regio) zodat ik de juiste bijsturing kan doen: de randvoorwaarden 

veranderen via beleid, het opleidingsaanbod aanpassen, de invulling van het programma Duaal 

Leren bijsturen, harder werken,… 

Risicoscore: 20-40 

Dit is gelijkaardig aan use case B1.4 met als bijkomende moeilijkheid dat het gaat om voorspellingen 

zoals in B2.1b. 

Use case B2.5: Als SVL kan ik verschillende data- en informatiebronnen i.v.m. onevenwicht tussen 

vraag en aanbod aggregeren en verbanden zien, en dit weergeven in toegankelijke en duidelijke 

rapporten zodat de juiste partners de juiste acties kunnen nemen. 

Risicoscore: 40 

Het leggen van verbanden is gelijkaardig aan B1.4 met de bijkomende technische moeilijkheid dat 

rapporten moeten gegenereerd worden. Genereren van tekst is nog moeilijker dan de analyse van 

tekst die eerder al meerdere malen aan bod kwam.  

Use case B2.6: Als SVL, onderzoeksinstelling, opleidingsinstelling, bedrijf kan ik inzicht krijgen in de 

mobiliteitsproblematiek tussen vraag en aanbod in een specifieke regio zodat ik de juiste 

inspanningen kan leveren via partners (vb. De Lijn, bedrijven,..) om de mobiliteit van jongeren te 

verbeteren (vb. Carpoolen, buspoolen…). 
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Risicoscore: 5 

Indien dit vanuit het standpunt van de leerling wordt gedaan is dit technisch op te lossen. Zowel De 

Lijn als Google hebben oplossingen die de bereikbaarheid tussen punt A en B kunnen inschatten. Het 

komt erop neer om het proces om mobiliteitsvragen te capteren goed uit te tekenen.  

Het zoeken van oplossingen moet op lokaal niveau gebeuren. Indien er een breed beeld nodig is met 

inzichten op niveau van regio’s waar automatisch oplossingen worden voorgesteld, wordt de use case 

heel wat risicovoller. De markt raadt af hieraan te beginnen.  

Use case B2.7: Als SVL, sectoraal partnerschap, onderzoeksinstelling kan ik een zoekopdracht 

uitvoeren in de database waarbij ik vragen stel als: "Wat is de tendens van de uitstroom van 

ongekwalificeerde leerlingen?" "Wat is de doorstroom van Duaal Leren naar werk binnen een 

sector?" zodat ik op een intuïtieve manier informatie kan verzamelen zonder de database structuur 

te kennen. 

Risicoscore: 3 of 8 of 20-40 

Deze use case splitst zich op in verschillende scenario’s.  

Use case B2.7a:  

Risicoscore: 3 

Indien de datastructuur op voorhand kan vastgelegd worden tijdens de exploratiefase, kan de 

datawarehouse zo worden ingericht dat er op een gemakkelijke manier antwoord wordt gegeven op 

een aantal op voorhand gedefinieerde vragen.  

Use case B2.7b:  

Risicoscore: 8 

In dit scenario wordt gewerkt met gestructureerde data. Er kan intuïtief worden gezocht door gebruik 

te maken van sjablonen, drag-and drop ,… Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een klassieke 

‘business intelligence’-tool die een compileerstap tussen vraag en machine toevoegt.  

Use case B2.7c:  

Risicoscore: 20-40 

Indien een autonome NLQ (Natural Language Query) moet worden uitgevoerd, is er nood aan 

experimentele artificiële intelligentie. Vooral in het Vlaams staat de techniek hier nog niet ver genoeg. 

Grote bedrijven als IBM hebben in het Engels wel reeds oplossingen die al behoorlijk wat kunnen.  

Use case B2.8: Als SVL kan ik bedrijfsprofielen opstellen op basis van meer dan metadata alleen (vb. 

feedback van leerlingen, mailverkeer, verslagen van bedrijfsbezoeken, bedrijfsomschrijvingen op 

LinkedIn, …) zodat ik gericht kan prospecteren.  

Risicoscore: 20 

Zie A2.4 

Use case B2.9: Als SVL kan ik het mailverkeer analyseren en een automatische FAQ-tool de meest 

voorkomende vragen laten beantwoorden zodat ik minder herhaalwerk heb. 

Risicoscore: 8 

Indien de meest voorkomende vragen gekend zijn, kan dit perfect. Dit is gelijkaardige technologie als 

een chatbot. De modellen moeten wel voldoende getraind worden. Hiervoor kruipt heel wat werk in 

manuele annotatie.   
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Een andere optie is om incrementeel een kennisdatabank op te bouwen waarop een auto-FAQ-tool 

draait. Hiervoor is er wel meer menselijk opzoekingswerk vereist.  

Use case B3.1: Als departement kan ik informatie krijgen over de doorstroom van duale leerlingen 

naar de arbeidsmarkt zodat ik het beleid kan bijsturen.  

Risicoscore: 5 

Zie use case B6.2.  

Use case B3.2: Als CLB, school, leerling, ouder kan ik mijn kans op het vinden van een leerwerkplek  

evalueren zodat ik mijn studiekeuze kan bijsturen.  

Risicoscore: 40 

Het woord kans is hier het struikelblok. Dit hangt af van te veel persoonlijke factoren (bv. sollicitatie) 

om voorspellingen te maken.  

Use case B3.3: Als leerling kan ik zicht krijgen op de mogelijkheden van leerwerkplekken in mijn regio 

of buurt i.f.v. mijn studierichting zodat ik een bewuste studiekeuze kan maken. 

Risicoscore: 5 

Indien het proces ervoor zorgt dat werkplekken gelinkt zijn aan opleidingen, is dit een eenvoudige use 

case.  

Use case B3.4a: Als school kan ik zicht krijgen op het potentiële aanbod aan werkplekken voor Duaal 

Leren in lijn met mijn nieuwe studierichting door de verworven competenties expliciet te maken en 

door te rekenen op de werkgever om hun plaatsen te matchen aan die competenties zodat ik zeker 

ben dat de nieuwe richting kan werken alvorens ik ze lanceer. 

Risicoscore: 5 

Er zijn 2 vereisten om deze use case eenvoudig te houden. Ten eerste moet er een tussenlaag komen 

tussen aanbod van werkplekken en studierichtingen. Dit is een competentiemodel. Hierbij wordt langs 

werkzijde omschreven welke competenties kunnen worden aangeleerd en langs studiezijde welke 

competenties moeten worden verworven voor het behalen van een diploma. De moeilijkheid zit hem 

in de vele details die in dit competentiemodel moeten verweven zitten.  

Ten tweede moeten de bedrijven de meerwaarde inzien van het invullen van deze competenties in 

hun vacatures.  

Indien beide stappen goed uitgevoerd zijn, is er enkel nog een eenvoudig algoritme voor matching van 

de twee nodig.  

Use case B3.4b: Als school kan ik zicht krijgen op het potentiële aanbod aan werkplekken voor Duaal 

Leren in lijn met mijn nieuwe studierichting zodat ik zeker ben dat de nieuwe richting kan werken 

alvorens ik ze lanceer. 

Risicoscore: 20 

Indien de vereisten van B3.4a niet voldaan zijn, moet er heel wat intelligentie en tekstanalyse gedaan 

worden. Dit is zoals eerder aangegeven heel moeilijk.  

Use case B3.5: Als onderzoeksinstelling kan ik geaggregeerde data met informatie over aantal 

erkende werkplekken, type onderneming (vb. kmo),  succesratio van invulling en opleidingen krijgen 

zodat ik inzicht kan krijgen in wat succes drijft. 
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Risicoscore: 3 

Indien de groepen meer dan 5 personen bevatten, heeft de overheid toestemming gegeven aan het 

onderwijs om deze data te verzamelen.  

Use case B3.6: Als onderzoeksinstelling kan ik geanonimiseerde individuele data over aantal erkende 

werkplekken, type onderneming (vb. kmo),  succesratio van invulling en opleidingen, voorgaande 

schoolloopbaan krijgen zodat ik inzicht kan krijgen in wat succes drijft. 

Risicoscore: 40 

Hiervoor moet de wetgeving gewijzigd worden zoals omschreven in B3.5.  

Use case B4.1: Als AgODi kan ik een rapport krijgen om te zien of een nieuwe programmatie van een 

school rond Duaal Leren zinvol is (vb. i.f.v. regionaal werkplek aanbod, i.f.v. reeds beschikbare 

opleidingen in de regio, i.f.v. knelpuntberoepen...) zodat ik een gefundeerde beslissing over de 

programmatie kan nemen. 

Risicoscore: 20 

Aangezien het hier gaat om toekomstige opleidingen kan de methodologie uit B3.4a niet worden 

toegepast. Er is dus heel wat intelligentie nodig.  

Use case B4.2: Als onderzoeker kan ik analyses op uitval uit Duaal Leren doen, indien er onvoldoende 

aanbod is in de regio, met filter op reden voor uitval, zodat er aanbevelingen kunnen gebeuren naar 

aanbod van de werkplekken of aanbod van de studie. 

Risicoscore: 20 

Hiervoor is tekstanalyse nodig. De risico’s zijn gelijkaardig aan B2.8. 

Use case B4.3: Als school kan ik in functie van mijn opleidingen zicht krijgen op welke competenties 

er moeten ontwikkeld worden en deze competenties kan ik koppelen aan bedrijven die deze afdekken 

zodat ik het aantal bedrijven dat ik moet contacteren kan beperken en toch mijn ganse 

opleidingsportefeuille kan afdekken. 

Risicoscore: 5 

Dit is een filter op basis van B3.4a. 

Use case B4.4: Als sectoraal partnerschap kan ik inzicht krijgen in welke ondernemingen er blijkbaar 

niet in slagen Duaal Leren correct aan te bieden zodat ik de juiste acties kan nemen om 

‘opportunistische’ en ‘onsuccesvolle’ bedrijven op het vlak van Duaal Leren eruit te halen. 

Risicoscore: 8-13 

Om deze analyse te kunnen doen moeten er zowel feedback van de leerlingen als evaluaties aanwezig 

zijn. Hiervoor moet het evaluatieproces nog worden aangepast.  

De doorlichting van de VDAB is gelijkaardig, daar is dit niet eenvoudig gebleken. De grootste 

moeilijkheid zit hem in het verschil herkennen tussen oorzaken die van de mentor komen of van de 

werkgever.  

Proactief bedrijven gaan filteren is nog veel moeilijker en wordt niet aangeraden.  

Use case B4.5: Als SVL kan ik bepalen wat goed of fout loopt voor scholen, bedrijven, leerlingen (per 

opleiding, sector…) door feedback te analyseren zodat ik gericht kan bijsturen (per school, opleiding, 

sector... ) op het niveau van beleid.  
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Risicoscore: 20 

Dit vereist gelijkaardige technologieën als de vorige use case maar is iets moeilijker. Er moet niet enkel 

geëvalueerd worden of de werkplek goed of slecht is, maar ook waarom.  

Use case B5.1: Als onderneming kan ik mij kandidaat stellen voor duale leerwerkplekken met een 

verduidelijking voor welke competenties dit relevant is zodat ik maximaal kans heb om de juiste 

profielen aan te trekken. 

Risicoscore: 1 

Hier is technisch niets moeilijk aan.  

Use case B5.2: Als onderneming kan ik in het geval dat mijn Duael Leerwerkplekken niet ingevuld 

raken, toch op de hoogte blijven van het succes van het Duaal Leerprogramma (vb. door succesvolle 

voorbeelden uit mijn omgeving) zodat ik mij blijf kandidaat stellen en niet uitval. 

Risicoscore: 3 

Hier is technisch niets moeilijk aan. Er moeten enkel goede afspraken gemaakt worden.  

Use case B5.3: Als bedrijf kan ik in functie van mijn tewerkstellingsplaats kijken naar welke 

opleidingen/scholen in mijn regio potentieel het juiste aanbod hebben zodat ik openingen kan 

invullen via een Duaal Leren profiel.  

Risicoscore: 5 

Zie B3.4a.  

Use case B5.4: Als bedrijf kan ik per schooljaar of per semester aanduiden/checken of ik effectief 

werkplekken beschikbaar heb zodat ik naast mijn erkenning meer accuraat kan aanduiden of ik op 

zoek ben.  

Risicoscore: 1 

Hier is technisch niets moeilijk aan.  

Use case B5.5: Als school kan ik een lijst van ondernemingen uit mijn regio vinden die nog een open 

vacante werkplek hebben zodat ik meer gericht mijn leerlingen kan plaatsen.  

Risicoscore: 5 

Zie A2.2. 

Use case B5.6: Als school kan ik per onderneming inzicht krijgen in een aantal indicatoren (vb. 

grootte) zodat ik mijn leerlingen naar het juiste type bedrijf kan sturen in functie van het juiste 

profiel.  

Risicoscore: 3 

Zie A2.1b 

Use case B6.1: Als VDAB kan ik de data op het platform gebruiken om te combineren met mijn eigen 

databases zodat ik kan anticiperen op evoluties in de arbeidsmarkt. 

Risicoscore: 3 

Zie A1.1. 

Use case B6.2: Als VDAB, onderzoeksinstelling kan ik cijfers opvragen i.v.m. de effectieve 

tewerkstelling één jaar na schoolverlaten (werkplekleren) zodat ik ze kan opnemen in  mijn rapport 

rond werkzoekende schoolverlaters.  
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Risicoscore: 5 

De complexiteit zit hem in het volgen van de deelnemers uit Duaal Leren eens ze afgestudeerd zijn. 

Indien er geaggregeerd wordt met een minimum van 5 leerlingen per groepering mag dit gebeuren via 

de Kas Sociale Zekerheid en onderwijs. Verder is er geen technische moeilijkheid.  

Use case B6.3: Als VDAB kan ik inzicht krijgen in welke werkplekken van Duaal Leren niet ingevuld 

raken zodat ik mijn aanbod kan gebruiken om die gaten op te vullen. 

Risicoscore: 2 

Hier is geen technische moeilijkheid. Er moeten enkel goede afspraken worden gemaakt.  

Use case B6.4: Als leerling zij-instromer kan ik inzicht krijgen in de voor- en nadelen van Duaal Leren 

vs. erkende VDAB-opleidingen, met de juiste omkadering zodat ik de juiste keuze kan maken op korte 

en lange termijn. 

Risicoscore: 20 

Dit ligt politiek en ethisch gezien zeer moeilijk. Bovendien moet de situatie voor elke leerling apart 

beoordeeld worden en komt er meer kijken dan enkel data.  

Use case C1: Als bedrijf, Voka, startup, onderzoeksinstellingen kan ik de open data API's van het 

platform gebruiken zodat ik zelf nieuwe applicaties kan ontwikkelen.  

Risicoscore: 13 

De risico’s zitten niet in het technologische. Wel moet er duidelijkheid worden geschept met welke 

partners er wordt samengewerkt en welke invloed dit heeft op het al dan niet overtreden van de GDPR-

wetgeving.  

Ten tweede is er voor vele use cases gebruikgemaakt van data en informatie die afkomstig is van 

derden. Soms is deze data ook aangekocht. SVL heeft niet de machtiging om die vrij te delen.  

Om deze limieten goed te kunnen managen wordt er best gebruikgemaakt van API’s en niet van open 

data.  
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6 Synthese: het commercieel traject 

6.1.1 Prioriteren van de use cases 

De prioriteringsmatrix weerspiegelt de prioritaire uitdagingen van de toepassing in een matrix van 

waarde vs. risico. Op de verticale as bevindt zich de waarde of score van het innovatiepotentieel. De 

bepaling hiervan is gedaan aan de hand van de use cases die voorgelegd zijn aan de gebruikers via 

planning poker zoals omschreven in sectie 4.1. Op de horizontale as bevindt zich het risico of de 

risicoscore. De bepaling hiervan is gedaan aan de hand van de use cases die voorgelegd zijn aan de 

industriespelers en kennisinstellingen via planning poker zoals omschreven in sectie 0. 

Binnen deze matrix worden typisch een viertal zones onderscheiden. Linksboven liggen de kritische 

functionaliteiten van het eindproduct die een hoge toegevoegde waarde hebben voor de 

eindgebruiker maar waarvan het risico eerder beperkt is. Rechtsboven situeren zich de elementen met 

een hoge toegevoegde waarde voor de eindgebruiker en met bovendien een aanzienlijk risico. 

Linksonder liggen de details van het eindproduct waarvan de toegevoegde waarde eerder beperkt is 

en die daarenboven geen hoog risico met zich meedragen. Het laatste kwadrant bevat de zaken die 

weinig toegevoegde waarde leveren en toch een hoog risico inhouden. Deze zijn voor het eindproduct 

op dit moment helemaal niet belangrijk. 

 

Figuur 1 Prioritering van de use cases 

Uit de prioriteringsmatrix valt al heel wat af te leiden. Ten eerste zijn er een groot aantal use cases met 

een hoge waarde en een beperkt risico. Dit betekent dat de huidige stand van de techniek toelaat om 

de situatie van de eindgebruiker aanzienlijk te verbeteren. Er zijn echter ook heel wat use cases met 

hoge waarde voor de gebruiker die ook een hoog risico met zich meedragen. Om deze te ontwikkelen 

zal er experimenteel werk aan te pas komen.   

.  
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6.1.2 Omgaan met risico: een iteratieve aanpak 

Gegeven de vele use cases met een hoog risico wordt er aangeraden om iteratief te werk te gaan. Na 

elke iteratie moet een deel van het platform worden opgeleverd waarvan de goede werking bewezen 

is. Pas dan zal er worden overgegaan naar het uitbreiden in complexiteit, of het toevoegen van nieuwe 

functionaliteiten. In de volgende paragrafen wordt omschreven wat de doelstellingen zijn van de 

verschillende iteraties. Elke iteratie wordt omschreven aan de hand van 3 domeinen: 

1. De database 

2. De rapportering en analyse 

3. De business logica 

Fase 1 

1. Tijdens deze fase wordt de bestaande database van SVL gebruikt. Er wordt enkel gebruik 

gemaakt van gestructureerde, cijfermatige data.  

2. De rapportering bestaat uit een overzicht en visuele weergave van de huidige vraag en aanbod. 

Het onevenwicht tussen vraag en aanbod kan reeds op eenvoudige wijze worden 

weergegeven. Daarnaast moet er ook een front-end met userbeheer (authenticatie) worden 

ontwikkeld.  

3. Voor de businesslogica moet een eerste datamodel worden opgesteld. Dit model is in deze 

fase eenvoudig, maar moet zo uitgetekend zijn dat het uitbreidingen tijdens de volgende fases 

ondersteunt. Dit is meteen ook het grootste risico van fase 1. Verder moet alle data zo 

geaggregeerd, gesorteerd en gefilterd worden dat het datamodel op een correcte manier 

ingevuld wordt.  

In concreto komen de volgende use cases specifiek in deze fase aan bod: 

A1.1 Koppelen met het SVL datawarehouse 

A2.2 Een visueel overzicht van ondernemingen in Duaal Leren op regionaal niveau 

B3.3 De mogelijkheden tot het vinden van een leerwerkplek evalueren 

B5.2 Als bedrijf op de hoogte blijven van het succes van Duaal Leren 

B5.4 Als bedrijf aangeven per semester of ik werkplekken heb 

B5.5 Een lijst van bedrijven in de regio vinden die een open vacante werkplek hebben 

Verder zijn er use cases die hier reeds van start gaan maar nog verder zullen worden uitgebreid: 

B3.5 Als onderzoeker geaggregeerde data krijgen over het type werkplekken en succesfactoren 
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Fase 2 

1. Hier wordt de database aangevuld met data van andere overheden. Dit enkel voor data van 

websites of databases die via API’s kan worden gekoppeld. Het zal de taak van Syntra 

Vlaanderen zijn om te identificeren welke databases in aanmerking komen. 

2. De rapportering en analyse worden uitgebreid met KPI’s, inzichten, en oorzakelijke verbanden. 

De uitdaging zit hem enerzijds in het juist definiëren van de objectieven, zodat de scope kan 

worden scherp gesteld. Anderzijds moeten al deze inzichten op een gebruiksvriendelijke 

manier worden aangeboden aan het ecosysteem.   

3. Voor de business logica moeten er ‘root cause’ analyses worden gedaan om oorzaken te 

detecteren. Daarnaast moeten verschillende correlatiemodellen opgesteld worden om de 

inzichten te genereren. Naast de analyse is er opnieuw business logica vereist bij de uitbreiding 

van het datamodel. SVL zal dit moeten doen in samenspraak met de aanbieder.  

In concreto komen de volgende use cases specifiek in deze fase aan bod: 

A2.1a Koppelen met de balanscentrale en RSZ 

A3.2 Scholengegevens halen uit de datawarehouse van onderwijs en vorming 

B1.3 Een dashboard met operationele en strategische KPI’s 

B2.3 Inzicht krijgen in vraag en aanbod op basis van de historiek van het platform 

Verder zijn er use cases die hier reeds van start gaan, maar nog verder zullen worden uitgebreid: 

A2.1c Een indicatieve beoordeling van een bedrijf op basis van bedrijfsgegevens 

B1.1 Structurele data omtrent vraag en aanbod uit andere systemen inkoppelen 

B1.4 Op granulair niveau inzicht krijgen in de mismatch tussen vraag, aanbod en de markt 

B3.1 Info krijgen over de doorstroom van duale leerlingen naar de arbeidsmarkt 

B4.2 Analyses op de reden voor uitval doen als onderzoeker 

B5.6b Per onderneming zicht krijgen in een aantal indicatoren 

Fase 3 

1. Hier wordt de database aangevuld met data van derde partijen. Dit enkel voor data van 

websites of databases die via API’s kunnen worden gekoppeld, of waar de derde partij de data 

wil ingeven. Opnieuw is het de taak van SVL om deze te identificeren en opnieuw zal het 

datamodel verder ontwikkeld moeten worden in samenspraak met de aanbieder.  

2. Hier wordt het competentiemodel aan de analyse toegevoegd ter ondersteuning van 

matchmaking.  

3. Het opstellen van een competentiemodel wordt de grote taak van fase 3. Naast de vorm van 

het model zelf, moet die ook worden ingepast in het datamodel uit fase 1 en 2. Bovendien 

moeten er processen worden opgesteld zodat scholen en bedrijven de invulling van vraag en 

aanbod up-to-date houden conform met het competentiemodel.  

In concreto komen de volgende use cases specifiek in deze fase aan bod: 

A2.1b Gestructureerde financiële indicatoren die niet in de RSZ te vinden zijn 

A3.1a Data halen uit externe sites via een API 

A3.4 Automatisch een overzicht van mentoropleidingen genereren 

B3.4a Mogelijkheden tot leerwerkplekken evalueren in lijn met studierichting adhv. competenties 
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B4.3 Zicht krijgen op gevraagde competenties en welke bedrijven die afdekken 

B5.1 De kandidaatstelling van een bedrijf voor Duaal Leren met bijhorende competenties 

B5.3 Als bedrijf zoeken welke scholen het juiste aanbod hebben 

Verder zijn er ook use cases die een uitbreiding zijn op fase 1 en 2 of later nog verder zullen worden 

uitgebreid: 

B2.1a De huidige vraag naar werkprofielen weergeven 

B2.6 Inzicht in de mobiliteitsproblematiek 

B4.1 Als Agodi een rapport omtrent de zin van een nieuwe programmatie van een opleiding krijgen 

C1.1 Open data API’s van het platform gebruiken 

Fase 4 

1. Hier wordt de database aangevuld met data van de VDAB. Zoals tijdens de workshops bleek, 

bezitten zij geen uniforme database waar alles te vinden is. De uitdaging zal dan ook zijn om 

alle vormen van data in het datamodel uit fase 1 te krijgen. Hiervoor zal moeten worden 

samengezeten met de aanbieder en de VDAB om de nodige koppelingen te ontwerpen en 

ontwikkelen.  

2. De rapportering en analyse gaan hier voor het eerst over naar voorspellende modellen en 

tekstanalyse. Zoals de markt aangaf, brengt dit aanzienlijk hogere risico’s met zich mee.  De 

technologieën zullen gebruikmaken van tijdsreeksen, confidence intervals, trend analyses, 

tekst mining and analytics, … 

3. Om de complexiteit van de modellen zo laag mogelijk te houden is het van belang om 

functionaliteiten eerst goed uit te tekenen. Hiervoor zullen er scenario’s worden gebouwd.  

In concreto komen de volgende use cases specifiek in deze fase aan bod: 

A2.3 Data koppelen met die van de VDAB 

A2.4 Analyses verrijken met ongestructureerde bronnen zoals feedback 

B1.2 Vraag en aanbod voorspellen op basis van data uit andere systemen 

B2.1b De toekomstige vraag naar werkprofielen weergeven 

B2.2 Studies en rapporten inkoppelen en interpreteren 

B2.8 Bedrijfsprofielen opstellen met meer dan metadata alleen (bv. feedback, mails, …) 

B3.4b Mogelijkheden tot leerwerkplekken evalueren in lijn met studierichting zonder competenties 

B4.4 Zicht krijgen welke ondernemingen Duaal Leren niet correct kunnen aanbieden 

B4.5 Bepalen wat goed of fout loopt door feedback te analyseren 

B6.3 Als VDAB inzicht krijgen welke leerwerkplekken niet ingevuld geraken 

B6.4 Inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de VDAB tov. Duaal Leren 

  



Platform Duaal Leren 

02/10/2018 EWI – PIO – 2018 37 

Fase 5 

1. In deze fase is er ruimte voor het scrapen van elke andere bron die niet in de voorgaande fases 

is meegenomen. SVL en de aanbieder zullen in samenspraak de bronnen bespreken die het 

meeste extra waarde kunnen opleveren.  

2. Voor de rapportering wordt er logica voor intuïtieve user interface (UI) oorzien voor 

eindgebruiker en partner.  

3. Om een intuïtieve UI te kunnen opstellen zal de achterliggende workflow moeten worden 

uitgetekend samen met partners en eindgebruikers. Het is duidelijk dat het grootste risico hier 

zit in de onzekerheid over hoe de gebruikers te werk gaan.  

In concreto komen de volgende use cases specifiek in deze fase aan bod: 

A3.1b Data halen uit externe sites via scraping 

B2.7a Een zoekopdracht uitvoeren in de database aan de hand van standaardvragen 

B2.7b  Een zoekopdracht uitvoeren met behulp van een BI-tool (BI: Business Intelligence) 

B2.9 Een auto FAQ die de meest voorkomende vragen beantwoordt 

6.1.3 Use cases die niet moeten worden opgenomen in het PIO-traject 

CRM 

Zoals de markt aangaf, bevat het implementeren van een CRM weinig risico. Bovendien kan dit 

gebeuren los van de andere use cases. Er wordt dan ook aangeraden om een CRM aan te kopen via 

een apart traject.  

A4.1 Een CRM voor bedrijfsgegevens en contactmomenten 

A4.2 Een CRM voor scholengegevens en contactmomenten 

A4.3  Gegevens uit de CRM delen met het sectoraal partnerschap 

Use cases met een te hoog risico voor de geleverde waarde 

Er zijn ook een aantal use cases waarvan de waarde niet opweegt tegenover het risico. Het gaat om de 

volgende: 

A2.1d Een autonome beoordeling van een bedrijf op basis van bedrijfsgegevens 

A3.3a Automatisch een evenementenkalender genereren via API’s 

A3.3b Automatisch een evenementenkalender genereren via scraping 

B2.4 Vraag en aanbod voorspellen op basis van de historiek in het platform 

B2.5 Genereren van inzichtvolle rapporten met verbanden tussen verschillende databronnen 

B2.7c  Een zoekopdracht uitvoeren met behulp van volledige autonome Natural Language Queries 

B3.2 De kans op het vinden van een leerwerkplek evalueren 

B3.6 Als onderzoeker geanonimiseerde data krijgen over het type werkplekken en succesfactoren 

B5.6a Per onderneming inzicht krijgen in een aantal indicatoren (wel in scope via 5.6b) 

B6.1 Als VDAB data gebruiken uit het platform voor mijn analyses 

B6.2  Als VDAB inzicht krijgen in de tewerkstelling 1 jaar na afstuderen 
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7 Voorwaarden tot succes 

Het iteratieve proces 

 

Bovenstaande grafiek geeft de value-risk matrix nog eens weer met een kleurencode per fase. Het is 

duidelijk dat de grootste risico’s zich in fase 4 en 5 bevinden. Verder is het zo dat voor verschillende 

use cases een MVP (minimum viable product) gebouwd wordt tijdens de eerdere fases die dan later 

wordt uitgebreid. Het is dan ook niet mogelijk om de verschillende fases los van elkaar te zien.  

Bovendien wordt het datamodel ook over de fasen heen ontwikkeld. Dit toont nog eens aan dat alle 

use cases zeer sterk aan elkaar hangen en er telkens ontworpen moet worden met het oog op 

mogelijke uitbreidingen in een latere fase.  

Tijdens het iteratieve proces zijn er 3 partijen die invloed hebben op de goede afloop van het project 

1. Syntra Vlaanderen: uitdenken van de inzichten en KPI’s en identificeren van databronnen. 

2. Front-end developers en user centric designers : ontwikkelen van de applicaties. 

3. Back-end developers en database leveranciers: opstellen van een datamodel en integratie. Dit 

kan zowel via custom software of een standaard platform waarop aanpassingen mogelijk zijn. 

Alle partijen moeten in staat zijn om via co-creatie te werken. Er moet gezamenlijk worden ontwikkeld, 

ontworpen en aan user testing & software testing worden gedaan. Hieronder wordt nog eens een 

overzicht gegeven van het volledige project om het nauwe verband tussen alle partijen weer te geven.  
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De invulling van de backlogs is gegeven door de use cases voor elke fase. 

De backlogs van elke fase zijn indicatief en kunnen worden aangepast door de aanbieders. Zo zullen er 

aanbieders zijn die reeds over veel data beschikken of ervaring hebben met competentiemodellen. Het 

spreekt voor zich dat deze specifieke aanbieders onderdelen naar voor kunnen schuiven indien deze 

voor hen weinig risico bevatten. Het vormen van consortia kan ervoor zorgen dat het risico van 

meerdere onderdelen sterk gereduceerd wordt.  

Business vereisten 

Naast de functionele omschrijving van het gewenste platform zijn er een aantal factoren van 
organisatorische aard die een grote invloed hebben op het volledige project. Ter verduidelijking 
worden ze hier aangehaald.  

Syntra Vlaanderen bekleedt voor Duaal Leren de rol van regisseur. In de eerste plaats wil dit zeggen 
dat ze ten allen tijde neutraal moeten blijven. Ten tweede werken ze vanuit een regierol waarbij men 
vooral wil toewerken naar een eco-systeem en een samenwerking tussen de partners. Dit heeft 2 
gevolgen:  

1. Door het belang van de stakeholders in het ecosysteem en de hoge mate waarin zij zelf 
functionaliteiten zullen toevoegen, moeten de aanbieders van technologie in staat zijn om het 
platform te ontwikkelen door middel van co-creatie. Hierbij zal gekozen worden voor een 
iteratieve aanpak. Bij elke iteratie moet een module worden opgeleverd die een specifieke 
nood van één of meerdere partners verlicht. 

2. De rol van Syntra Vlaanderen in het ecosysteem vraagt bovendien naar een platform dat 
volledig zelfstandig moet kunnen werken, los van de huidige Syntra Vlaanderen organisatie. 
Dit zorgt ervoor dat er geen IT integratie nodig is.  

 
Syntra Vlaanderen zal zelf eindverantwoordelijke zijn over het functionele luik. Dit houdt in dat ze: 

• Zelf partners kiezen en het ecosysteem uitbouwen 

• Beslissen welke functionaliteiten al dan niet worden ontwikkeld 

• Strategische beslissingen maken over alle niveaus (IT, financieel, aligneren met beleid, …) 

• In samenspraak met de aanbieder KPI’s, succes, het datamodel,… definiëren 

• Op zoek gaan naar data bij derden en onderhandelen over de ontsluiting ervan.  
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De aanbieder(s) krijgen de eindverantwoordelijkheid over de technische oplevering van het platform: 

• User experience (UX) en user interface (UI) van de gevraagde functionaliteiten ontwerpen 

• In samenspraak met SVL KPI’s, succes, het datamodel, … definiëren 

• Technisch uittekenen en ontwikkelen van de door SVL bepaalde functionaliteiten  

• Opzetten van alle nodige back-end systemen en implementeren van het datamodel 

Bovendien zal het operationele luik uitbesteed worden aan de aanbieder(s) om een optimale service 
voor de vele partners te voorzien. Dit houdt in dat een externe partner: 

• Een helpdesk inricht 

• SLA’s opstelt en zorgt voor de uitvoering ervan 

• De capaciteit van de servers aanpast aan de evolutie van het platform 

• De servers update en onderhoudt 

• Back-ups neemt 

• De nodige security voorziet 

• … 
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Bijlage A: State of the Art analyse 
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