
 

SERV_ADV_20141124_Beleidsnota_Onderwijs.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

Wetstraat 34-36, 1040 Brussel  T +32 2 209 01 11  F +32 2 217 70 08  info@serv.be www.serv.be 

 

 

 

Advies 

Beleidsnota Onderwijs 2014 - 2019 

Brussel, 24 november 2014  

mailto:info@serv.be


Advies Beleidsnota Onderwijs 2014 - 2019 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies op eigen initiatief 
 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 
 
Goedkeuring raad: 24 november 2014 
 
 



 

 

3 

 

Mevrouw Hilde Crevits  

Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs 

Koning Albert II-laan 15 

 

1210 BRUSSEL 

 
 
contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Mieke Valcke SERV_BR_20111124_BeleidsnotaOnderwijs 24 november 2014 
mvalcke@serv.be  

 

 

Beleidsnota Onderwijs 2014 - 2019 

 

Geachte mevrouw de minister, 

De raad heeft met veel belangstelling uw beleidsnota Onderwijs 2014 – 2019 gelezen en wenst 

met dit advies en adviezen die zullen volgen het onderwijsbeleid voor de komende legislatuur 

kritisch te bevragen maar ook te schragen. De sociale partners zijn verheugd te merken dat over-

leg met de sociale partners en met arbeidsmarktactoren bij een aantal dossiers is voorzien.  

We gaan in dit advies dieper in op een aantal voor de sociale partners belangrijke, omwille van 

hun sociaaleconomische impact, dossiers en thema’s: de begeleiding van lerenden gedurende 

hun leerloopbaan, de modernisering van het secundair onderwijs, gelijke onderwijskansen, de 

uitbouw van een geïntegreerd duaal stelsel van Leren en Werken, de positie van het volwasse-

nenonderwijs in Vlaanderen, de uitbouw van HBO5. 

De raad stelt de vraag of de geplande forse besparingen bij onderwijs de aanpak van de vele 

uitdagingen voor het onderwijs in Vlaanderen niet in de weg zullen staan. Een andere bekom-

mernis is dat een pleidooi voor de terugkeer naar de eerste opdracht van onderwijs, het onder-

wijzen van leerlingen en studenten, een pleidooi zou kunnen inhouden voor een terugkeer in de 

tijd waar onderwijs los staat van de brede uitdagingen die aan de samenleving gesteld worden. 

Ten slotte blijft voor de raad het realiseren van gelijke onderwijskansen een belangrijke opdracht 

voor het Vlaams onderwijs, dat daarbij alle ondersteuning vanuit het beleid verdient. 

Wij kijken uit naar uw reactie op dit advies. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Jo Libeer 

administrateur-generaal voorzitter 

 

Kopie: minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport dhr. Philippe Muyters 
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Krachtlijnen 

 De Vlaamse sociale partners stellen vast dat de Vlaamse regering fors bespaart 

op onderwijs. De raad stelt zich de vraag hoe deze besparingen zich verhouden 

tot de middelen die nodig zijn voor de vele uitdagingen voor het onderwijs in 

Vlaanderen: de hervorming van het Secundair Onderwijs en van het stelsel Leren 

en Werken, het realiseren van gelijke onderwijskansen, de professionalisering 

van leraren, het voorzien in modern didactisch materiaal, het bevorderen van de 

kwaliteit van onderwijs, de begeleiding van leerlingen doorheen hun schoolloop-

baan, het bevorderen van levenslang leren, …. 

 Gelijke onderwijskansen realiseren blijft een belangrijke opdracht voor het 

Vlaamse onderwijs. Dit moet een rode draad zijn doorheen het onderwijsbeleid 

en het Vlaams onderwijs moet op het einde van deze legislatuur betere resulta-

ten kunnen voorleggen op dit vlak. 

 De beleidsnota en de regelgevingsagenda geeft niet veel duiding bij de timing en 

de werkwijze van de aanpak van verschillende dossiers. De SERV wenst te advi-

seren over de voor de raad prioritaire onderwijsdossiers. 

 De SERV stelt vast dat de minister weinig expliciete aandacht besteedt aan de 

ondersteuning van leerloopbanen; dit is niet als afzonderlijke operationele doel-

stelling opgenomen in de beleidsnota.  

 Wat toch de grootste verandering binnen het Vlaamse onderwijs moest worden in 

deze legislatuur, met name de hervorming van het secundair onderwijs, krijgt in 

de beleidsnota Onderwijs 2014 – 2019 niet veel meer dan één pagina aandacht 

en blijft erg vaag. De sociale partners zijn absoluut vragende partij voor de aan-

pak van de knelpunten van het Vlaams secundair onderwijs. 

 Veel stages is een pluspunt maar er is nood aan een geïntegreerd stagebeleid 

over de verschillende beleidsdomeinen heen. 

 De beleidsdomeinen Onderwijs en Werk wensen gezamenlijk een geïntegreerd 

duaal systeem Leren en werken uit te werken, wat zeer positief is. De lopende 

onderzoeken moeten bijkomende inzichten opleveren voor een verregaande her-

vorming van het duaal systeem in Vlaanderen. Daarin is aanknoping met secto-

ren van groot belang, alsook de regierol voor de werkcomponent.  

 Het onderwijs voor volwassenen is vandaag belangrijk vanuit verschillende in-

valshoeken: als tweedekansonderwijs, met het aanbod NT2, door het aanbieden 

van HBO5 opleidingen, met het regulier aanbod in het kader van leven lang le-

ren. De raad is van mening dat het volwassenenonderwijs onvoldoende aandacht 

krijgt in de beleidsnota. Er is geen visie op wat de plaats is van het volwassenen-

onderwijs in het onderwijslandschap en wat Vlaanderen als lange termijnperspec-

tief heeft voor het onderwijs aan volwassenen. 

 De raad drukt er zijn bezorgdheid over uit dat het hoger beroepsonderwijs in de 

beleidsnota vooral gesitueerd wordt binnen het hoger onderwijs. Door deze be-

weging richt het beleid zich meer dan voorheen op jongeren / generatiestuden-

ten. Dit is slechts één van de doelgroepen die de sociale partners voor het hoger 

beroepsonderwijs voor ogen hebben. De bestaande goede praktijken HBO5 in 

het secundair-, volwassenen- en hoger onderwijs, al dan niet in samenwerking 

met andere opleidingspartners, worden bij voorkeur verder gezet. 
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 Voor de afstemming tussen opleidingen onderling en tussen opleidingen en de 

functies waar ze toe leiden op de arbeidsmarkt zijn de beroeps- en onderwijskwa-

lificaties van belang. In de beleidsnota is een evaluatie van de procedures voor 

de opmaak van beroeps- en onderwijskwalificaties voorzien, dit om sneller te 

kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.  

 De raad is al lang vragende partij voor kortere programmatieprocedures. De rol 

van de sectoren is cruciaal en moet in de toekomst behouden blijven. ‘Compe-

tent’ moet het eerste referentiekader voor het opstellen van beroepskwalificatie-

dossiers bllijven. De sociale partners spelen een belangrijke rol in de uitrol van de 

VKS en willen betrokken worden bij de aansturing daarvan alsook bij de evaluatie 

van procedures en processen.   

 De SERV stelt vast dat het, in tegenstelling tot de hoge vlucht die het opstellen, 

valideren en inschalen van beroepskwalificaties inmiddels genomen heeft, be-

angstigend stil blijft voor wat betreft de opmaak, validering en inschaling van on-

derwijskwalificaties. Procedurele afspraken maken/evalueren is dus hier meer 

prioritair dan bij de beroepskwalificaties. 

 Ook het werken aan kwalitatieve opleidingsinfrastructuur, verhogen van gelet-

terdheid van volwassenen, een geïntegreerd EVC-beleid en het bestrijden van 

armoede zijn belangrijke opdrachten voor het Vlaams onderwijsbeleid in deze le-

gislatuur. 
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Advies 

1. Inleiding  

De SERV hecht zeer veel belang  aan  kwalitatief onderwijs dat iedereen gelijke kan-

sen biedt en tegemoet komt aan talenten, interesses en competenties van kinderen, 

leerlingen, studenten én lerenden tijdens hun loopbaan. Vanuit zijn rol en positie focust 

de SERV logischerwijze op de onderwijsthema’s met sociaaleconomisch belang. Deze 

afbakening is niet altijd eenvoudig: kleuterparticipatie beïnvloedt de uitkomsten van een 

schoolloopbaan en dus de stap naar de werkloopbaan. 

De SERV bracht adviezen uit over een aantal onderwijsdossiers die meer in detail de 

standpunten van de sociale partners vertolken: 

 Advies ‘Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs’, 14 oktober 2013 

 Advies ‘Leren en Werken: naar een krachtige® leerweg’, 23 oktober 2013 

 Advies ‘Werkplekleren: creativiteit en passie in het leerproces’, 12 december 2011 

De beleidsnota Onderwijs 2014 – 2019 en de regelgevingsagenda geven niet veel dui-

ding bij de timing en de werkwijze van de aanpak van verschillende dossiers. De SERV 

wenst te adviseren over volgende onderwijsdossiers: 

 hervorming secundair onderwijs, 

 hervorming volwassenenonderwijs, 

 aanbod en financiering hoger onderwijs, 

 hervorming Leren en Werken, 

 aanpassing leerdoelen, vanuit de context van de sleutelcompetenties,  

 leerlingenbegeleiding, 

 kwaliteit van het onderwijs, 

 schoolinfrastructuur, vanuit de context van opleidingsinfrastructuur. 

De raad zag graag onder andere volgende dossiers geagendeerd op VESOC: de ma-

trix voor het secundair onderwijs, de verdere uitrol van de Vlaamse Kwalificatiestruc-

tuur, waaronder de uitrol van de onderwijskwalificaties, de evoluties m.b.t. Leren en 

Werken en de opvolging van het voltijds engagement, het juridisch kader rond werk-

plekleren, opvolging van het Brugge-Communiqué, opvolging van de ongekwalificeerde 

uitstroom, … . 

In dit advies gaat de SERV dieper in op enkele algemene bedenkingen en een aantal 

thema’s: de ondersteuning van leerloopbanen, de hervorming van het secundair on-

derwijs, stages, de uitbouw van een geïntegreerd duaal systeem Leren en Werken, het 

onderwijs voor volwassenen, de uitbouw van HBO5 en de uitrol van de Vlaamse Kwali-

ficatiestructuur. De SERV geeft tot slot ook enkele aanbevelingen bij de kwaliteit van 

de besluitvorming in Vlaanderen. 

2. Algemene bedenkingen  

 De raad is positief over de visie in de beleidsnota Onderwijs dat onderwijs een 

cruciale rol speelt in het leven van iedereen en dat onderwijs zich niet beperkt tot 
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de initiële schoolloopbaan maar ook een leven lang leren omhelst. De beleidsno-

ta biedt ook kansen door de aandacht voor de diverse leerlingenbevolking in de 

steden; het meer inzetten op verzamelen van data voor scholen om beter beleid 

te voeren ook op vlak van gelijke onderwijskansen; het uitwerken van leerlingen-

begeleiding en komen tot nieuwe afspraken tussen scholen, CLB en ouders; be-

tere samenwerking tussen onderwijs en welzijn; afstemming met de ministers van 

Werk, Cultuur, Welzijn, Jeugd, …. 

 De Vlaamse sociale partners stellen vast dat de Vlaamse regering fors bespaart 

op onderwijs. De raad stelt zich de vraag hoe deze besparingen zich verhouden 

tot de middelen die nodig zijn voor de vele uitdagingen voor het onderwijs in 

Vlaanderen: de hervorming van het Secundair Onderwijs en van het stelsel Leren 

en Werken, het realiseren van gelijke onderwijskansen, de professionalisering 

van leraren, het voorzien in modern didactisch materiaal, het bevorderen van de 

kwaliteit van onderwijs, de begeleiding van leerlingen doorheen hun schoolloop-

baan, het bevorderen van levenslang leren, ….   

 De minister van Onderwijs stelt zich vragen bij een aantal opdrachten die zijn 

toegekend aan het onderwijs in het verleden en stelt zich terughoudend op bij het 

toekennen van nieuwe opdrachten. Het is niet duidelijk welke opdrachten de mi-

nister bedoelt. De raad hoopt en wenst dat dit niet een ‘terug in de tijd’ betekent 

waarbij onderwijs meer op zichzelf gaat staan. De raad ziet tendensen in die rich-

ting met het schrappen van kruisbestuivingen tussen de netten en koepels en 

van overkoepelende structuren. Onderwijs heeft een brede maatschappelijke op-

dracht en dient een grote betrokkenheid bij de samenleving aan de dag te leg-

gen, aldus de raad. 

 Gelijke onderwijskansen realiseren om sociale mobiliteit te bevorderen blijft een 

belangrijke opdracht voor het Vlaamse onderwijs (cfr. PISA onderzoek). Dit moet 

een rode draad zijn doorheen het onderwijsbeleid. In de beleidsnota komt onvol-

doende aan bod hoe de minister dit zal realiseren zodat Vlaanderen op het einde 

van deze legislatuur betere resultaten kan voorleggen. 

3. Ondersteuning van leerloopbanen 

De ondersteuning van leerloopbanen d.m.v. leeradvies, studieoriëntering en leerbege-

leiding doorheen de schoolloopbaan is erg belangrijk: omwille van onderbouwde stu-

diekeuze vanuit interesses en competenties; vermijden van overzitten en watervalef-

fecten, tegengaan van ongekwalificeerde uitstroom, vlotte aansluiting met hoger 

onderwijs en de arbeidsmarkt.  

De SERV stelt vast dat de minister de ondersteuning van leerloopbanen niet als afzon-

derlijke operationele doelstelling (OD) heeft opgenomen in haar beleidsnota. Er is wel 

een OD ‘studiekeuzebegeleiding realiseren’. Dat is op zich positief maar blijft erg be-

perkt met de vermelding dat een ‘goed studiekeuzetraject er voor zorgt dat leerlingen 

gericht kiezen en meer dan vandaag studierichtingen kiezen die aansluiten bij hun ta-

lenten’. 

Verder wordt er in dit onderdeel enkel nog ingegaan op de oriënterings- en toelatings-

proeven, respectievelijk op het einde van het secundair onderwijs en bij de start van 

het hoger onderwijs. De minister geeft aan dat het ontwikkelen van valide toelatings-
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proeven zeer complex is. De al dan niet invoering van dergelijke proeven moeten ge-

beuren in samenspraak met het onderwijsveld. 

De raad vraagt dat bij de uitvoering van het M-decreet ook oog is voor een brede en 

betere studie- en beroepskeuzemogelijkheid voor leerlingen met een arbeidshandicap. 

Dit vraagt redelijke aanpassingen, ook in een onderwijscontext. 

De raad wenst hier ook nog te wijzen op het belang van stage of werkervaring in de 

lerarenopleiding, niet enkel in scholen maar ook in een bedrijfscontext. 

4. Hervorming van het secundair onderwijs 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet de uitvoering van het Masterplan Se-

cundair Onderwijs. De minister spreekt in de beleidsnota Onderwijs over een moderni-

sering in plaats van een hervorming.  

De hervorming/modernisering zou de grootste prioriteit moeten zijn van deze legisla-

tuur, maar krijgt in de beleidsnota Onderwijs 2014-2019 niet meer dan één pagina 

aandacht. Welke de verdere stappen in de modernisering van het secundair onderwijs 

zullen zijn op korte en op lange termijn blijft daardoor bijzonder vaag. De SERV kan uit 

de beleidsnota ook niet afleiden of de timing en de prioritaire beleidslijnen die vastge-

legd werden in het masterplan secundair onderwijs staande blijven.  

Het Masterplan spreekt van een brede oriënterende eerste graad waarbij leerlingen 

naast het basispakket een aantal lessen zelf mogen kiezen. Dit is niet als dusdanig 

vermeld in de beleidsnota Onderwijs, wel dat ‘leerlingen in de eerste graad hun inte-

resses, talenten en competenties kunnen verkennen’. Het Masterplan voorziet ook dat 

de huidige opdeling tussen ASO, TSO en BSO verdwijnt en vervangen wordt door een 

matrix waarin elke studierichting een plaats krijgt. Dit is niet als dusdanig vermeld in de 

beleidsnota, wel dat ‘de hiërarchie tussen onderwijsvormen worden weggewerkt.’ 

De sociale partners zijn absoluut vragende partij voor een modernisering / hervorming. 

De SERV wil de lat niet lager leggen maar wil dat elke leerling beschikt over een 

evenwichtige set van competenties, op zijn of haar niveau, om volwaardig te kunnen 

participeren aan de samenleving, om in te stappen in een verdergezette opleiding of in 

het beroepsleven. Het wegwerken van de hiërarchie tussen ASO, TSO en BSO is fun-

damenteel in de modernisering. Een veralgemening van de domeinscholen zal daar 

toe bijdragen. 

De invulling van de matrix en de screening van alle opleidingen zijn achter de rug. De 

raad wenst dat er op korte termijn open gecommuniceerd wordt over de resultaten van 

deze belangrijke oefening. 

4.1. Voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom 

De Vlaamse regering legt via het beleidsdomein Werk onder andere het accent op jon-

geren en in het bijzonder op het remediëren van ongekwalificeerd uitstromen. In het 

VESOC-akkoord Loopbaanbeleid (Loopbaanakkoord) was er zeker vanwege de socia-

le partners de vraag aan het onderwijs om sterk in te zetten op het voorkomen van on-

gekwalificeerde uitstroom wat immers de beste aanpak is, voor het individu en de sa-

menleving. 



Beleidsnota Onderwijs 2014 - 2019 

 10 

Het is de betrachting van de minister om zoveel mogelijk jongeren de eindmeet te doen 

halen. Ze wil daartoe inzetten op scholen als veilige en warme omgeving en op preven-

tieve acties om spijbelen te voorkomen. De inzet op werk-welzijn trajecten en een goe-

de screening van de leerlingen in Leren en Werken is zeker positief. Ook de sociale 

partners kijken uit naar de resultaten van de audit naar de Centra voor Leerlingenbege-

leiding.  

De sociale partners wensen evenwel dat de brede focus op vroegtijdig schoolverlaten 

behouden blijft. Het Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten, afgesloten tussen het onder-

wijs en de Vlaamse sociale partners, bevat enkele goede acties die verder gezet die-

nen te worden: monitoren van vroegtijdig schoolverlaten en cijfers ter beschikking stel-

len van scholen, het verankeren van acties rond vroegtijdig schoolverlaten in het 

schoolbeleid, de uitbouw van flexibele leerwegen (het tegengaan van zittenblijven), het 

sensibiliseren rond groenpluk, … . 

5. Werkplekleren 

5.1. Stages  

De minister stelt terecht dat in een professioneel gerichte opleiding er voldoende aan-

sluiting moet zijn met de praktijk op de arbeidsmarkt. De minister wil het werkplekleren 

stimuleren zowel in het secundair-, volwassenen- als in het hoger onderwijs via betere 

randvoorwaarden. De sociale partners zijn absoluut vragende partij voor kwaliteitsvolle 

stages. 

De vaststelling is dat meerdere beleidsdomeinen werkplekleren, waaronder stages, 

opnemen als onderdeel van hun beleid. Dit valt op zich toe te juichen maar zorgt voor 

een kluwen aan stagevormen en –formules. 

De raad vraagt aan alle betrokken ministers samen een geïntegreerd verhaal over sta-

ges, waarbij de verschillende stagevormen elkaar niet beconcurreren door een verschil 

in incentives waarmee ze ondersteund worden. De sociale partners wensen blijvend 

betrokken te worden bij de opmaak en uitrol van een dergelijk geïntegreerd stagebe-

leid. 

5.2. Duaal systeem Leren en Werken 

De beleidsdomeinen Onderwijs en Werk wensen gezamenlijk een geïntegreerd duaal 

systeem Leren en werken uit te werken, wat zeer positief is.  

De sociale partners zijn vragende partij voor een sterk stelsel van duaal leren. De 

SERV bracht eerder onder andere het advies “Leren en Werken: naar een krachtige® 

leerweg” uit. De sociale partners betreuren dat Vlaanderen één van de weinige regio’s 

is waar het alternerend leren een dergelijk negatief imago heeft. Er zijn alleszins in-

spanningen en investeringen nodig op vlak van infrastructuur en materiaal, sterke lera-

ren/trajectbegeleiding, screening en leer- en loopbaanbegeleiding, transparantie in sta-

tuten, ondersteuning van werkgevers die jongeren willen opleiden op de werkvloer.  

Er lopen momenteel diverse studies (de evaluatie van het decreet Leren en Werken 

van 2008, het ESF-project van het departement Werk en Sociale Economie bekijkt de 
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stelsels in enkele andere Europese landen en de SERV – Stichting Innovatie en Arbeid 

doet een onderzoek bij de sectoren naar hoe zij Leren en Werken ervaren en de toe-

komst ervan zien). Deze onderzoeken moeten bijkomende inzichten opleveren voor 

een verregaande hervorming van het duaal systeem in Vlaanderen. Daarin is aankno-

ping met sectoren van groot belang alsook de regierol voor de werkcomponent. De 

raad vraagt duidelijkheid over de visie van het beleid op de rol van Syntra Vlaanderen 

in deze. 

De SERV verwijst ook naar het NAR-advies 1770 ‘Maatregelen ter bevordering van de 

inschakeling van recente schoolverlaters op de arbeidsmarkt’ van 25 mei 2011 en naar 

de wet ‘houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en re-

lance’ van 15 mei 2014 waarin het sociale zekerheidsstatuut ‘alternerend stelsel’ is 

opgenomen. De SERV wijst er eveneens op dat het statuut een zaak van het sociaal 

overleg is.  

Tijdens de aanloop naar een nieuw geïntegreerd duaal systeem moet de werkgarantie 

die in het regeerakkoord is ingeschreven er zo snel als mogelijk komen voor de leer-

lingen die nu in dit stelsel geen werkplek vinden. De raad vraagt ook aandacht voor 

leerlingen met een arbeidshandicap die in (vormen van) duaal leren een beroep leren. 

Omdat zij werkervaring zouden kunnen opdoen, zijn vaak aanpassingen aan de werk-

vloer nodig. Ook hier zijn goede incentives van belang. 

Bij de hervorming van Leren en Werken moeten de sectoren betrokken worden en zij 

dienen ook de wezenlijke rol die ze vandaag hebben in het stelsel van Leren en Wer-

ken te behouden. Op korte termijn dient de werking van de paritaire leercomités gega-

randeerd te worden.  

De interprofessionele sociale partners wensen nauw betrokken te worden bij elke her-

vorming van Leren en Werken in de (nabije) toekomst. De ambitie van de sociale part-

ners reikt ver. Zij wensen dat er op middellange termijn werk wordt gemaakt van een 

sterk geïntegreerd duaal stelsel. De sociale partners vragen dan ook verdere verduide-

lijking bij de reikwijdte van de ambitie van de ministers, meer bepaald in welke mate er 

daadwerkelijk wordt gestreefd naar één geïntegreerd stelsel dan wel naar één over-

koepelend geheel waarbinnen elk systeem zijn eigenheid grotendeels behoudt. 

6. Onderwijs voor volwassenen 

Het onderwijs voor volwassenen is op vandaag belangrijk vanuit verschillende invals-

hoeken: als tweedekansonderwijs voor het remediëren van ongekwalificeerde uit-

stroom, met het aanbod NT2 voor wie het Nederlands nog niet voldoende machtig is, 

door het aanbieden van HBO5 opleidingen voor wie een extra kwalificatie wil en voor 

wie bachelor of master niet (onmiddellijk) haalbaar is, met het regulier aanbod in het 

kader van leven lang leren. 

De raad is van mening dat het volwassenenonderwijs onvoldoende aandacht krijgt in 

de beleidsnota. Er is geen visie op wat de plaats is van het volwassenenonderwijs en 

wat Vlaanderen als lange termijnperspectief heeft voor het onderwijs aan volwassenen. 

Er is onduidelijkheid over de plaats van NT2, de lerarenopleiding en het hoger be-

roepsonderwijs in het volwassenenonderwijs. 
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De minister plant een hertekening van het volwassenenonderwijs op basis van een 

evaluatie en dat op vlak van organisatie, financiering, personeel en omkadering. Er 

komt een schaalvergroting en een rationelere aanwending van middelen. De raad is 

uiteraard niet gekant tegen een evaluatie en bijsturingen maar mist in deze beleidsoe-

fening aandacht voor aangepaste methodieken die volwassenen kunnen aantrekken, 

aandacht voor de kwaliteit en de inhoud van de opleidingen, aandacht voor flankerend 

beleid dat een stijgende participatie van kortgeschoolden ondersteunt en stimuleert, 

aandacht voor partnerschappen en voor de plaats van het volwassenenonderwijs in het 

volledige onderwijslandschap. De sociale partners zijn van mening dat rationeler inzet 

van middelen niet ten koste mag gaan van een toegankelijk opleidingsaanbod. 

De sociale partners wensen meer dan in het recente verleden betrokken te worden bij 

de evaluatie, de visie op volwassenenonderwijs en de (mogelijke) implementatie van 

de keuzes die binnen het volwassenenonderwijs gemaakt worden. En dit vanuit het 

perspectief van het beleid omtrent leven lang leren, de link naar het beleidsdomein 

Werk wat betreft de middelen (o.a. opleidingscheques) en de rol die sociale partners 

kunnen spelen op vlak van inhoud en kwaliteit van opleidingen. 

7. Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 

Het is zonder meer positief dat de minister HBO5 volwaardig wil uitbouwen. De raad 

drukt er zijn bezorgdheid over uit dat de beleidsnota voorziet dat het hoger beroepson-

derwijs wordt uitgebouwd binnen het hoger onderwijs.  

De raad stelde reeds in eerdere adviezen dat het hoger onderwijs één van de onder-

wijsniveaus is die HBO5 kunnen aanbieden, naast het volwassenen- en het secundair 

onderwijs en met inbreng van structurele opleidingspartners zoals VDAB, Syntra, …. 

Randvoorwaarden voor een goed HBO zijn laagdrempeligheid, flexibiliteit in program-

matie en structurele samenwerking tussen opleidingspartners. 

Door sterk te focussen op het hoger onderwijs richt het beleid zich meer dan voorheen 

op jongeren / generatiestudenten. Dit is slechts één van de doelgroepen die de sociale 

partners voor het hoger beroepsonderwijs voor ogen hadden, naast ook werkstuden-

ten, afstromers (lerenden voor wie het hoger onderwijs van niveau 6 te hoog gegrepen 

is), zij-instromers, werkenden, … . Ook deze doelgroepen moeten door het HBO aan-

gesproken worden. De bestaande goede praktijken HBO5 in het secundair-, volwasse-

nen- en hoger onderwijs, al dan niet in samenwerking met andere opleidingspartners, 

worden bij voorkeur verder gezet. 

8. Uitrol Vlaamse Kwalificatiestructuur 

Voor de afstemming tussen de inhoud van opleidingen en de competenties die nodig 

zijn om te kunnen instappen in een werkomgeving zijn de beroepskwalificaties van be-

lang. De beleidsnota voorziet een evaluatie van de procedures voor de opmaak van 

beroeps- en onderwijskwalificaties en programmatieprocedures en waar mogelijk een 

inkorting. Dit opdat onderwijs sneller zou kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 

innovaties.  
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De raad is al lang vragende partij voor kortere programmatieprocedures. Als de proce-

dures eenvoudiger kunnen dan ligt het voor de hand dat ze aangepast worden. De rol 

van de sectoren  is cruciaal, en moet in de toekomst behouden blijven. Het opmaken 

van gedragen beroepskwalificatiedossiers vraagt tijd. De sociale partners maken deel 

uit van de validerings- en van de inschalingscommissie en willen minstens gehoord 

worden in de evaluatie van de processen en procedures. 

De beleidsnota doet geen uitspraken over de positie of de werkzaamheden van AKOV. 

De aanpassing van structuren kan er toe leiden dat de brugfunctie die AKOV vervult, 

vervalt en dat de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt (opnieuw) groter wordt. De 

sociale partners spelen een belangrijke rol in de uitrol van de VKS (via de validerings- 

en inschalingscommissie) en willen betrokken worden bij de aansturing daarvan.  Ze 

wensen ook betrokken te worden bij de evaluatie van procedures en processen. 

De SERV stelt vast dat het, in tegenstelling tot de hoge vlucht die het opstellen, valide-

ren en inschalen van beroepskwalificaties inmiddels genomen heeft, beangstigend stil 

blijft voor wat de opmaak, validering en inschaling van onderwijskwalificaties betreft. 

Procedurele afspraken maken/evalueren is dus hier meer prioritair dan bij de beroeps-

kwalificaties.  

Nog een belangrijk punt dat de sociale partners willen benadrukken, is het blijvend be-

lang van ‘Competent’ als eerste referentiekader voor het opstellen van beroepskwalifi-

catiedossiers en voor de samenhang tussen de VKS pijler en de arbeidsmarktservices 

en –tools. Het is dus essentieel dat de Competentdata herkenbaar – en liefst ook tech-

nisch – verankerd zitten in de beroepskwalificaties; dit bevordert de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt.    

9. Overige belangrijke onderwijsthema’s  

 Partnerschappen 

Onder andere op vlak van infrastructuur is samenwerking belangrijk tussen on-

derwijs en sectoren en bedrijven. De raad vraagt zich af wat de rol van de RTC’s 

zal zijn in de toekomst; zij worden niet vermeld in de beleidsnota. 

 Geletterdheid 

De minister verwijst naar de resultaten van PIAAC waaruit blijkt dat 15% van de 

volwassenen kampt met een geletterdheidsprobleem. De uitbouw van een struc-

tureel geletterdheidsbeleid blijft van het grootste belang. 

 Taalbeleid 

De beleidsnota zet sterk in op het verwerven van Nederlands. Deze aandacht 

voor het verwerven van Nederlands is belangrijk, maar dit gaat best gepaard met 

een positieve omgang met meertaligheid van kinderen en jongeren.  

De overheveling van NT2 en de uitbreiding van de mogelijke aanbieders mag er 

niet toe leiden dat het Nederlands op verschillende snelheden verworven wordt 

naargelang de financiële draagkracht van cursisten. 
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 EVC-beleid 

De minister wil competenties verworven in niet-formele en informele contexten 

erkennen en werk maken van een geïntegreerd EVC-beleid samen met de be-

trokken ministers van Werk, Cultuur, Jeugd en Welzijn. De raad juicht dit toe, de 

pauzeknop van het EVC-beleid is te lang ingedrukt geweest. 

 Transversaal beleid 

Hieronder valt het armoedebestrijdingsbeleid; de minister doet de belofte om alle 

beleidsmaatregelen te toetsen aan de effecten op mensen in armoede en maat-

regelen te vermijden die nieuwe armoede creëren of bestendigen. De raad houdt 

de minister aan haar belofte. 

Eén belangrijke maatregel is de automatische toekenning van studietoelagen, 

waar de sociale partners al lang vragende partij voor zijn. 

10. Kwaliteit van besluitvorming 

De SERV vraagt dat het beleidsdomein Onderwijs zich mee zou inschrijven in de al-

gemene ambities van de Vlaamse regering op vlak van goede beleidsvoorbereiding en 

besluitvorming en gebruik zou maken van de ondersteunende instrumenten en dien-

sten die centraal worden aangeboden. Concreet kunnen worden vermeld (zie Beleids-

nota Algemeen Regeringsbeleid): 

 Een kwalitatieve dialoog en het gebruik van conceptnota’s en groen- en witboe-

ken in het participatie- en besluitvormingsproces om belanghebbenden transpa-

rant en zo vroeg mogelijk, wanneer er nog ruimte is voor inbreng, in het beleids-

proces te betrekken en te consulteren.  

 Een grondige voorafgaandelijke inschatting van de impact van beleidsvoorstellen 

(ex ante evaluatie) door middel van een goede toepassing van de reguleringsim-

pactanalyse (RIA). 

 Een gecoördineerde monitoring-, onderzoeks- en evaluatieagenda voorzien zo-

dat de noodzakelijke informatie- en kennisbasis, met inbegrip van de juiste indi-

catoren, wordt opgebouwd met het oog op een structurele evaluatie (ex post eva-

luatie). 

 Het gebruik van flexibele en tijdelijke organisatiestructuren (projectwerking, proef-

tuinen) om verkokering tegen te gaan, met deelname van experten uit de ver-

schillende betrokken entiteiten, met duidelijke aansturingslijnen en met voldoen-

de projectmiddelen  


