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Voorontwerp van decreet tot wijziging van het RTC – decreet van 14 
december 2007 

 

Mijnheer de minister, 

 

De SERV heeft uw adviesvraag van 22 november 2010 i.v.m. de wijziging van 
het RTC decreet goed ontvangen. De SERV wenst, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de raad van 15 december 2010, over dit voorontwerp 
bijgaande opmerkingen en bedenkingen aan u over te maken: 

 

 De raad betreurt dat er slechts een adviestermijn van tien dagen voorzien 
werd voor het verlenen van een advies en dat er geen voorafgegaande 
reflectie met de sociale partners over het evaluatierapport georganiseerd 
werd. De korte adviesperiode maakte het niet mogelijk lang genoeg bij dit 
toch wel aanzienlijke en interessante evaluatierapport stil te staan en het te 
vertalen naar het voorliggend ontwerpdecreet. 
 

 De SERV gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen aan het RTC 
decreet van 14 december 2007. De verlenging van de looptijd van de 
beheersovereenkomsten van drie tot vijf jaar is positief om meer 
rechtszekerheid te kunnen bieden aan de RTC’s als organisatie en aan het 
personeel. Dit zorgt voor meer continuïteit en maakt projecten met een 
langere looptijd mogelijk.  
 

 De raad ondersteunt ook de vervanging van de beoordelingscommissie 
door een systeem van procescontrole, maar vraagt om de sociale partners 
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te betrekken bij deze controle zodat ook de arbeidsmarktaspecten 
voldoende bewaakt worden. Het is immers belangrijk dat de beoordeling 
van de RTC – werking niet enkel gebeurt vanuit de invalshoek van 
onderwijs.  
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Het systeem van procescontrole is echter nog onvoldoende uitgewerkt. Het 
spreekt voor zich dat de controle voor alle RTC’s op een gelijk(w)aardige 
wijze dient te gebeuren.  
 

 Ook het beter omschrijven van de opdracht naar navorming van 
leerkrachten is positief.  

 De mogelijkheid om een vergoeding te vragen voor verleende diensten 
mag de deur niet openzetten voor het aanrekenen van kosten aan 
leerlingen voor het gebruik van de diensten en infrastructuur van het RTC. 
Wel vindt de raad het gerechtvaardigd dat in de beheersovereenkomst 
bepalingen worden opgenomen over vergoedingen bij het niet opdagen van 
een groep bij reservatie van de infrastructuur of bij het aantoonbaar niet 
voorbereiden van groepen leerlingen bij externe certificering.  
 

 De raad vindt het positief dat ook het bereiken van de leerlingen uit de 
systemen Leren en Werken en uit het BuSo zullen meegenomen worden bij 
de verdeling van de middelen. Een verregaande uitbreiding van de 
doelgroep naar het volwassenenonderwijs is op zich positief, maar dit kan 
enkel als er geen verdringing gebeurt van de leerlingen uit TSO en BSO. 
Volgens de raad moeten de RTC’s, wat investeringen in infrastructuur en 
opleiding betreft, bij prioriteit aandacht schenken aan industriële richtingen. 
 

 Het RTC – Netwerk is geen voorwerp van dit decreet, maar de raad wenst 
nu al mee te geven dat een evenwichtige vertegenwoordiging van sociale 
partners in de aansturende structuren een belangrijk aandachtspunt is.  

 Uit het evaluatierapport blijkt dat zeker sectoren vragende partij zijn voor 
een centraal aanspreekpunt; de raad hoopt dan ook dat het RTC – Netwerk 
spoedig opnieuw op rails wordt gezet. 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

Pieter Kerremans      Peter Leyman 

administrateur-generaal      voorzitter 


