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Advies 

1.  Situering adviesvraag 

De SERV ontving op 13 november 2006 de adviesvraag bij de “Discussienota Leren & Wer-
ken” van minister van Werk, Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke. De minister vroeg 
het advies voor eind november 2006 en verzocht ook dat de secretariaten van VLOR en SERV 
de mogelijkheid zouden verkennen om de adviesverlening te coördineren.  
 
Na overleg in een gezamenlijke SERV – werkgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt is er voor ge-
kozen om een afzonderlijk SERV – advies op te maken, maar daarnaast ook samen met de 
VLOR een brief met gemeenschappelijke bedenkingen aan de minister over te maken.  
  
De adviesvraag sluit nauw aan bij  
 

• de SERV - Aanbeveling Alternerend Leren (10 juli 2002)  
 
• de Platformtekst “Alternerend Leren – Volwaardig Leren” (25 juni 2003), opgemaakt 

en ondertekend door de representatieve verenigingen van onderwijs en het gemeen-
schapsonderwijs, de VDAB, Dienst Beroepsopleiding van het departement onderwijs, 
VIZO, de koepelorganisatie van de vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding en de 
Centra voor Deeltijdse Vorming en de sociale partners vertegenwoordigd in de 
SERV.  

 
 

2.  Samenvatt ing 

De raad en de sociale partners vertegenwoordigd in de SERV hebben in het recent verleden 
regelmatig aandacht gevraagd voor een (op)waardering van het alternerend leren. De voorlig-
gende nota en de geplande wijziging in het stelsel van alternerend leren en werken biedt, 
volgens de raad, een kans om van het alternerend leren en werken een volwaardige kwalifice-
rende en aantrekkelijke opleidingsvorm te maken, zoals dat in de buurlanden veel meer het 
geval is.  
 
De nota vormt een goede vertrekbasis. Het voltijds engagement, de getrapte aanpak met vier 
opleidingsfases, het transparant aanbod, het instellen van een tweede lijn met de regionale 
platformen zijn uitgangspunten die zowel in de SERV – aanbeveling van 2002 als in de Plat-
formtekst van 2003 terug te vinden waren. De raad schaart zich dan ook volmondig achter 
deze principes.  
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De raad stelt echter vast dat de discussienota is opgemaakt “met de rem op”. De belangrijke 
positieve uitgangspunten blijven uitgangspunten die nog onvoldoende uitgewerkt  zijn of die op 
de lange baan worden geschoven. Zo is het principe van de “neutrale screening” in de nota 
opgenomen maar dit wordt in de uitwerking niet echt geconcretiseerd. Het gelijkwaardig ge-
tuigschrift zal uitgewerkt worden “op termijn” terwijl een onmiddellijke aanpak gewenst is.  Ook 
is in nog onvoldoende vastgelegd op welke manier o.a. het sluitend aanbod op maat zal gefi-
nancierd worden.  
 
Op een aantal belangrijke principes van de discussienota gaan dit advies dieper in (4.1 t.e.m. 
4.11), voorafgegaan door een algemene appreciatie (3) ervan. De conclusie van de raad is dat 
de nota sterk is op vlak van intenties en principes maar dat de operationalisering nog te weinig 
is uitgewerkt. 
 
 

3.  Algemene appreciat ie  nota Leren & Werken 

De discussienota heeft de verdienste dat de problematiek van leren en werken opnieuw op de 
agenda van het beleid en van het overleg wordt gezet. Het belang van het opwaarderen van 
het stelsel van alternerend leren kan niet genoeg worden onderlijnd, zowel vanuit het perspec-
tief van de ongekwalificeerde uitstroom als vanuit de invalshoek van diversiteit.  
 
De nota biedt een goed kader voor overleg want hij herneemt, en bouwt verder op, een aantal 
belangrijke uitgangspunten en principes die eerder terug te vinden waren in de Platformtekst 
“Alternerend Leren – Volwaardig Leren” (25 juni 2003) en de SERV - Aanbeveling Alternerend 
Leren (10 juli 2002) en op eigen standpunten van de sociale partners. Positief zijn: 

 de erkenning van het alternerend leren als volwaardige leerweg; 

 de getrapte aanpak van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, over brugprojec-
ten tot werkervaring; dit maakt een begeleiding op maat mogelijk direct naar de arbeids-
markt voor arbeidsmarktrijpe jongeren en via flankerende maatregelen voor die jongeren die 
meer zorg vragen en voor wie de stap naar de arbeidsmarkt pas later in het traject gezet 
kan worden; 

 het voltijds engagement;  

 de essentiële rol van trajectbegeleiding en -begeleiders;  

 de kwaliteit en de waardering van werkplekleren o.m. gelijkwaardig getuigschrift als school-
se opleiding (certificering);  

 het instellen van een 2de lijn via de regionale platformen; 

 de idee van een neutrale screening; 
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 het bewerkstelligen van een transparant aanbod;  

 het belang van netwerkvorming. 
 
Na zorgvuldige lezing van de nota vallen ook volgende zwakheden, onduidelijkheden en aan-
dachtspunten op:  

 de neutrale toeleiding en screening wordt wel als idee gepropageerd maar noch uitgewerkt 
rekening houdend met de scheiding regisseur (CLB) – actor (opleidingsverstrekker), noch 
uitgewerkt in de vorm van een loketstructuur (hoewel dit vooropgezet was in o.a. de be-
leidsnota Werk en de beleidsnota Onderwijs);  

 er is geen precieze rolverdeling in het kader van de trajectbegeleiding tussen centra, Syn-
tra’s, CLB, VDAB en Syntra Vlaanderen;  

 de Leertijd en de deeltijdse vorming komen te weinig aan bod; de raad vraagt naar de uit-
voering van het Relanceplan voor de Leertijd zoals overeengekomen in het Vlaams Werk-
gelegenheidsakkoord 2005-2006;  

 de onderlinge bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het Regionaal Platform Leren en 
Werken worden niet gedefinieerd en afgebakend; de samenstelling ligt niet duidelijk vast 
wat aanleiding kan geven tot grote regionale verschillen;  

 nergens worden de structurele middelen waarmee kan gewerkt worden, gespecifieerd; 

 de gevolgen voor de initiatieven gericht op de + 18 jarigen zijn onduidelijk; 

 de herpositionering van de leerwegen (bvb. die van de deeltijdse vorming en de sporttrajec-
ten) wordt niet beargumenteerd;  

 de aandacht via persoonlijke ontwikkelingtrajecten voor de meest kansloze jongeren is 
positief, doch de nota spreekt zich niet uit over de visie, missie, doelstelling en de mogelijke 
opleidingsverstrekkers;  

 de scoop van de nota is de noodzakelijke aansluiting leren en werken in het alternerend 
stelstel maar dat kan niet betekenen dat de aandacht voor de leercomponent verslapt; 
ook de stelsels met een deeltijds schoolse leercomponent hebben een belangrijke al-
gemeen- en maatschappelijk-sociaal vormende opdracht;  

 de uitgangspunten van de Spijbelnota o.a. met betrekking tot sanctionering zijn niet op de-
zelfde wijze overgenomen in deze nota 

 er is geen systematische aandacht voor diversiteit doorheen de discussienota, terwijl er  
een duidelijke oververtegenwoordiging is van allochtonen in het alternerend leren.  

 
Concluderend beoordeelt de raad de nota als sterk intentioneel doch nog te weinig operatio-
neel.  
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4.  Bespreking van pr incipes en instrumenten ui t  
de discussienota  

4 . 1 .  H e t  v o l t i j d s  e n g a g e m e n t  

De raad onderschrijft expliciet de doelstelling om te komen tot een voltijds engagement voor 
iedere leerling. De raad is hierbij van mening dat alle betrokken partijen dit voltijds engage-
ment mee moeten helpen waarmaken: 
 

• de jongeren en de ouders via het voltijds opnemen van dit engagement;  
• de overheid via het verzekeren van een transparant kwaliteitsvol aanbod van leer-

wegen;  
• de opleidingsverstrekkers via een kwaliteitsvol aanbod van opleidingen en trajectbe-

geleidingen;  
• de sectoren en werkgevers via een kwaliteitsvol werkervaringsaanbod en kwaliteits-

volle werkplekken; 
• de trajectbegeleiders bij de opleidingsverstrekkers en op de werkvloer via een kwali-

teitsvolle begeleiding en opvolging van de jongere; 
• de opleidingsverstrekkers, de werkgevers, de sectoren en de overheid via het voor-

zien van een voldoende, regionaal dekkend aanbod van werkervaringsplaatsen, 
brugtrajecten, voortrajecten, persoonlijke ontwikkelingstrajecten,…  

 
Vanuit dit uitgangspunt vindt de raad het voltijds engagement zonder meer positief. De raad 
formuleert aanvullend volgende bedenkingen. 
 

• Een sluitend werkervaringsaanbod is een kernvoorwaarde; maar in de nota wordt 
onvoldoende aangegeven hoe een sluitend aanbod gerealiseerd zal worden. Er is 
nood aan een voldoende aantal werkervaringsplaatsen maar ook aan een goede 
matching van vraag (naar werkplekken)  en aanbod (van jongeren). De individuele 
matching is in de eerste plaats een taak voor de leerweg, het toezien op het realise-
ren van het voltijds engagement wat werkervaring betreft is een taak voor de regio-
nale platformen; gezien het belang ervan moeten deze regionale platformen ade-
quaat geoperationaliseerd worden (zie ook 3.3).  

 
• De sluitende aanpak met de fasering en een aanbod op maat van de jongeren on-

derschrijft de raad volledig maar deze kan maar gerealiseerd worden wanneer de fi-
nanciering van voortrajecten en brugprojecten structureel en toereikend is. Overi-
gens mogen deze voortrajecten en brugprojecten nooit als 
“gemakkelijkheidoplossing” gebruikt worden bij gebrek aan voldoende werkerva-
ringsplaatsen.  

 
• De raad wil vermijden dat zowel de opleidingsverstrekkers als het regionale platform,  

constante druk zouden ondervinden om in de eerste plaats de objectieven te behalen 
en niet geappeleerd zouden worden om de jongeren dàt traject aan te bieden waarbij 
ze het meest gebaat zijn. Daarom vraagt de raad een jaarlijkse kwantitatieve en kwa-
litatieve evaluatie van de inspanningen en de resultaten binnen de vier fases. 
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• De afstemming tussen de werkervaringsplaatsen enerzijds en de schoolse opleiding 

anderzijds is een opdracht van werkgevers én van de scholen. Centra/Syntra moeten 
aangezet worden om te werken met degelijke opleidingsprofielen, gebaseerd op de 
SERV beroepsprofielen, waar dit nog niet het geval zou zijn en in het bepalen van 
het schoolritme (onder meer vakanties) rekening te houden met de vereisten om van 
het werkplekleren een succes te maken.  Nog  te vaak bieden centra opleidingen aan 
die te weinig arbeidsmarktperspectief bieden; dat het initiatiefrecht tot programmatie 
in de toekomst niet meer uitsluitend bij de opleidingsverstrekkers zal liggen maar 
mee zal gecoördineerd worden door een regionaal overlegplatform, vindt de raad 
een goede evolutie. 

 
• Een transparant kwaliteitsvol aanbod van alle leerwegen met een optimale regionale 

spreiding is zeker nog niet gerealiseerd en moet volgens de raad dan ook prioritair 
mee aangepakt worden.  

 
• In de Leertijd is het voltijds engagement sowieso gerealiseerd. In dit stelsel van al-

ternerend leren stelt zich wel het probleem van de uitval. De raad vraagt aandacht 
voor een sluitende begeleiding van deze jongeren die uitvallen.  Het moet een bege-
leiding zijn op maat met als finaliteit een alternering leren en werken (dit kan ook een 
herintrede in het systeem van de Leertijd inhouden). 

 
De raad stelt vast dat op vlak van het aanbieden van werkervaringsplaatsen de afgelopen 
periode duidelijke inspanningen werden gedaan door een aantal sectoren, via de sectorconve-
nants in het kader van het lopend werkgelegenheidsakkoord. Mede door het extra aanbod aan 
vooropleidingen en brugprojecten bedraagt het ‘voltijds engagement’ op dit ogenblik 66 % 
(jongeren deeltijds onderwijs). Via verder overleg en aangepaste sectorconvenants voor de 
komende twee jaar wil de raad dit cijfer sterk opgetrokken zien.  
 

4 . 2 .  D e  v i e r  o p l e i d i n g s f a s e s  

Zoals vermeld onder de algemene appreciatie (zie 2) voor de discussienota, vindt de raad de 
getrapte aanpak van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten, over brugprojecten tot 
werkervaring bijzonder positief. Dit maakt een begeleiding op maat mogelijk, direct naar de 
arbeidsmarkt voor arbeidsmarktrijpe jongeren en via flankerende maatregelen voor die jonge-
ren die meer zorg vragen en voor wie de stap naar de arbeidsmarkt pas later in het traject 
gezet kan worden. 
 
De vier opleidingsfasen hebben een verschillende finaliteit op korte termijn en ook een ander 
doelpubliek maar samen kunnen ze een sluitend aanbod realiseren. De aanpak met de vier 
fasen kan maar als sluitend gedefinieerd worden als de verschillende fasen niet in een strak 
hiërarchisch verband tot elkaar staan maar gezien worden als fasen die kunnen doorlopen 
worden en waartussen kan worden gediversifieerd.   
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4 . 3 .  D e  r o l  e n  ( h e r ) p o s i t i o n e r i n g  v a n  d e  l e e r w e g e n  

Qua aanpak hebben de drie leerwegen, deeltijds onderwijs, deeltijdse vorming en de leertijd, 
elk een eigenheid opgebouwd. Die eigenheid moet ten volle bewaard blijven, zowel op het vlak 
van de methodiek als wat betreft de doelgroepen.  
 
De raad staat open voor een herpositionering van de leerwegen als die goed beargumenteerd 
is. De raad is echter niet opgezet met de beperking van de betekenis van de deeltijdse vor-
ming tot een “dienende” rol. Het kan niet de bedoeling zijn een waterval binnen de waterval te 
organiseren. Er wordt wel verwezen naar de rol in brugprojecten en voortrajecten doch deze 
worden ook door de andere leerwegen ingevuld. De raad is er van overtuigd dat de aanpak 
door de deeltijdse vorming een essentiële rol kan spelen in de zorgontwikkeling voor de “pro-
blematische” jongeren wat dus eerder als een strategische dan wel als een dienende rol kan 
omschreven worden. Het degelijk opvangen van deze jongeren op jonge leeftijd levert over 
tien jaar wellicht minder werkzoekenden met een niet - arbeidsmarktgerelateerde problematiek 
op in de leeftijdsgroep tot dertig jaar. Een duidelijke en kwalitatieve opvang voor deze jonge-
ren maakt is een noodzakelijk onderdeel van de sluitende aanpak; de voorziene doorverwij-
zing naar Welzijn geeft te weinig sluitende garanties. 
 
Zoals gezegd onder punt 2 komt de Leertijd te weinig aan bod. De raad vraagt naar de uitvoe-
ring van het Relanceplan voor de Leertijd zoals overeengekomen in het Vlaams Werkgelegen-
heidsakkoord 2005-2006.  
  

4 . 4 .  I n t a k e ,  s c r e e n i n g  e n  o r i ë n te r i n g  

Voor de raad impliceert een sluitende aanpak dat er een neutrale toeleiding en screening ge-
beurt in samenspraak met de jongere naar het traject dat het best aansluit bij haar of zijn ver-
wachtingen en mogelijkheden. Uit de toeleidingsactie(s) zal moeten blijken in welke van de 
vier fases de jongere best instapt en welke best passende leerweg hij/zij daartoe moet volgen. 
De vraag/verwachting en de competenties van de jongere en niet het (subregionale) aanbod 
staan in deze actie centraal. Onder screening en oriëntering verstaan we nagaan wat de aan-
wezige competenties en capaciteiten zijn, welke wensen en verwachtingen heeft de leerling, is 
hij of arbeidsmarktrijp en daaraan een bepaalde leerweg en fase koppelen.   
 
De neutrale toeleiding en screening wordt in de discussienota wel als idee gepropageerd maar 
geenszins geïmplementeerd (een stroomdiagram van het huidig traject en van het traject zoals 
het voorgesteld wordt in de nota is terug te vinden als bijlage 1 en 2): 
 

• de in de beleidsnota Werk  en in de beleidsnota Onderwijs voorziene één loketstruc-
tuur is niet in de nota opgenomen; 
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• de scheiding tussen regisseur en actor wordt niet geëerbiedigd; 

 
• noch wat betreft de oriëntering noch wat betreft de trajectbegeleiding is er een pre-

cieze rolverdeling of een precieze rolomschrijving tussen centra, Syntra’s, CLB, 
VDAB en Syntra Vlaanderen. De raad betwijfelt of de samenwerking, met als doel 
een onafhankelijke advisering, vlot zal verlopen zonder duidelijke taakafbakeningen 
en structuur;  

 
• het lijkt de raad minstens even belangrijk de sectoren op een structurele wijze te be-

trekken (in de regionale overlegplatformen), na de intake maar bij de oriëntering naar 
de werkplek omdat op die wijze het voltijds engagement richting werk van bij aan-
vang sterker gegarandeerd kan worden. 

 
Dé basis voor een neutrale toeleiding naar de leerwegen is een trajectbepaling op basis van 
de interesses en competenties van de jongeren. De raad ziet hiervoor een belangrijke rol 
weggelegd voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Toeleiding en (arbeidsmarktge-
richte) oriëntering moet dan voor de eigenlijke inschrijving in een bepaalde leerweg gebeuren; 
idealiter aan het eind van het schooljaar voorafgaand aan de instap in het alternerend leren en 
werken of indien dit tijdens het jaar gebeurt, in de weken voor de scholier denkt de overstap te 
maken. Dit vraagt een actieve en aanspreekbare aanwezigheid van de CLB in de scholen die 
zorgt voor duidelijke neutrale informatie over de leerwegen en hun werkcomponent (beroepen-
informatie) alsook de opleidingsfases. Een profilering van de drie leerwegen op basis van 
aanbod, begeleiding, finaliteit en werkpleksoort is in deze belangrijk. Op deze wijze wordt een 
positieve, geïnformeerde en geëngageerde doch vrije keuze van de jongere voor het deeltijds 
leren en werken mogelijk. Het versterkt het vrije, doch geïnformeerde, recht op inschrijving.  
Opdat de screening en oriëntering objectief zou verlopen, wordt in overleg een uniform scree-
ningsinstrument ontwikkeld dat door elk intaketeam gebruikt wordt.  
 
Het CLB doet de oriëntering naar een bepaalde leerweg (en opleidingsfase) in nauw overleg 
met een intaketeam waar  de VDAB, Syntra Vlaanderen en de leerwegen deel van uitmaken. 
Zij sluiten hierover een samenwerkingsprotocol af dat volgende elementen bevat: een dossier-
opvolgingssysteem (cfr. CVS), het aanreiken van arbeidsmarktinstrumenten zoals oriëntering 
(VDAB Oriëntatiecentrum), opleiding door de VDAB van CLB medewerkers. VDAB en Syntra 
Vlaanderen bewaken het aspect “arbeidsmarktgerichtheid“ in de oriëntering. Voor het realise-
ren van een echt sluitende aanpak zou de advisering door de CLB stapsgewijs netoverschrij-
dend georganiseerd moeten kunnen worden.  
 
Na de globale oriëntering door het CLB i.s.m. het intaketeam gebeurt een verdere trajectbepa-
ling door het CLB en de gekozen leerweg (CDV, CDO, Syntra) en wordt de leerling verder 
opgevolgd door de trajectbegeleider die al naargelang op zijn/haar beurt in nauw overleg  blijft 
met het CLB of de VDAB. CLB, VDAB en Syntra Vlaanderen organiseren functioneel overleg 
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met de diverse opleidingsverstrekkers om een doordachte maar flexibele overgang tussen 
leerwegen en opleidingsfases mogelijk te maken. Gegevens over het leren en werken traject 
van elke scholier worden centraal bijgehouden door het CLB (met respect voor de privacy, cfr. 
CVS). Onder trajectbepaling in de gekozen leerweg verstaat de raad het specifiek gaan kijken 
met betrokkenheid van de trajectbegeleider naar welke soort werkplek de leerling kan worden 
toegeleid, hoe het programma voor de school/werkweek best georganiseerd wordt, … 
 
De  oriëntering, zelfs indien die tijdig en consentieus gebeurt, moet in de loop van het traject 
bijgestuurd kunnen worden richting een andere leerweg of een gecombineerde leerweg.  
 
Zodoende evolueert deze aanpak naar wat ook in de Platformtekst “Alternerend Leren – Vol-
waardig Leren” (25 juni 2003) als gemeenschappelijk uitgangspunt was opgenomen nl. een 
‘volwaardig en eenvormig model van begeleiding, via screening, trajectadvisering,- begelei-
ding en opvolging, onafhankelijk van het beschikbare aanbod en in gezamenlijk overleg tussen 
de verschillende actoren in de begeleiding, met daarbij een belangrijke rol voor de CLB’. De 
raad meent dat dit ook aansluit bij een belangrijk aandachtspunt uit de “Eindtekst Competen-
tieagenda” namelijk deze m.b.t. de noden aan een arbeidsmarktgeoriënteerd leeradvies. 
 
4 . 5 .  D e  v o l w a a r d i g e  k w a l i f i c a t i e  

De discussienota Leren & Werken voorziet dat leerlingen in het alternerend leren en werken 
een volwaardige kwalificatie kunnen behalen die gelijkwaardig is aan diegene die behaald 
wordt in het voltijds beroepssecundair onderwijs. In zijn aanbeveling van 10 juli 2002 stelde de 
raad dat een echt herdenken en herwaarderen van het alternerend leren in het onderwijsaan-
bod een volwaardige erkenning in termen van diploma’s en startkwalificaties impliceert.  
 
De raad is van mening dat de volwaardige kwalificatie niet op de lange baan geschoven kan 
worden, zoals de discussienota aangeeft. Die stelt immers dat “op termijn er via afwisselend 
leren en werken eveneens een getuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO en/of 
een diploma secundair onderwijs behaald kan worden als de BSO-eindtermen bereikt zijn”.  
De raad herhaalt zijn vraag uit 2002 dat leerlingen uit het DBSO en uit de Leertijd, een getuig-
schrift of diploma secundair onderwijs kunnen krijgen. Voor wie een getuigschrift of diploma 
niet haalbaar is, moet een voldoende gedetailleerd bewijs van verworven competenties en/of 
een Ervaringsbewijs worden afgeleverd. Het spreekt voor zich dat op vlak van het behalen van 
eindtermen de lat niet laag mag worden gelegd: jongeren die het alternerend leren en werken 
beëindigen moeten beschikken over de nodige startkwalificaties en –competenties. Maar de 
kwaliteit van het werkplekleren moet in die mate gegarandeerd zijn dat ze bijdraagt tot het 
behalen van de eindtermen (zie ook 3.8).  
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De raad vraagt dat het deeltijds leren - deeltijds werken een volwaardige plaats krijgt in de 
Vlaamse Kwalificatiestructuur die momenteel ter bespreking voorligt. Die volwaardige plaats is 
nu niet voorzien of nog zeer onduidelijk wat een gemiste kans zou  zijn in de toekomst. 
 

4 . 6 .  S t a t u t e n  e n  c o n t ra c t e n   

De initiatiefnemers van de Platformtekst “Alternerend leren – volwaardig leren” (2003) waren 
het er over eens dat er “op termijn gestreefd moet worden naar een eenvorming intersectoraal 
statuut voor het alternerend leren, te moduleren en aan te vullen in functie van hun specificiteit 
door de betrokken sectoren”. De raad stelt vast dat dit streefdoel om te komen tot één statuut 
in de nota is opgenomen, maar dat het daar bij blijft. Ondertussen blijft de veelheid aan statu-
ten bestaan. De raad pleit andermaal voor éénvormigheid (met mogelijks sectorale differentia-
tie), ook op vlak van contracten.  
 
De sociale partners vertegenwoordigd in de SERV herhalen vragende partij te zijn  voor een 
grondige analyse en evaluatie van alle bestaande instrumenten op korte termijn en willen hier-
aan hun medewerking verlenen. 
 

4 . 7 .  R e c h t e n  e n  p l i c h t e n  

Wat rechten en plichten van de jongeren en de ouders betreft, heeft de raad alvast heel wat 
vragen en bedenkingen bij de voorgestelde sancties (premies en financiële vergoeding koppe-
len aan aanwezigheid, gerechtelijke piste m.b.t. jongeren en ouders, financiële bestraffing 
ouders, …). De raad vraagt dat de uitgangspunten van de Spijbelnota (met onderscheid op-
voedingsonwil en opvoedingsonmacht van de ouder) explicieter overgenomen worden in deze 
discussienota. Het voorgestelde financieel en juridisch sanctiebeleid ten aanzien van de ou-
ders en de jongeren wenst de raad eerder bij voorrang om te buigen naar  positieve stimuli 
(zie bvb. Startbonus). Repressie kan als sluitstuk wanneer een positieve benadering en een 
preventieve werking niet het gewenste effect hebben. Jongeren die vroegtijdig afhaken, moe-
ten in elk geval opgevangen en geheroriënteerd worden.   
 

4 . 8 .  K w a l i t e i t  v a n  t r a j e c t b e g e l e i d i n g  e n  w e r k p l e k l e r e n  

De discussienota stelt terecht dat de kwaliteit van het werkplekleren een werkgebied is waar 
nog groei mogelijk is. De raad ziet dit als een gedeelde verantwoordelijkheid voor de oplei-
dingsverstrekkers, de bedrijven en de overheid die een flankerend beleid dient uit te stippelen.  
 
De raad is verheugd dat in de discussienota een aantal uitgangspunten en principes rond 
trajectbegeleiding en rond een minimaal kwaliteitskader voor werkervaring uit de SERV - Aan-
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beveling rond Alternerend Leren (2002) zijn overgenomen. Eén en ander is echter nog onvol-
doende uitgewerkt. Niet alleen in de CDO en de Syntra is er nood aan een kwalitatitieve tra-
jectbegeleidingsfunctie, ook op de werkvloer is dat het geval.  
 
Elke leerweg moet volgens de raad over voldoende middelen en capaciteit kunnen beschikken 
om een kwalitatieve trajectbegeleiding mogelijk te maken. De normen moeten gedifferentieerd 
worden naar gelang de doelgroep. Meer concreet ligt de norm wat betreft het aantal leertrajec-
ten per leersecretaris te hoog om een kwaliteitsvol actief beheer toe te laten. 
 
Uiteraard kan inzake de uitbouw van kwaliteitsvol werkplekleren  geput worden uit de be-
staande instrumenten en projecten, zoals er ook enkele zijn opgesomd in de discussienota. Zo 
stelde de VDAB, met co-financiering van ESF, een manual op en zijn er de ideeën m.b.t. de 
uitbouw van een integrale talentenzorgwerking op de werkvloer (zie Accent op Talent).  
 
Inzake trajectbegeleiding zou op basis van de ervaringen binnen de Leertijd, het huidig deel-
tijds leren/deeltijds werken en de VDAB en ‘Derden’ trajectbegeleiding een beroepsprofiel en 
ervaringsbewijs kunnen uitgebouwd worden dat als basismodel kan gehanteerd voor de taak-
profilering van een trajectbegeleider. Professionalisering van de functie van trajectbegeleider 
is een goede optie. 
 

4 . 9 .  D e  r e g i o n a l e  o v e r l e g p l a t f o r m e n  

De discussienota Leren & Werken kiest niet voor integratie maar wel voor onderlinge afstem-
ming van de leerwegen, onder meer via de regionale overlegplatformen. Dit lijkt de raad een 
prima benadering te zijn, op voorwaarde dat  elke leerweg zijn geëigende rol kan opnemen, er 
duidelijke taakafspraken zijn en een voldoende basisomkadering voor elke leerweg gegaran-
deerd is.  
 
Het in de discussienota voorziene regionaal overlegplatform moet een overlegstructuur vor-
men waaraan alle belangrijke actoren met betrekking tot het deeltijds leren en deeltijds werken 
binnen een RESOC gebied kunnen participeren: de opleidingsverstrekkers, de CLB medewer-
kers, de werkgevers-en werknemersvertegenwoordigers, de sectorale vertegenwoordigers, de 
promotoren van brugprojecten, voor- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten, de SERR/RESOC 
(arbeidsmarkt)coördinator, de VDAB, …  
 
Het tijdelijk project rond de regionale overlegplatformen moet tijdig geëvalueerd worden met 
het oog op bijsturingen; voor het begin van het volgend schooljaar moet er duidelijkheid zijn 
over de gewenste samenstelling van de regionale platformen.  
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De belangrijkste taak zal eruit bestaan vraag en aanbod inzake voorziene opleidingstrajecten, 
tewerkstellingsmogelijkheden, werkervaringsplaatsen, brugprojecten en voortrajecten zowel 
kwantitatief als kwalitatief op elkaar af te stemmen en de samenwerking onder alle actoren te 
bevorderen.  
 
Belangrijk is dat  

•  aan dit overleg een reële bevoegdheid wordt toegekend;  
• dit overleg kan schragen op een  actief engagement van alle actoren; 
• er middelen aan toebedeeld worden die dit actieve overleg kunnen onderbouwen;  
• een coördinator aangeduid wordt die een trekkersrol kan spelen.  

 
Inbedding van het regionaal platform  en de coördinatorfunctie binnen het  RESOC werkgebied 
én RESOC team is dus aangewezen. Er wordt geredeneerd dat dit geen extra belasting zal 
meebrengen voor de RESOC/SERR, maar de raad twijfelt daar sterk aan. Tegenover extra 
taken voor de RESOC/SERR moeten dan ook extra inkomsten gezet worden.  
 

4 . 1 0 .  F i n a n c i e r in g  e n  o m k a d e r i n g  

Structurele beleidsaspecten kunnen niet op basis van ESF co-financieringsmiddelen worden 
uitgebouwd, aldus de raad. Dit is reeds meermaals door de raad als principe naar voren ge-
bracht. Brugprojecten en voortrajecten vullen de deeltijds leren/deeltijds werken leerweg op 
structurele wijze in, het gaat niet om experimenten. Ze hebben een duidelijke, vormende 
meerwaarde en moeten dus een structurele financiering krijgen. En ook de opvang van pro-
blematische jongeren verdient een degelijke financieringsconstructie, zonder dat daarvoor 
moet worden “rondgegaan met de pet” bij Welzijn. De nota rept over de middelen echter met 
geen woord. 
 
Ook de werking van de opleidingscentra moet volgens de raad beter gestroomlijnd worden 
(grote verschillen tussen de centra, bvb. inzake doorstroming naar werk). Wellicht moet ook 
een voldoende schaalgrootte met bijpassende basis-(sokkel)-financiering worden voorzien, 
wat een duidelijker profiel, een breder aanbod en een steviger omkadering zou toelaten. 
 
Zeer belangrijk voor de raad is dat de financieringsmechanismen van de verschillende leerwe-
gen en trajectfasen de flexibele overgang en combinatie ertussen niet in de weg mag staan. 
Geen enkel financieringsmechanisme, ook eventuele outputfinanciering niet, mag er toe leiden 
dat een  sluitend trajectaanbod voor de jongere in gedrang komt. 
 
In het kader van de op til zijnde hervormingen in het kader van de studiefinanciering, beveelt 
de raad ook sterk aan dat de leerlingen deeltijds leren en deeltijds werken aanspraak zouden 
kunnen maken op een studietoelage. 
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4 . 1 1 .  D e  d i v e r s i t e i t s t o e t s  

Net als het Actieplan Jeugdwerkloosheid in de 13 Vlaamse steden en gemeenten bieden de 
beleidsinspanningen omtrent afwisselend leren en werken een mogelijkheid tot het realiseren 
van een inclusief diversiteitsbeleid. De raad wenst dan ook te verwijzen naar de afspraken 
opgenomen in het Vlaamse Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 waarin expliciet wordt ge-
steld dat de implementatie van de voorliggende maatregelen onder meer een evenredige ver-
tegenwoordiging van kansengroepen tot streefdoel heeft. Toegepast op de inspanningen om-
trent het afwisselend leren en werken betekent dit dat allochtone jongeren in gelijke mate 
moeten worden meegenomen in de inspanningen om jongeren van het deeltijds beroepson-
derwijs aan een voltijds engagement en werkcomponent te helpen.  
 
Gezien de  oververtegenwoordiging van allochtonen in de populatie van het afwisselend  leren 
en werken dient het inclusieve diversiteitsbeleid versterkt te worden met enkele categoriale 
maatregelen op maat van de specifieke problemen die allochtone jongeren ondervinden. On-
der meer geïnspireerd door een insteek van de leden van de werkgroep allochtonen van de 
commissie Diversiteit vraagt de raad alvast aandacht voor het volgende: 

 
• een doorverwijzing naar het alternerend leren en werken mag niet louter gebaseerd 

zijn op een taalachterstand van de allochtone jongere; 
 
• ten einde taalachterstand van allochtone jongeren te remediëren is het voor de raad 

wenselijk dat Nederlands op de Werkvloer – begeleiding wordt voorzien bij het werk-
plekleren door deeltijds lerende jongeren; 

 
• meer onderwijzend personeel uit de kansengroepen is een belangrijke katalysator in 

het diversiteitsbeleid. De interculturalisering van de opleiding van het onderwijzend 
personeel is dan ook een noodzaak. De SERV kaartte dit reeds aan in het advies 
van 17 februari 2006 betreffende de lerarenopleiding.  

 


