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Adviesvraag: Voorontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de 
begroting 2021 
 

Adviesvrager: Matthias Diependaele - Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

Ontvangst adviesvraag: 3 mei 2021 

Adviestermijn: 10 werkdagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 10 mei 2021 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Matthias Diependaele 

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

Martelaarsplein 7 

B-1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20210510_Programmadecreet_BA2021_BR 10 mei 2021 

wknaepen@serv.be   

Programmadecreet BA2021 

Mijnheer de minister 

 

U heeft de SERV met hoogdringendheid om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet 

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2021. 

De SERV beperkt zich in dit advies tot ‘Afdeling 8. Maatregelen onderwijs en vorming binnen het 

relanceplan Vlaamse Veerkracht’ van het voorontwerp van decreet1 met een verwijzing naar zijn 

recente adviezen met betrekking tot Digisprong2, Edusprong3 en het Voorsprongfonds4. Voor de 

SERV is het een goede zaak dat er relancemiddelen worden uitgetrokken onder meer voor de 

noodzakelijke inhaalbeweging op vlak van digitalisering in het secundair onderwijs, voor het 

volwassenenonderwijs als één van de partners in levenslang leren en voor het uitbouwen van 

partnerschappen tussen ondernemingen en sectoren en het hoger onderwijs.  Positief is dat een 

aantal punten van de resolutie van het Vlaams parlement van 16 december 2020 over 

aanbevelingen voor het Vlaamse coronabeleid in het beleidsdomein Onderwijs mee de basis 

zullen vormen voor de uitwerking van de acties. De SERV vraagt om ook expliciet aanbeveling 

24° op te nemen nl. ‘maak werk van diverse schoolteams, waarbij er ook aandacht is voor 

competenties met betrekking tot crisiscommunicatie’5 en aanbeveling 48° ‘zet in op de digitale 

geletterdheid van ouders van schoolgaande kinderen en jongeren’. De SERV vraagt voor het 

bepalen van de verdere modaliteiten van speerpunten en acties nauwe betrokkenheid van en 

afstemming met alle stakeholders. 

 

 

 
1  Art. 33 tot en met 43. 

2  SERV, Advies over Visienota en actieplan ‘Digisprong', Brussel, 1 februari 2021. 

3  SERV, Advies over Actieplan ‘Edusprong’, Brussel, 22 maart 2021. 

4  SERV, Advies over ‘Voorsprongfonds Hoger Onderwijs’, Brussel, 6 april 2021. 

5  Zie Commissie Diversiteit, Advies over ‘Diversiteit binnen het onderwijzend personeel’, Brussel, 25 augustus 
2020.  
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


