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Op 7 juli 200 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het actieplan “Een 
leven lang leren in goede banen geleid”.   Op de bijeenkomst van de VESOC-werkgroep 
d.d. 13 mei 2002 werd een  “Stand van zaken en voorstel tot aanvulling van het actieplan 
“Een leven lang leren in goede banen” voorgelegd. 
De Vlaamse sociale partners wensen een standpunt in te nemen over deze nota van de 
Vlaamse Regering.   
 
Ze verwijzen hierbij naar het eerste standpunt van de sociale partners i.v.m. het Actieplan 
van de Vlaamse regering (2000, VESOC-WG/D-00/35), maar vooral naar de nota met een 
aanvulling op het actieplan dat tijdens de bijeenkomst van de VESOC-werkgroep in 
januari 2001 (VESOC-WG/D-01/16) werd voorgelegd.   
 
We formuleren eerst een aantal algemene bemerkingen, nadien overlopen we het 
document.   
Daarbij wordt het geactualiseerde actieplan getoetst aan het standpunt dat de sociale 
partners reeds hebben ingenomen n.a.v. het vorige actieplan en de reactie daarop van de 
Vlaamse regering.  Een belangrijke vaststelling is dat een groot deel van de opmerkingen 
van 2001 dienen te worden herhaald in dit standpunt.  
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Voor de eigen inbreng van de sociale partners verwijzen we in eerste instantie naar de 
Aanbeveling van de sociale partners naar aanleiding van de Europese Richtsnoeren 
(2002).   
 
 
 
1. ALGEMENE OPMERKINGEN 
 
In het algemeen is de band met de doelstellingen in het Pact van Vilvoorde onvoldoende 
in de nota van de regering.  In het Pact worden heel wat objectieven vooropgesteld zoals 
het bereiken van 10%  van de volwassenen inzake permanente vorming, het verminderen 
met een kwart van het aantal laaggeletterden, veralgemening van de startkwalificatie, 
democratisering van het onderwijs.  Wil men de doelstellingen bereiken, ontbreekt er een 
actieplan met tussentijdse targets en afspraken inzake evaluatie en monitoring.   
 
Het is alleszins te vermijden dat elk departement een eigen monitoring ontwikkeld, daarbij 
wordt verwezen naar het bestaande overleg tussen de Vlaamse Regering, de 
administratie (APS) en de SERV inzake de indicatoren voor het Pact van Vilvoorde. 
 
Er wordt evenmin een systematische evaluatie gedaan van de concrete actiepunten uit 
het vorige actieplan.  Voor een aantal van de actiepunten is de stand van zaken 
onduidelijk of ze worden niet meer vermeld zoals de versterking van het DBSO, de 
uitbouw van voortrajecten in het kader van hiervan, certificatie van opleidingsverstrekkers 
e.a. (zie infra).   
 
De SERV is verheugd over de nieuwe actielijn inzake het levensbrede leren en de inbreng 
van de sociaal-culturele sector.  Er dient echter nog verder gewerkt te worden aan 
integratie in het globale beleid en er ontbreekt alvast de linken met de rest van het 
actieplan zoals linken met certificatie, linken met de arbeidsmarkt, formele versus 
informele opleidingen, de erkenning van levensbrede competenties etc.   
 
Tijdens de top van Barcelona werden nieuwe accenten gelegd en nieuwe vragen gesteld 
aan de lidstaten, hiervan is echter weinig terug te vinden in de nieuwe tekst en er wordt 
niet nagegaan op welke wijze Vlaanderen kan inspelen op de nieuwe Europese vragen.    
 
Wil men de ongelijke participatie van volwassenen inzake permanente vorming 
wegwerken, dienen er extra inspanningen worden geleverd, in het bijzonder naar 
laaggeschoolde werkenden en naar de niet-actieven.  Ook de nood aan investering in de 
opleiding van werklozen krijgt nauwelijks enige aandacht.  In het VESOC-actieplan 2002 
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werd nochtans voorgesteld om voor deze doelgroep tot nieuwe kwantitatieve 
doelstellingen te komen.      
 
De sociale partners hebben eveneens in 2000 gesteld dat het plan ondermaats is 
uitgewerkt voor ondernemersvorming en permanente vorming in de landbouw.  Voor het 
VIZO dient er meer duidelijkheid te komen over de toekomstige plaats van het alternerend 
leren en de volwasseneneducatie.  Wat permanente vorming in de landbouw betreft, 
dienen de eerste  tot integratie in het globale horizontale beleid nog te worden gezet. 
   
Er is ook geen aandacht voor de non-discriminatie en evenredige participatie inzake 
volwasseneneducatie.  Er dient nagegaan te worden op welk wijze kan het decreet inzake 
evenredige participatie kan worden uitgevoerd en de naleving ervan worden bevorderd.   
 
Het hele debat inzake rechten- en plichtenbehandeling inzake leven lang leren ontbreekt : 
cf. de visietekst van Werkend Trefpunt in het kader van het Pact van Vilvoorde en de 
voorstellen van de Europese Commissie in het kader van het actieprogramma “Making a 
European area of lifelong learning a reality” van oktober 2001, waarin de Lidstaten worden 
gevraagd het recht op leerplichtonderwijs uit te breiden tot een recht op basisopleidingen 
voor eenieder.   
Terzake kan trouwens ook verwezen worden naar de werkzaamheden in het kader van  
de KBS -Task Force inzake loopbaanbegeleiding waarbij expliciet sprake van de invoering 
van een recht op loopbaanbegeleiding.  
 
Tot slot ontbreekt een globale visie over de uitbouw van leven lang leren voor 
arbeidsgehandicapten.  De sociale partners herinneren terzake aan hun voorstel om, ter 
voorbereiding van het Europees jaar voor gehandicapten (2003) tot een globaal 
operationeel actieplan naar arbeidsgehandicapten te komen.  In het bijzonder dient de 
dimensie van opleiding en loopbaanbegeleiding expliciet aan bod te komen. 
 
 
2. PUNCTUELE OPMERKINGEN 
 
2.1 Het begint op de schoolbanken… 
 
1.  De Vlaamse regering wenst de toegang tot het onderwijs te verbeteren door middel 
van het decreet gelijke kansenbeleid, het reduceren van kosten van het onderwijs, een 
actief beleid naar laaggeschoolden en het opdrijven van het aanbod Nederlands als 
tweede taal.  Ook naar het volwassenenonderwijs worden initiatieven genomen inzake 
basiseducatie en het sociaal-cultureel vormingswerk met bijzondere aandacht voor 
specifieke doelgroepen     
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De Vlaamse sociale partners verwijzen hier in eerste instantie naar de doelstellingen van 
het Pact van Vilvoorde waarbij zowel de objectieven tegen 2010 ontbreken als het stellen 
van tussentijdse targets.   
In het actieplan wordt een beleid naar laaggeletterden gelijk gesteld met het beleid inzake 
basiseducatie.  Dit is echter maar één van de mogelijke pistes in een actieplan om de 
cijfers over laaggeletterdheid te doen dalen.    
 
Inzake het aanbod Nederlands als tweede taal verwijzen de sociale partners naar hun 
aanbeveling terzake (2002).  Terzake dienen ook de inspanningen van het VIZO te 
worden vermeld m.b.t. het allochtone ondernemerschap. 
 
3.  Er wordt een stand van zaken gegeven van het experiment modularisering in het BSO 
en het DBSO.  
 
De Vlaamse sociale partners vragen wanneer het experiment modularisering wordt 
uitgebreid naar het technisch onderwijs.  De vraag stelt zich dan vervolgens op welke 
manier de afstemming zal gebeuren tussen de modularisering in het initiële onderwijs met 
deze van het volwassenenonderwijs.  
 
4.  In verband met het begrip minimale startkwalificatie, werd het onderzoek afgerond en 
een aantal voorstellen gedaan tot definiëring.  
 
Het onderzoek over de ongekwalificeerde uitstroom werd inderdaad afgerond, maar de 
definitie van ongekwalificeerde uitstroom dient snel geoperationaliseerd te worden.   
Er is dringend een globaal actieplan nodig om de ongekwalificeerde uitstroom met de helft 
te verminderen, conform de doelstelling van het Pact van Vilvoorde.  Er zijn bijkomende 
inspanningen nodig wil men de doelstellingen bereiken (cf. de synthesetekst bij het 
Vlaamse actieplan Europese Richtsnoeren). 
 
5.  De Vlaamse regering wenst de bestaande opleidingenstructuur te hertekenen.  
 
Een actiepunt van het departement Onderwijs is het ontwikkelen van een referentiekader 
voor een transparante opleidingstructuur.  De sociale partners erkennen het belang 
hiervan, maar vragen zich af welke partners betrokken zullen worden en in welke mate 
men ook uitspraken zal doen over andere opleidingsverstrekkers zoals VDAB, VIZO e.a.   
 
6.  De Vlaamse regering schenkt verhoogde aandacht voor de technologische component 
in het hele onderwijssysteem.  
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De sociale partners vragen naar een stand van zaken inzake de Regionale 
Technologische Centra’s (RTC’s) en een tussentijdse evaluatie.  In welke mate zijn welke 
centra operationeel?  Wat zijn de knelpunten?  Op welke manier wordt de band gemaakt 
met de competentiecentra van de VDAB?  Op welke manier zijn de diverse (sociale) 
partners betrokken en met welk draagvlak wordt gewerkt?  Er heerst blijkbaar veel 
onzekerheid en verwarring op het werkveld.   
 
9.  De CLB’s dienen actief te worden ingeschakeld bij het opstellen van een 
schoolloopbaan.   
 
De sociale partners menen dat beter kan gesproken worden van een leerloopbaan dan 
van een schoolloopbaan en vragen dat er eveneens een afstemming gebeurd tussen de 
werkzaamheden van de CLB’s en de  leertijdbegeleiders van het VIZO.   
Het beroepenhuis van Gent dat wordt voorgesteld in de nota, is een eerste stap om tot 
een betere kennis te komen van beroepen, maar de vraag is of dit beroepenhuis niet kan 
uitgebouwd worden tot een Vlaams centrum (vgl. met Technopolis). 
 
10. In het kader van een betere kennis over beroepen en de arbeidsmarkt worden een 
reeks van initiatieven voorgesteld.  
 
Wat betreft de herwaardering TSO-BSO, verwijzen de Vlaamse sociale partners naar de 
werkzaamheden van de Commissie inzake de herwaardering van de technische 
beroepen, gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting, waaraan de sociale partners 
deelnemen.  De werkzaamheden zullen in augustus moeten worden afgerond.  Op basis 
van deze voorstellen, kan dan een globale strategie worden uitgetekend.  De Vlaamse 
sociale partners vragen om bij het verdere verloop van dit proces betrokken te worden.   
 
De Vlaamse sociale partners vragen naar een stand van zaken betreffende de toepassing  
van de wetgeving welzijn op het werk voor schoolstages.  Ze vragen ook naar een stand 
van zaken van de andere  initiatieven van de federale wetgever. 
In verband met de stagedatabank is er nog steeds onduidelijkheid over de verschillende 
initiatieven en de vragen naar afstemming met andere initiatieven.  Stages komen 
bovendien niet enkel voor in het secundaire onderwijs.  Er is een globaal kader nodig ook 
voor het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het buitengewoon onderwijs en 
stages/ werkplekleren bij andere opleidingsverstrekkers – hieromtrent werden reeds 
afspraken gemaakt in het VDAB- Beheerscomité.  
 
11. De Vlaamse regering wenst bijzondere aandacht te besteden aan de deeltijds 
lerenden.   
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Het actieplan voor de deeltijds lerenden is in deze stand van zaken vager dan in de eerste 
editie en een aantal actiepunten zoals de zinvolle invulling van de drie dagen, uitbouw 
voortrajecten… worden nergens meer vermeld.   
De Vlaamse sociale partners kondigen aan dat ze momenteel een SERV-aanbeveling 
voorbereiden over het alternerend leren.  
 
 
Nieuwe acties  
 
4.  De Vlaamse regering wil een referentiesysteem voor sleutelcompetenties vastleggen 
binnen onderwijs en vorming vanuit een competentiegericht perspectief. 
 
Volgens de Vlaamse sociale partners is het niet duidelijk op welke wijze men vanuit het 
studiewerk in het kader van het OESO/INES-project tot een consensus over een set van 
sleutelcompetenties wil komen.  In elk geval dienen alle stakeholders te worden betrokken 
bij dit debat en vragen de sociale partners om samen met de SERV te worden betrokken 
in het overleg terzake.    
 
 
2.2 Cijfers in beeld 
 
13.  De Vlaamse Regering wenst een streefcijfer te bepalen inzake leven lang leren.  
 
Het correcte cijfers voor deelname aan permanente vorming is 6,9% in 2000. 
Het globale objectief van 10 % tegen 2010 (cf. het Pact van Volvoorde) moet worden 
omgezet in tussentijdse doelstellingen en een globaal actieplan, met zowel een 
stimuleringsbeleid naar bedrijven als naar de werklozen en werkenden en met bijzondere 
aandacht voor het wegwerken van de achterstand inzake deelname van laaggeschoolden 
en andere kansengroepen. 
Ook inzake ICT is het nodig om streefcijfers en tussentijdse targets te bepalen (cf. het 
Pact van Vilvoorde).   
 
 
Nieuwe acties 
 
1. De Vlaamse overheid wil een Jaarverslag leven lang leren financieren en er wordt 
nagegaan of een Steunpunt Leven lang leren kan worden opgericht.   
 
De Vlaamse sociale partners stellen zich vragen  bij een nieuw Steunpunt Leven Lang 
Leren en verwijzen naar het bestaande Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming 
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(WAV) dat eveneens tot opdracht heeft het cijfermateriaal voor leven lang leren te 
monitoren.   
 
 
2.3 Opleidingskrediet 
 
De operationalisering van het opleidingskrediet ging begin 2002 van start.  
 
De sociale partners herinneren aan de afspraak om in juni een stand van zaken inzake 
het opleidingskrediet op te maken.   
 
 
Nieuwe acties 
 
In 2002 zullen enkele pilootprojecten inzake Individuele Leerrekeningen worden 
opgestart.  
 
Hieromtrent  vragen de Vlaamse sociale partners geen nieuwe initiatieven op te starten 
vooraleer er een grondige evaluatie gebeurd is van de huidige experimenten.  
 
Als actiepunt ontbreekt het wegwerken van de leeftijdsdiscriminaties in de huidige 
instrumenten.  De afschaffing van de leeftijdsgrens (maximum 45 jaar)  die geldt voor het 
verlof/de vergoeding voor sociale promotie, cf. het decreet inzake evenredige participatie 
op de arbeidsmarkt, moet ook op korte termijn worden doorgetrokken. 
 
 
2.4 Loopbanen kracht bijzetten 
 
18.  Er zijn meerdere initiatieven inzake loopbaanbeheer opgestart zoals een Task Force 
die denkwerk hierover moet verrichten, een netwerk van 13 competentiecentra in de 
VDAB en 10 centra die meer gericht zijn op kansengroepen.  
 
De Vlaamse sociale partners vragen zich echter af wat bedoeld wordt met het 
‘leerwerkcentrum voor laaggeschoolden’ en wat de rol van de VDAB hierin is. 
De Vlaamse sociale partner zijn van oordeel dat  er een geïntegreerd beleid nodig is i.v.m. 
de begeleiding van volwassenen.  Er is in deze nota sprake van loopbaanbegeleiding, 
leerbegeleiding, leertrajectbegeleiding, van leerwinkels.  Er dient te worden vermeden dat 
een aantal initiatieven zich parallel ontwikkelen zonder enige samenhang. 
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2.5 Verbreden van het maatschappelijk draagvlak 
 
 
2.6 Opleidingsbeleid in bedrijven dynamiseren 
 
21.  In dit actiepunt wordt verwezen naar het vernieuwde systeem van subsidies voor 
bedrijven, nl. het Hefboomkrediet en naar het systeem van opleidingscheques.  Via 
TRIVISI worden 100 bedrijven bereikt.   
 
De Vlaamse sociale partners vragen naar een timing en een procedure voor de 2° fase 
van het systeem van opleidingscheques en naar een stand van zaken om de sectoren die 
momenteel worden uitgesloten, toch te laten aansluiten bij dit proces.   
 
De oprichting van een opleidingsfonds werd aangekondigd voor 2004.  Wil men deze 
timing respecteren, dient de discussie hierover op korte termijn op te starten.  Temeer 
daar deze discussie ook gevolgen heeft voor het stimuleringsbeleid van de VDAB en 
VIZO, voor de voorbereiding van het nieuwe ESF programma in 2004.  
 
De sociale partners stellen voor vanuit de resultaten van TRIVISI na te gaan op welke 
manier de kwaliteit van het opleidingsbeleid in bedrijven kan worden bevorderd.  
Een ontbrekend thema is TRIVISI is het bevorderen van de sociale dialoog  over 
competentiemanagement (cf. de VESOC-werkgroep van 13 mei).  
 
 
2.7 Het geleerde erkend en gecertificeerd 
 
23.  De EVC–werkgroep heeft haar werkzaamheden afgerond en een rapport 
gepubliceerd.  Op basis hiervan zullen enkele experimenten opstarten.  
 
Het hele debat over EVK (certificeren van opleidingen) staat echter niet meer op de 
agenda.  Toch menen de sociale partners dat ook dit debat dient te worden aangevat 
i.s.m. de sociale partners en met de sectoren.  Zoals werd aangegeven in het advies van 
de werkgroep EVC kan het debat over EVC niet los worden gezien van het debat over 
EVK. 
 
De sociale partners pleiten in het kader hiervan eveneens voor een volwaardige 
erkenning van bepaalde opleidingen in het initieel onderwijs zoals een diploma na zes jaar 
beroepsonderwijs, deeltijds onderwijs/alternerend leren e.a.  Dit veronderstelt uiteraard 
ook dat de specifieke eindtermen van het deeltijds onderwijs worden afgestemd op deze 
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van het beroepsonderwijs (cf. het standpunt van de sociale partners bij het 
Themadecreet). 
 
 
2.8 Diversiteit in het opleidingslandschap 
 
26 en 27.  De Vlaamse regering wenst dat de opdracht van de Edufora verder worden 
gezet.  
 
De sociale partners uiten hun bezorgdheid i.v.m. de evolutie van de Edufora.  De 
oorspronkelijke bedoeling was een instrument te creëren waardoor de overheid zicht zou 
krijgen in welke mate de behoeften inzake opleiding gedekt worden, waardoor de 
opleidingsmogelijkheden van de regio’s in kaart werden gebracht en subregionale vormen 
van samenwerking zouden worden gefaciliteerd.   
Er wordt naar een stand van zaken gevraagd en naar overleg over de toekomstplannen.  
De indruk bestaat dat deze subregionale taakstelling sterk is afgezwakt en een sterk 
centrale benadering is in de plaats gekomen.  
Daarnaast herinneren de sociale partners aan hun vraag dat de educatieve richtplanning 
voor wat betreft het arbeidsmarktgerichte luik zou aansluiten bij de arbeidsmarktnoden 
zoals geformuleerd door de sociale partners via de STC’s en op centraal niveau. 
 
Tot hiertoe werden de sociale partners niet geïnformeerd over de concrete projecten en 
programmatie van de Interface.  De sociale partners wensen echter dit te kunnen 
opvolgen en geïnformeerd te worden via VESOC. 
 
Inzake het decreet volwassenen onderwijs kan het uitbouw van een stelsel van 
leertrajectbegeleiding niet los worden gezien van de uitbouw van loopbaanbegeleiding 
van werkenden (zie supra).  Het bestaande decreet is nog maar 2 jaar van toepassing : 
het is wellicht niet nodig om opnieuw een grootschalige hervormingsoperatie te doen.  Tot 
slot is ook hier een meer vraaggerichte programmatie nodig.  
 
Hangende kwestie in het kader van het volwassenenonderwijs betreft de toekomst en de 
positie van het HOKTSP.  Op de VESOC-werkgroep van 24 november 2000 werd door de 
Vlaamse regering gesteld dat deze operatie op 1 september 2002 een feit zou zijn.  
Vandaag is geheel onduidelijk welke richting dit dossier uitgaat.  Het dossier krijgt ook 
geen aandacht in het kader van de voorbereiding van het Bologna-decreet. 
 
 
2.9 Op de sneltrein van ICT en kenniseconomie 
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In deze paragraaf worden een reeks projecten van de Vlaamse regering voorgesteld met 
de bedoeling heel de Vlaamse bevolking vertrouwd te maken met ICT. 
 
Ook hier wordt verwezen naar de doelstellingen van het Pact van Vilvoorde en de nood 
aan tussentijdse targets.  De belangrijkste opmerking bij dat deze voorstellen is het 
gebrek aan samenhang.  Het is een optelsom van verschillende verspreide acties.  Ook 
hier is een globaal actieplan nodig met aandacht voor verschillende doelgroepen. 
Er dient een globaal actieplan te worden ontwikkeld met aandacht voor verschillende 
doelgroepen.  In het bijzonder wat betreft de acties via de VDAB (als bijzondere opdracht 
van de regering) wensen de sociale partners een actievere betrokkenheid, op basis van 
een tussentijdse evaluatie. 
 
Belangrijk is de initiatieven inzake ICT-basisvaardigheden te bekijken in samenhang met 
het beleid ter bestrijding van laaggeletterdheid in het algemeen, zoals ook door de 
Vlaamse regering werd onderlijnd op de VESOC-werkgroep van 24.11.2001. 
 


