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1. INLEIDING EN SITUERING 
 

In het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord van 12 februari 2001 hebben de Vlaamse 
sociale partners het belang benadrukt van een versterking van de praktijkcomponent 
in het onderwijs en van het praktijkleren, met het oog op een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  In dit kader hebben zij zich ook geëngageerd om 
hun stimulerende rol inzake de tewerkstelling van deeltijds leerplichtigen verder te 
zetten.  In concreto gebeurt dit in de eerste plaats door via de sectoren bedrijven te 
stimuleren om voldoende werkplekopleidingen voor deeltijds leerplichtigen aan te 
bieden.  Een voldoende aanbod aan werkplekopleidingen is immers een essentiële 
vereiste voor de uitbouw van een volwaardig aanbod van alternerend leren.  De 
sociale partners stellen evenwel vast dat deze dynamiek stoot op een reeks 
hinderpalen die enerzijds te maken hebben met het regelgevend kader voor 
werkplekopleidingen, maar anderzijds ook met problemen die zich in het 
onderwijsbeleid zelf situeren.    
Via deze aanbeveling willen de interprofessionele partners naar het beleid toe de 
knelpunten in het alternerend leren aangeven – meer in het bijzonder het alternerend 
leren voor deeltijds leerplichtigen – en een aantal voorstellen formuleren ter 
versterking.  Het buitengewoon secundair onderwijs wordt hier omwille van de 
specificiteit van de problematiek buiten beschouwing gelaten.  In deze aanbeveling 
wordt ook niet dieper ingegaan op de uitdagingen in het hoger onderwijs.  Ook in dit 



3. 

onderwijsniveau moet het alternerend leren als volwaardige leertrajectvorm worden 
erkend. 
De gewone stage in het voltijds onderwijs is evenmin onderwerp van deze 
aanbeveling. 
 
Voor de Vlaamse sociale partners is alternerend leren een opleidingsconcept, gericht 
op het leren door beroepspraktijk én door een aangepaste vorming, waarbij deeltijds 
leren op school of in een vormingscentrum wordt afgewisseld met een 
werkplekopleiding en waarbij tussen beide componenten een inhoudelijke 
wisselwerking bestaat.  De Vlaamse sociale partners beschouwen dit als een 
volwaardige vorm van leren, voor sommige beroepen of bepaalde jongeren zelfs een 
meerwaardige vorm. In de praktijk stellen ze evenwel vast dat het alternerend leren 
stiefmoederlijk wordt behandeld.  Minstens moet het binnen het onderwijs op voet van 
gelijkwaardigheid met het voltijds onderwijs worden behandeld.  Streven moet zijn het 
aandeel van het alternerend leren gaandeweg op te trekken.   

 
In tegenstelling tot een aantal andere Europese landen, is het alternerend leren in 
ons onderwijssysteem nooit als een volwaardig onderwijsstelsel uitgebouwd.  Het 
alternerend leren is in Vlaanderen gebouwd op twee pijlers: 

- de opleiding van jongeren naar een zelfstandig beroep via het 
middenstandsleerlingwezen (de VIZO-leertijd); 

- de opleiding van jongeren van de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) of 
deeltijdse vorming, al dan niet gekoppeld aan een arbeidscontract, 
werknemersleercontract of opleidingscontract (brugprojecten).  

Vergeleken met andere Europese landen kennen deze globaal een te gering bereik. 
 
De OESO-indicatoren1 tonen dit duidelijk aan.  Het percentage jongeren dat bij in 
Vlaanderen zijn technische of beroepsopleiding in een alternerend systeem volgt, 
bedroeg in 1998 en 1999 slechts 4 %; in Duitsland is dit 49 %, in Denemarken 51 %, 
in Oostenrijk 35 %, in Nederland 20 %.  In Frankrijk nam dit percentage toe van 11 % 
in 1998 naar 20 % in 1999.  De snelle stijging in Frankrijk wordt bevestigd in een 
recente vergelijkende studie2.  Deze studie geeft ook aan dat in een aantal landen 
van de EU, in de jaren negentig een grondige hervorming werd doorgevoerd in het 
alternerend leren, met name in Engeland (1994), Denemarken, Nederland (1996) en 
Frankrijk (1993).   

 

                                                 
1  OECD, Education at a Glance, OECD Indicators Education and Skills, 2000 Edition en 2001 Edition 
2  Hilary Steedman, Benchmarking Apprenticeship: UK and Continental Europe compared, London School 

of Economics and Political Science, September 2001. 
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De voorbije jaren nam niettemin de belangstelling voor alternerende trajecten wel toe, 
met als gevolg dat het aantal werkervaringsplaatsen voor deeltijds lerenden sterk 
groeide.  Deze tendens werd zeker ondersteund door de arbeidsmarktsituatie 
(bijkomend wervingskanaal in tijden van krapte) en de impuls van de 
sectorconsulenten ‘deeltijds leerplichtigen’ in het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs, die in het kader van het VESOC-akkoord aan de sectoren werden 
toegekend.  Desondanks blijft in het deeltijds beroepsonderwijs een groep deeltijds 
leerplichtigen werkloos, d.w.z. zonder werkervaringsplaats.  Belangrijkste redenen 
zijn: 

- een gebrek aan arbeidsrijpheid bij de jongere; 
- motivatieproblemen bij de jongere; 
- het niet vinden van een gepaste werkervaringsplaats, door een gebrekkig 

aanbod of een slechte matching van vraag en aanbod.   
 

Het ‘alternerend leren’ wordt dus niet in alle stelsels van ‘deeltijds leren’ gerealiseerd.  
Ook wanneer er een combinatie is met tewerkstelling, ontbreken soms de 
wisselwerking tussen de leercomponent en de werkcomponent, bv. doordat de 
beroepsgerichte vorming in het CDO niet is afgestemd op de werkervaring, of de 
noodzakelijke begeleiding bij de werkcomponent. 
 
Er bestaan op dit moment verschillende vormen van deeltijds leren, deeltijds werken.  
Elk stelsel heeft zijn eigen procedures, opleidingsprogramma’s, getuigschriften, 
financiële vergoedingen en wijzen van begeleiding, die bovendien kunnen verschillen 
van sector tot sector.  Institutioneel is de bevoegdheid over deze stelsels verdeeld 
tussen het Federale en het Vlaamse niveau; deze bevoegdheidsverdeling verschilt 
bovendien tussen de verschillende stelsels.  Deze versnippering en complexiteit komt 
de verspreiding van het alternerend leren niet ten goede.  Het alternerend leren  
kampt bovendien met een negatief imago, dit in belangrijke mate door het 
watervaleffect in het onderwijs. 

 
 
2. STAND VAN ZAKEN ALTERNEREND LEREN IN VLAANDEREN 

 
Voor de alternerende praktijkopleiding bestaan verschillende contracten, waarbij al 
dan niet een onderscheid wordt gemaakt tussen deeltijds leerplichtigen en niet-
leerplichtigen of naargelang de mogelijkheden van de jongere: de VIZO-
leerovereenkomst (het middenstandsleercontract), het werknemersleercontract 
(WLW), deeltijdse arbeidscontracten, KB 495, VIZO stageovereenkomst, individuele 
beroepsopleiding (IBO), brugprojecten, plonsprojecten, alternerende 
beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO).  Er zijn onderling 
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sterke verschillen i.v.m. doelgroep, duurtijd, RSZ-vermindering, premies, 
administratieve procedures, opleidingsprogramma (en de wijze waarop dit tot stand 
komt) en wijze van begeleiding.   
 
Een beeld krijgen van de diverse stelsels en contracten is niet eenvoudig, vooral 
omdat er geen eenduidig en vergelijkbaar cijfermateriaal bestaat.   
We hebben ons na raadpleging van diverse bronnen gebaseerd op het materiaal dat 
wordt verzameld door de netten zelf en dat ook door de Minister van Onderwijs en 
Vorming wordt gebruikt3, en op materiaal verzameld door het VIZO.  
 
In het schooljaar 2000-2001 waren er 6.000 leerlingen in het DBSO, in het schooljaar 
1999-2000 waren er dat 5.723, of een toename met bijna 5%.  In de VIZO-leerltijd 
doet zich een tegengestelde beweging voor.  In 1999 telt men nog 8.318 leerlingen in 
de leertijd, in 2000 daalt dat tot 7.186 en in 2001 telt men 6.161 jongeren in de VIZO-
leertijd.  Men kan in de recente geschiedenis van het stelsel van de leertijd twee 
scharniermomenten zien.  Het eerste in het werkjaar 1998-1999 waarin het aantal 
leerjongeren afneemt met 6,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.  Het DBSO 
kent in dit jaar een stijging met 3,2%.  Een tweede opmerkelijke afname in het aantal 
leerjongeren, nl. met 13,6 %, doet zich voor in 2000.   
 
Tabel 1: Tewerkstelling in alternerend leren.   
 Bron: Centra Deeltijds Onderwijs (alle netten)  

                                                 
3  In de zoektocht naar gegevens hebben we moeten vaststellen dat er 1) diverse bronnen zijn: DBO, 

VIZO, netten en 2) weinig vergelijkbaarheid over de jaren heen (bv. al dan niet meerekenen van EDO) 
en over de bronnen heen (bv. teldata) wat het ons moeilijk heeft gemaakt een keuze te maken.  We 
hebben uiteindelijk geopteerd voor de gegevens die door de Minister van Onderwijs en Vorming zijn 
gegeven in antwoord op een parlementaire vraag van de h. J. De Meyer over de uitvoering van de 
resolutie betreffende de arbeidservaring tijdens de deeltijdse leerplicht (Vlaams Parlement, Handelingen, 
21 maart 2002).    

Tewerkstellingscategorie 1 februari 2001  1 februari 2000  
 Aantal % Aantal % 
werknemersleercontract 945 15.8 820 14.3 
arbeidscontract 1490 24.8 1388 24.3 
contract thuishelper 211 3.5 262 4.6 
brugproject 499 8.3 588 10.3 
ander contract4 440 7.3 267 4.7 
niet beschikbaar 432 7.2 512 8.9 
officieel niet werkend 1983 33.1 1886 33.0 
TOTAAL  6000 100 5723 100 
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Uit bovenstaande tabel 1 kan worden afgeleid dat het aantal jongeren in DBSO met een 
werknemersleercontract of een deeltijds arbeidscontract op 1 februari 2001 40,6 % 
bedroeg, wat 2 % meer was dan op 1 februari 2000.  Een bijna even groot aandeel, nl.  
40,3 % was niet beschikbaar of officieel niet werkend.  In een ruime interpretatie van 
werken, kan men op basis van de eerste 5 rijen vaststellen dat het 
tewerkstellingspercentage op 1 februari 2002 59,7 %, wat lichtjes hoger is in vergelijking 
met 1 februari 2000.  De onderlinge verhoudingen tussen werknemersleercontract, 
deeltijds arbeidscontract  en brugproject zijn in de 2 jaren nauwelijks verschoven: het 
deeltijds arbeidscontract blijkt het grootste aandeel te hebben (in het geheel van de 3 
categorieën, niet op het totaal van alle lerenden) en nog te zijn toegenomen in 2001, nl. 
van 45,4 % naar 48,3 %.  WLW is van 26,8 % naar 30.6 % gegaan terwijl het aandeel 
van de brugprojecten is gedaald van 19,2 % naar 16,2 %. 
 
Wat de spreiding van de contracten per sector in het DBSO betreft, geeft tabel 2 een 
overzicht. 

 
Tabel 2 : Tewerkstelling per sector op 1 februari 2001.   
 Bron: Centra Deeltijds Leren (alle netten) 
SECTOR WLW-contract Arbeidscontract Brugproject 
Bouw 166 96 36 
Decoratie 43 21 13 
Distributie 95 83 4 
Elektriciteit/elektronica 35 65 6 
Grafische 0 3 0 
Handel en administratie 30 375 58 
Hout 74 64 38 
Kleding en confectie 6 15 2 
Land- en tuinbouw 4 31 9 
Metaal en kunststoffen  260 160 63 
Onderhoud 4 35 31 
Personenzorg 3 120 78 
Schoonheidszorgen 0 31 5 
Sport en vrije tijd 0 5 1 
Textiel 49 2 3 
Transport 100 85 62 
Voeding-horeca 75 294 70 
Andere 1 5 20 
TOTAAL 945 1490 499 
 
Er zijn duidelijke verschillen tussen de sectoren.  Zo is het WLW overwegend in de 
sectoren bouw, decoratie, metaal en kunststoffen.  De deeltijdse arbeidscontracten 

                                                                                                                                                         
4  Andere contracten zijn: interim -, seizoen-, sport- of showbizz-, of vrijwilligerscontracten.  Die laatste niet 

betaald, maar wel vergoed. 
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overwegen in de sectoren elektriciteit/elektronica, handel en administratie, kleding en 
confectie, land- en tuinbouw, personenzorg, schoonheidszorgen en horeca.  In de 
houtsector is de spreiding over de 3 vormen gelijkmatig.  In de schoonmaak is er een 
gelijke spreiding over arbeidscontracten en brugprojecten.  De brugprojecten hebben 
ook een stevig aandeel in de sectoren personenzorg en transport.    
 
Tabel 3 geeft een overzicht van het gestarte aantal IBO.  Hieruit blijkt dat het aantal 
deeltijds leerplichtigen in IBO nog beperkt is, maar toeneemt. 
 
Tabel 3 : Overzicht van de gestarte IBO jonger dan 18 jaar en laaggeschoold, 

eind december.  Bron: VDAB   
 

SECTOR 2000 2001 

Andere be- en verwerkende industrieën 2 11 
Banken, verzekeringen, dienstverlening 6 7 
Bouw 12 20 
Energie en waterhuishouding 0 0 
Handel, hotel- en reparatiebedrijven 10 48 
Landbouw, jacht, visserij 0 2 
Metaalverwerkende industrie  4 3 
Niet-energetische delfstoffen - Chemie 0 1 
Onnauwkeurig bepaalde activiteiten 0 0 
Overige dienstverlening 0 3 
Vervoer, verkeer 0 3 
TOTAAL 34 98 

 
Opvallend hier is de toename in sectoren zoals ‘andere be- en verwerkende 
industrieën’, ‘handel, hotel- en reparatiebedrijven’, en ‘bouw’.  

 
Wat de evoluties in de VIZO-leertijd betreft, hebben we ons moeten baseren op 
gegevens van het VIZO die door de UNIZO-studiedienst zijn geanalyseerd en 
uitgezuiverd. 
 
De hier onderstaande grafiek toont de evolutie van de jongeren in de VIZO-leertijd 
naargelang beroepskeuze.     
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Grafiek 1: Jongeren in de leertijd naargelang beroepskeuze, 1997 en 2000 

 

 

 
Bron: VIZO Jaarverslagen 1991 – 2000 en analyse UNIZO Studiedienst 

 
 

Volgende sectoren hebben meer dan 10% van de populatie leerjongeren: voeding 
(met o.a. slager, bakker, restauranthouder, traiteur, snackbarexploitant, …), onedele 
metalen (met o.a. metaalconstructeur, carrosseriehersteller, loodgieter, installateur 
C.V., …), bouwbedrijf (met o.a. metselaar, betonwerker, dakdekker, plafoneerder, 
voeger, tegelzetter, kassei- en klinkerlegger, …), personenverzorging (met o.a. 
kapper, tandprothesetechnicus, opticien, schoonheidsspecialiste, …), en kleinhandel.  
De sectoren elektriciteit (met o.a. elektrotechnisch installateur, radio- en TV-
hersteller, …), personenverzorging, dieren (met o.a. hondentrimmer, manègehouder, 
…), kleinhandel en intellectuele beroepen (verzekeringsmakelaar, boekhouder, …) 
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zijn sinds 1997 gegroeid.  Het aandeel van de sectoren voeding, hout, onedele 
metalen, bouw en tuin- en bosbouw daarentegen is sinds 1997 afgenomen.
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3. AANBEVELINGEN VAN DE VLAAMSE SOCIALE PARTNERS 

 
In de Platformtekst van 12 juli 2000 was een van de concrete doelstellingen het met 
de helft verminderen van de ongekwalificeerde uitstroom tegen 2010.  Dit houdt in dat 
het aantal jongeren tussen 18 en 24 jaar zonder diploma of getuigschrift van hoger 
secundair onderwijs moet verminderen met de helft.  In deze langetermijnvisie stelde 
de Raad dat het bereiken van deze doelstelling moet worden verwezenlijkt door het 
recht op een startkwalificatie: elke jongere moet voldoende competenties hebben om 
te kunnen instappen in en zich te kunnen handhaven op de arbeidsmarkt, en om zich 
staande te houden in het maatschappelijke en persoonlijke leven.  Deze 
startkwalificatie moet zowel via het voltijds onderwijs als via het deeltijds 
leren/deeltijds werken kunnen worden behaald.   
De uitbouw van het alternerend leren is een gedeelde verantwoordelijkheid van 
overheid, sociale partners en jongeren (en hun ouders).  Overheid en sociale partners 
moeten garant staan voor een transparant en voldoende aanbod van kwaliteitsvolle 
opleidingsmogelijkheden en werkervaringsplaatsen, voor kwaliteitsvolle 
(traject)begeleiding en een volwaardige invulling en erkenning van het alternerend 
leren.  De overheid moet voorts – in overleg met de sociale partners – zorgen voor 
een vereenvoudiging van het systeem en voor ondersteunende maatregelen ten 
behoeve van de bedrijven en leerlingen.  De sociale partners moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen op die plaatsen waar zij een rol te vervullen hebben.  
Tegenover het engagement van overheid en sociale partners moet het engagement 
staan van de jongere.  De jongere heeft de verantwoordelijkheid zich op voltijdse 
wijze voor te bereiden op de samenleving en de arbeidsmarkt.  Dit is niet te realiseren 
in een traject dat enkel bestaat uit twee dagen onderwijs of vorming per week.  

 
 
3.1 Op weg naar een voltijds engagement voor een startkwalificatie  

 
Een startkwalificatie kan zowel via het voltijds als via het alternerend leren en 
werken worden behaald.  De invoering van het deeltijds beroepsonderwijs vertrok 
van de idee om bij de verlenging van de leerplicht, jongeren een alternatief aan te 
bieden voor een voltijds schools programma, vanuit het besef dat voltijds 
schoolgaan voor een aantal jongeren geen geschikte optie was.  Het alternatief 
bestond erin om een opleiding in een school of opleidingscentrum aan te vullen met 
een deeltijdse praktijkopleiding.  In de praktijk blijkt dat in het DBSO een groep 
jongeren enkel het schoolse gedeelte opneemt, enerzijds omdat er niet altijd een 
aangepaste werkervaringsplaats beschikbaar is, en anderzijds omdat werken voor 
heel wat jongeren niet haalbaar blijkt.   
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De Raad is van oordeel dat het uitgangspunt van het alternerend leren een voltijds 
‘engagement’ van de jongeren en ouders moet zijn.  Dit engagement beoogt de 
verwerving van een startkwalificatie en impliceert een adequaat aanbod en de inzet 
van zoveel mogelijk instrumenten om jongeren ertoe aan te zetten dit engagement 
daadwerkelijk op te nemen.  Tegenover het engagement van de jongeren en hun 
ouders staan dan ook engagementen van: 

- de overheid: die moet voorzien in een voldoende, transparant en kwaliteitsvol 
opleidingenaanbod, in de volwaardige erkenning van het alternerend leren, 
vereenvoudiging van het systeem en ondersteuning ten aanzien van de 
bedrijven en leerlingen;  

- de centra: die moeten voorzien in een kwaliteitsvol opleidingenaanbod en 
kwaliteitsvolle trajectbegeleiding;  

- de sociale partners en het bedrijfsleven: die moeten voorzien in een voldoende 
en kwaliteitsvol werkervaringsaanbod en kwaliteitsvolle werkplekbegeleiding en 
hun verantwoordelijkheid nemen daar waar ze een rol te spelen hebben. 

 
 

3.1.1 Een voldoende en transparant aanbod 

 
De overheid moet voorzien in middelen voor een voldoende en transparant 
aanbod op vlak van de opleidingen en trajectbegeleiding en op vlak van de 
voortrajecten voor niet arbeidsrijpe leerlingen.  Leerlingen waarvoor om diverse 
redenen een reguliere tewerkstelling nog te hoog gegrepen is, kunnen worden 
ingeschakeld in een brugproject.  Doelstelling van dergelijke projecten moet 
blijven: doorstroming naar een leerovereenkomst.  Een correcte oriëntering naar 
het brugproject en een traject gericht op doorstroming naar een leerovereenkomst 
zijn noodzakelijke voorwaarden.  
Leerlingen die niet klaar zijn om een keuze te maken, niet gemotiveerd zijn om te 
werken of over weinig sociale vaardigheden beschikken, worden best 
ingeschakeld in een voortraject.  Dit voortraject moet een eerste schakel zijn in 
een totaaltraject dat moet leiden tot instap in een reguliere werkervaringsplaats en 
finaal de arbeidsmarkt. 
De sociale partners hebben reeds meermaals gepleit voor de uitbouw van een 
toereikend aanbod aan dergelijke voortrajecten5.   

                                                 
5  Zie: Standpunt van de Vlaamse sociale partners over het actieplan van de Vlaamse regering over 

levenslang leren. SERV, Brussel, 2000 en  Kaderaanbeveling over de aansluiting van het onderwijs op 
de arbeidsmarkt. Deel 1: het secundair onderwijs. SERV, Brussel, 1999.  



12. 

Terzake zijn er ook reeds engagementen genomen vanuit de Vlaamse regering6.  
Op vandaag stelt de SERV vast dat enig concreet initiatief is uitgebleven.  Op 
voorstel van de sociale partners is enkel voorzien dat in het kader van 
zwaartepunt 6 van ESF-doelstelling 3 innovatieve projecten terzake mogelijk zijn.  
De sociale partners vragen met aandrang dat op korte termijn een structureel 
beleid terzake vorm zou krijgen.  De aanwezige ervaring in het vormingswerk 
voor jongeren moet hierbij maximaal worden ingeschakeld. 
 
Het stelsel van alternerend leren moet volledig worden ingepast in het modulair 
stelsel, met aangepaste modules voor voortrajecten en brugprojecten voor 
jongeren die niet arbeidsrijp zijn en aangepaste modules voor jongeren die de 
uitoefening van een zelfstandig beroep beogen, en met de nodige deelcertificaten.  
Modulaire leertrajecten zijn noodzakelijk om de continuïteit tussen opleidingen en 
opleidingsniveaus te verzekeren.  Zij vergemakkelijken immers de overgang van 
de ene opleiding naar de andere en maken de valorisering van opgedane kennis, 
vaardigheden en attitudes mogelijk.  Het is een belangrijk instrument om de 
ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen.   
 
Om de transparantie van de opleidingen te bewerkstellingen, het 
opleidingenaanbod af te stemmen en de overstap van het ene opleidingssysteem 
naar het andere te bewerkstelligen, hebben het VIZO, het Departement Onderwijs 
en de VDAB in het kader van de modularisering een samenwerkingsakkoord 
afgesloten, waarin is afgesproken: 
- gebruik van dezelfde modulaire opleidingstrajecten, dezelfde eindcompetenties 

en modules (waarvan de inhoud in overeenstemming blijft met de eigenheid van 
het opleidingssysteem en leidt tot dezelfde eindcompetenties), dezelfde 
instapvoorwaarden voor de modules en dezelfde vrijstellingsvoorwaarden; 

- wederzijdse erkenning van certificaten en deelcertificaten.   
Dit samenwerkingsakkoord krijgt een eerste invulling voor de bouwsector.  De 
sociale partners vragen dat op korte termijn, in overleg en met medewerking van 
de betrokken sociale partners, stappen worden gezet om ook voor andere 
sectoren tot dergelijke dynamiek te komen. 
 
Leerlingen die het deeltijds onderwijs met succes beëindigen moeten dezelfde 
toegang krijgen tot het vervolgonderwijs (7de specialisatiejaren, hoger onderwijs).  
Dit is vandaag niet het geval.   

                                                 
6  Zie Actieplan Europese Richtsnoeren 2001 en Actieplan van de Vlaamse Regering over levenslang 

leren. 
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Jongeren die, na DBSO of de VIZO-leertijd gevolgd te hebben, willen overstappen 
naar voltijds BSO of TSO, dienen de draad terug op te nemen waar ze hem voltijds 
afgebroken hebben.  Hetzelfde scenario geldt voor het geval ze naar het hoger 
onderwijs willen doorstromen.   
 
Een voltijds engagement vanwege de jongeren kan maar worden gerealiseerd 
indien er ook een voldoende aanbod van werkervaringsplaatsen wordt 
uitgebouwd.  In het kader van het Vlaams werkgelegenheidsakkoord hebben de 
SERV-partners reeds een oproep gedaan om het aantal sectoren uit te breiden  
dat een alternerend opleidingsstelsel uitwerkt.  Dit geldt in het bijzonder voor 
beroepen die aansluiten bij onderwijsrichtingen die traditioneel worden gekenmerkt 
door een hoge aanwezigheid van meisjes.   
Voor sectoren zonder een aanbod in het WLW moet een suppletoire regeling 
worden uitgewerkt. 
Ondanks de wettelijke opdracht die de Nationale Arbeidsraad 5 jaar geleden kreeg 
om een suppletoir leercomité op te richten voor de organisatie van het 
werknemersleerlingwezen in sectoren zonder werkend leercomité, is dat suppletoir 
leercomité nog steeds niet formeel geïnstalleerd.  De SERV vraagt dat het 
suppletoir werknemersleerlingwezen op korte termijn operationeel zou worden 
gemaakt. 

 
 

3.1.2 Een kwaliteitsvol opleidingenaanbod 
 
Om een kwaliteitsvol aanbod van opleidingen te kunnen realiseren, moeten een 
aantal voorwaarden worden vervuld die o.a. te maken hebben met een systeem 
van kwaliteitszorg voor de opleidingen, personeel, netwerking en middelen en 
uitrusting. 
 

3.1.2.1 Elementen van een gedegen kwaliteitszorgsysteem voor het opleidinggebeuren 
 

De SERV heeft in eerdere aanbevelingen over het secundair onderwijs en het 
TSO en BSO in het bijzonder, voorstellen gedaan voor een 
kwaliteitszorgsysteem7.   

                                                 
7   - Aanbeveling over de Staten-generaal voor het TSO en BSO. SERV, Brussel, 1993 

- Kaderaanbeveling over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.  Deel 1: het secundair 
onderwijs. SERV, Brussel, 1999 
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Specifiek ten aanzien van het DBSO legt de Raad de volgende accenten: 

- wat de eindtermen betreft: het deeltijds onderwijs mag geen 
‘minderwaardige’ onderwijsvorm zijn, dus moeten dezelfde waarborgen 
worden ingebouwd dat de jongere via een combinatie van leren en werken 
hetzelfde niveau kan bereiken als de jongeren in het voltijds onderwijs.  
Concreet betekent dat dezelfde eindtermen voor de algemene vorming en 
dezelfde specifieke eindtermen (incl. procedures) gelden voor het DBSO 
als voor het voltijds onderwijs8.   

- bijkomende voorwaarden door de overheid aan de centra kunnen worden 
opgelegd zoals jaarverslagen, overzichten van in-, door- en uitstroom, 
evaluatietoetsen,…   

- controle door de inspectie op het bereiken van de eindtermen door de 
inspectie, ook voor het alternerend leren wat momenteel niet het geval is.   

- een beleid ter bevordering van de kwaliteit van de werkplekopleiding en de 
aansluiting tussen leren en werken (zie verder). 

- een intern systeem van kwaliteitszorg dat vooral aandacht heeft voor de 
kwaliteit van het geleverde werk, veiligheid en gezondheid en milieuzorg.  Er 
wordt vastgesteld dat rond veiligheid en gezondheid en milieuzorg al wel 
stappen voorwaarts zijn gezet, maar nog niet voldoende.  De Raad vraagt dus 
blijvend aandacht, zeker in het DBSO, voor deze zaken.   

 
Wat het VIZO-opleidingssysteem betreft, doet de Raad opmerken dat het 
toezicht op de kwaliteit daar op een eigen wijze is georganiseerd en gebeurt door 
de adviseurs en de Praktijkcommissie.  

 
3.1.2.2 Herwaardering van de praktijkleraren 

 
Praktijkleerkrachten moeten zeer flexibel zijn in het verstrekken van allerlei 
opleidingen.  De Raad pleit daarom voor een herwaardering van de 
praktijkleerkracht in de CDO; inzake de vergoeding of het urenpakket mag de 
praktijkleerkracht niet worden benadeeld t.o.v. de leerkracht 
algemene/theoretische vakken.  Heel wat sectoren nemen hun rol in de 
nascholing van praktijkleerkrachten reeds op, door het regelmatig organiseren 
van stages voor leraren. 
 

                                                 
8  Advies over de amendementen op het decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de 

specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs. SERV, Brussel, 
2001    
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Wat de engagementen van de sociale partners in deze betreft, wordt verwezen 
naar de sectorconvenanten (zie punt 3.3.2).  

 
3.1.2.3 Een aangepast lerarenprofiel en aangepaste lerarenopleiding 
 

Les geven in het DBSO vergt specifieke competenties: men moet kunnen 
omgaan met diversiteit en jongeren op maat kunnen begeleiden.  In DBSO gaat 
het immers echt om onderwijs op maat.  
 
In de lerarenopleiding en in de navorming moeten deze competenties dus extra 
aandacht krijgen.   Leraren moeten hiervoor een aangepaste methodiek en 
aangepaste instrumenten aangereikt krijgen.   
 

3.1.2.4 Netwerking 
 

De uitbouw van netoverschrijdende netwerken tussen de centra, de CLB, de 
betrokken bedrijven/patroons, de trajectbegeleiders/leersecretarissen en de 
sectoren/beroepsorganisaties, moet worden ondersteund.  Netwerking moet 
worden aangemoedigd, met als mogelijke doelstellingen een gezamenlijke 
promotie van het alternerend leren en werken en het maken van afspraken 
inzake infrastructuur.  De RTC - indien voldoende breed gedragen - en de 
INTERFACE zouden hiertoe een eerste aanzet kunnen vormen. 
 
De centra voor deeltijds onderwijs en deeltijdse vorming krijgen best een nieuwe 
naam, bijvoorbeeld ‘Centra voor Alternerend Leren’, zodat ouders en leerlingen  
deze opleidingen herkennen als een vorm van voltijdse alternering en van een 
voltijds engagement (zie verder).  De SYNTRA (voormalige VIZO-centra) moeten 
naast deze Centra voor Alternerend Leren een volwaardige plaats als aanbieder 
van alternerend leren voor deeltijds leerplichtigen behouden. 

 
Op te merken valt dat het deeltijds onderwijs en de deeltijdse vorming enerzijds, 
en de VIZO-leertijd anderzijds historisch gezien elk een specifieke finaliteit 
hadden en een geëigende aanpak.  Zo richten het deeltijds onderwijs en de 
deeltijdse vorming zich vooral op werknemersberoepen.  De leertijd is en blijft in 
eerste instantie gericht op het zelfstandig ondernemen.           
Een duidelijke profilering en afgelijnde taakafstemming tussen beide systemen 
kan een verbeterde samenwerking naar de toekomst opstarten en de onderlinge 
concurrentie verminderen.  Een eerste stap naar samenwerking kan bestaan uit 
het promoten van het alternerend leren en werken naar diverse betrokkenen in 
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onderwijs, bijvoorbeeld leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders en het 
bedrijfsleven. 
 

3.1.2.5 Voldoende middelen en uitrusting die in een verantwoordelijke autonomie worden 
aangewend 
 
Cruciaal voor de kwaliteit van het alternerend leren is ook dat de overheid 
voldoende middelen en uitrusting ter beschikking stelt van alle opleidingscentra.  
De efficiënte aanwending hiervan is de verantwoordelijkheid van de netten en 
scholen, VIZO en de opleidingscentra.  De Raad verwijst in dit verband naar zijn 
voorstellen inzake netwerking (punt 3.1.2.4). 
Daarbij moet ook de samenwerking met de sectorale sociale partners 
geïntensifieerd worden.  Zowel voor de leertijd als voor de centra deeltijds 
onderwijs zijn recentelijk samenwerkingsverbanden tot stand gekomen (inz. 
VORMELEK en EDUCAM).  Het is wenselijk ook voor andere sectoren de 
mogelijkheden terzake na te gaan. 
 
 

3.1.3 Gedegen trajectbegeleiding 

 
De Raad doet hierna een aantal voorstellen om de kwaliteit van de 
trajectbegeleiding te (waar)borgen.   
 

3.1.3.1 Objectieve studiekeuze, tijdige instroom en juiste trajectbepaling 
 
De SERV pleit voor een gezamenlijke promotie van het alternerend leren naar de 
betrokkenen (CLB, leerkrachten, ouders, jongeren) en een duidelijke profilering 
en afstemming van beide systemen, DBSO en VIZO-leertijd.  Een objectieve 
oriëntering van de jongeren moet een bewuste keuze voor het ene of het andere 
systeem mogelijk maken.   
 
De SERV pleit ook voor een onafhankelijke trajectbepaling, in het bijzonder voor 
de instroom in de brugprojecten en de voortrajecten, die op dezelfde wijze wordt 
uitgebouwd voor het werknemersleerlingwezen en het 
middenstandsleerlingwezen.  Hierbij moeten de respectieve functies en 
opdrachten van de CLB’s, de middenstandsvorming en de VDAB worden 
uitgeklaard waarbij rekening moet worden gehouden met de eigenheid van elk 
stelsel.  
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Bij de trajectbepaling moet in eerste instantie rekening worden gehouden met de 
interesses en competenties van de jongeren.   
Daartoe moet een duidelijke screening worden voorzien in functie van de 
beroepsmogelijkheden, de vooropleiding en de aspiraties van de betrokken 
jongeren.  De toeleiding naar een bepaalde opleidingsrichting moet op een 
doorzichtige wijze gebeuren, via een objectieve oriëntering.  Het instrumentarium 
voor dergelijke trajectbegeleiding kan bestaan uit het keuzedossier en de 
portfolio van het modulair systeem.  Per leerling kan op basis daarvan een 
individueel informatiedossier worden gemaakt, waarin gegevens worden 
geïnventariseerd over de schoolloopbaan en eventuele jobervaring en waarin de 
mogelijkheden van de leerling in kaart worden gebracht en zijn of haar wensen 
qua werk.   
Op basis hiervan wordt dan het te volgen leer-werktraject uitgewerkt.  Belangrijke 
randvoorwaarden hierbij zijn: een werkervaringsgarantie die maximaal kansen 
geeft op werk en erkenning van reeds verworven competenties. 
 
Tussen de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van 
Werkgelegenheid werd eerder een samenwerkingsakkoord afgesloten met het 
oog op een betere trajectbepaling, trajectbegeleiding en toeleiding voor deeltijds 
leerplichtigen in het DBSO via de lokale werkwinkels.  Hierin werd het volgende 
afgesproken: 
- éénvormige en toegankelijke trajectbepaling door de VDAB-regisseur, via één 

loket (de lokale werkwinkel) en doorverwijzing van jongeren door CLB en CDO 
naar de LWW;  

- uitwerking van een cliëntvolgsysteem door de VDAB-regisseur (één dossier 
per jongere); 

- professionalisering van de trajectbegeleiding d.m.v. een betere afstemming 
van methodieken en procedures tussen LWW, VDAB en CDO’s en CLB’s; 

- representatieve vertegenwoordiger van het CDO in het Lokaal 
Werkgelegenheidsforum. 

De invoering van deze éénvormige trajectbepaling zou gefaseerd worden 
doorgevoerd, in eerste instantie via de 35 LWW opgestart in het actieplan 2000.  
Een evaluatie was voorzien eind 2001.   

 
3.1.3.2 Een effectieve opvolging 

 
Geregelde wederzijdse informatie-uitwisseling is nodig tussen de 
leraren/opleiders en de begeleiders op de werkervaringsplaats en tussen de 
leraren onderling. 
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De begeleiding en opvolging vanuit de centra moet serieus worden genomen.  
Praktijkleerkrachten kunnen de vorderingen van de leerlingen goed volgen en als 
zodanig de kwaliteit van de opleiding op de werkvloer evalueren in samenspraak 
met het bedrijf.  Omgekeerd, moeten de bedrijven ook met de centra in dialoog 
kunnen treden over de kwaliteit van de opleiding in de centra. 
 

De centra en hun netwerken moeten een kwalitatief aanbod en trajectbegeleiding 
waarmaken.  Ook de invulling van de schoolse leertijd moet worden bewaakt.  
Jongeren die wel werken, maar afwezig blijven in de school maken evenmin hun 
voltijds engagement waar.  De opvolging van de aanwezigheden in het centrum 
behoort tot de verantwoordelijkheid van het centrum; absenteïsme dient 
gecommuniceerd naar het bedrijf en de begeleiders (meldingsplicht).  Een 
sluitend net van opvang en controle is noodzakelijk; hierbij moeten o.m. 
duidelijke afspraken worden gemaakt met de deeltijds lerenden, de 
afwezigheden moeten kort worden opgevolgd en de nodige communicatie moet 
worden gevoerd tussen de ouders, het bedrijf/de patroon, de verantwoordelijke in 
het opleidingscentrum, het CLB en de leersecretaris/trajectbegeleider.  

 
De sociale partners willen een voltijdse invulling van het alternerend leren in 
functie van het engagement van alle betrokken actoren voor een startkwalificatie.  
Daartoe moet opleiding in het centrum afgestemd zijn op de niet-schoolse leertijd 
die ook stringenter moet worden ingevuld.  D.w.z. dat in principe alle jongeren in 
het alternerend leren werkplaatservaring moeten hebben. Het 
middenstandsleerlingwezen en het KB nr. 495 hebben het voordeel dat er een 
contract moet zijn vooraleer de jongere in het systeem kan stappen.  De SERV is 
voorstander van een contractverplichting in het stelsel van deeltijds leren. 
Voor niet arbeidsrijpe jongeren kan het voltijdse engagement worden ingevuld 
d.m.v. een voortraject of een brugproject; een intensieve trajectbegeleiding moet 
de doorstroming naar een reguliere werkervaringsplaats verzekeren. 
 
De nodige stimulansen en sanctioneringmogelijkheden moeten worden voorzien.  
Diverse sectoren hebben via hun leerreglementen (voor het WLW) sancties en 
incentives vastgelegd om het spijbelen in CDO’s of op de werkplek tegen te 
gaan, zoals productiviteitspremies en certificering (positieve sanctie) of kortingen 
op de leervergoeding (negatieve sanctie).  De laatste stap in de sanctionering is 
uitschrijving van de jongere; deze sanctie wordt slechts toegepast wanneer alle 
pistes voor een traject op maat van de jongere in overweging werden genomen. 
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3.1.3.3 Pooling en effectievere inzet van de middelen voor trajectbegeleiding  
 

Een intensieve trajectbegeleiding is een belangrijke sleutel tot succes omwille 
van de betrokken doelgroep en het feit dat de opleiding gerealiseerd dient te 
worden op twee locaties.  Vandaag gebeurt de trajectbegeleiding in het deeltijds 
beroepsonderwijs door de trajectbegeleiders, maar zijn o.m. ook betrokken de 
leraren, de tewerkstellingsbegeleider, de sectorconsulenten, de CLB,…  Binnen 
de VIZO-leertijd staan voor de begeleiding in: de leersecretaris, de 
leertijdverantwoordelijke in het Centrum, de pedagogisch adviseurs van VIZO, de 
CLB, …    
 
De middelen voor trajectbegeleiding in DBSO komen uit diverse kanalen 
(werkingsmiddelen van de centra, ESF, VESOC,…).  Deze middelen moeten ook 
nog te veel voor administratie worden ingezet.  Pooling van de middelen en 
effectief inzetten ervan voor de trajectbegeleiding zou de kwaliteit en efficiëntie 
van de ervan in het DBSO ten goede komen.   
 
De leersecretarissen moeten op dit ogenblik een te groot aantal leerlingen 
begeleiden9 en dat combineren met begeleiden van de ondernemers-opleiders 
(zie punt 3.3.1).  Ze hebben ook een te zware administratieve belasting die 
verband houdt met het afsluiten en opvolgen van leer- en stageovereenkomsten.   
 
Op korte termijn zijn een aantal dringende ingrepen vereist.  In eerste instantie 
moet het aantal te begeleiden overeenkomsten per leersecretaris worden 
gereduceerd tot 100 leertrajecten per leersecretaris om een kwaliteitsvol actief 
beheer toe te laten.  Om de begeleiding ook inhoudelijk te versterken, is het 
aangewezen dat de leersecretarissen zich zouden kunnen specialiseren in één of 
enkele, aanverwante sectoren en dat ze hun activiteiten uitvoeren in bredere 
samenwerkingsverbanden.  Ook hier zou de ondersteuning en input van de 
beroepsorganisaties zeker welkom zijn. 
 
Ook wat de afstemming betreft van de opdrachten en rol van elk van de diverse 
actoren die nu bij de trajectbegeleiding zijn betrokken, moet voortgang worden 
gemaakt.  Een doorgedreven samenwerking op diverse terreinen moet de 
begeleiding van jongeren en van begeleiders op de werkplek ten goede komen. 

                                                 
9  Om erkend te worden als voltijds leersecretaris dient men op dit moment meer dan 180 leer- en 

stageovereenkomsten te begeleiden.  In de praktijk is er een variatie tussen 50 (deeltijds) en 300 leer- 
en stageovereenkomsten.  
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Dit kan door bv. op een aantal kritische momenten in de trajectbegeleiding (bv. 
screening10 en intake, opleiding en begeleiding in het centrum, opleiding en 
begeleiding van de werkplekbegeleider, patroon/ondernemer, afstemming 
opleiding op werkplek, evaluatie,…) taken aan de verschillende actoren toe te 
wijzen. 
 
 

3.1.4 Minimaal kwaliteitskader voor werkervaring 
 
De SERV is voorstander van een beleid ter bevordering van de kwaliteit van het 
praktijkleren of de werkervaring.  Dergelijk beleid moet volgens de SERV enerzijds 
gestoeld zijn op minimale kwaliteitsgaranties die samen met de sectorale sociale 
partners en de beroepsorganisaties kunnen worden ontwikkeld, en anderzijds op 
verdere kwaliteitsverbetering gebaseerd op stimulansen en vrijwillige 
engagementen.   
 
De SERV doet volgende suggesties voor criteria waarop dit beleid zou kunnen 
worden gebouwd:  

- De uitgangspositie van de onderneming: de onderneming moet openstaan 
voor praktijkleren (dus niet enkel op zoek zijn naar goedkope 
arbeidskrachten), tijd vrijmaken voor de opleiding en vorming en 
leermogelijkheden scheppen voor deze jongeren. 

- De omkadering in de onderneming: hierbij wordt rekening gehouden met de 
uitrusting van de onderneming, het aantal plaatsen voor praktijkleren die de 
onderneming gezien de aanwezige begeleidingscapaciteit aankan, de 
mogelijke afstemming tussen activiteiten in de onderneming en de eindtermen 
van de opleiding. 

- De begeleiding in de onderneming: de persoon die de begeleiding van de 
lerende op zich neemt, zal de jongere in de onderneming introduceren, hem 
doorheen het praktijkleren begeleiden en uiteindelijk evalueren.  Deze mentor 
zal veel begrip en geduld moeten opbrengen en moet enige vaardigheid 
bezitten in het overbrengen van competenties.  

                                                 
10  Zie hiervoor ook de paragraaf over het samenwerkingsakkoord tussen de Minister van Onderwijs en 

Vorming en de Minister van Werkgelegenheid en Toerisme om de werkzaamheidgraad te verhogen van 
deeltijds leerplichtigen door optimaliseren van de trajectwerking via de lokale werkwinkels, wat reeds is 
geresulteerd in een ontwerp van screeninginstrument.  De jongere zal na instap in het DBSO worden 
gescreend op arbeidsattitudes, opleidings - en tewerkstellingsbereidheid.  Het instrument zal operationeel 
zijn in september 2002 in 3 pilootregio’s: Eisden-Maasmechelen, Aalst en Brugge.  De pilootfase loopt 
over 2 schooljaren.  Bron: Vlaams Parlement. Handelingen. Commissie Onderwijs, Vorming en 
Wetenschapsbeleid, 21 maart 2002.   
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- Deontologie van de onderneming: de onderneming staat voor alle lerende 
jongeren open en zal dus niet discrimineren op basis van geslacht, afkomst, 
religie, … .  De onderneming stelt ook de afwerking van het opleidingstraject 
van de jongere voorop en zal dus geen aantrekkelijke voorstellen doen die 
leiden tot het voortijdig stopzetten van de opleiding van de jongere.  

 
Om de uitbouw van een kwalitatieve praktijkopleiding te ondersteunen, moet een 
stimulerend beleid worden opgezet.  Het begeleiden van de deeltijdse leerlingen 
op de werkvloer, vereist van de bedrijven veel inzet van tijd en mensen.  Het 
vrijmaken van mensen wordt door bedrijven als grootste knelpunt ervaren.  Het 
voldoende tijd geven aan personen voor de begeleiding van deeltijds lerenden op 
de werkvloer, is een belangrijke bepalende factor voor de kwaliteit van de 
opleiding.  Bedrijven moeten hiertoe dan ook worden ondersteund.  Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de draagkracht van het bedrijf (mogelijkheid om 
mensen vrij te maken) en moet  optimaal worden ingespeeld op de mogelijkheden 
inzake landingsbanen en mentorship.  Om de begeleiding op de werkvloer te 
verbeteren moeten ook opleidingsprogramma’s worden opgezet voor werkenden 
die de rol van mentor op zich nemen (sectoren zoals IPV en CEVORA doen hier al 
veel rond).  Daarbij moet ook worden nagegaan hoe de competenties die 
mentoren via opleiding en praktijkervaring verwerven kunnen worden erkend.  
 
Reeds eerder is erop gewezen dat de leersecretarissen een te groot aantal 
leerlingen moeten begeleiden in combinatie met het begeleiden van de 
ondernemers-opleiders.  De te verwerven competenties op de leerwerkplek 
moeten in onderling overleg, tussen patroon en begeleider van de jongere, worden 
bepaald.  Daarbij moet de begeleider ook oog hebben voor de ondersteuning die 
de patroon daarvoor eventueel nodig heeft.  Door de hoeveelheid en combinatie 
van begeleidingsopdrachten, komen leersecretarissen er dikwijls niet toe de 
patroon meermaals per jaar te bezoeken.  Bovendien wordt de ondernemer 
geconfronteerd met een aantal beperkingen, zowel op het vlak van eigen 
competenties als op het vlak van organisatie, waardoor ook hij de nood aan 
begeleiding onderkent.  De ondersteuning die aan ondernemers-opleiders wordt 
geboden, moet in de toekomst meer vraaggestuurd en sterker uitgebouwd worden.   
 
Daarnaast moet in opleidingsmogelijkheden worden voorzien, voor de 
ondernemers-opleiders die de behoefte aanvoelen om een aantal eigen 
begeleidingscapaciteiten bij te spijkeren.  Tot slot moet de begeleiding van de 
patroon in het algemeen worden geïntensifieerd, een aantal bezoeken per 
werkjaar - op cruciale momenten - kunnen ook de patroon een gevoel van grotere 
betrokkenheid geven (bv. bij het opmaken van - tussentijdse - evaluaties). 
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3.1.5 Een volwaardige erkenning van alternerende trajecten 
 
Een echt herdenken en herwaarderen van het alternerend leren in het 
onderwijsaanbod, impliceert een volwaardige erkenning ervan in termen van 
diploma’s en startkwalificaties.   
De SERV herhaalt daarom zijn uitdrukkelijk pleidooi voor gelijkwaardige 
studiesanctionering11.  Dat wil zeggen dat leerlingen uit het DBSO een diploma 
moeten kunnen krijgen na 6 jaar (en dus niet na 7 jaar zoals nu), en in afwachting 
daarvan na 6 jaar een met het voltijds TSO en BSO gelijkwaardig getuigschrift.  
Mutatis mutandi moet dit ook gelden voor het MLW.  De voorwaarden die moeten 
zijn voldaan voor toekennen van gelijkwaardige studiesanctionering zijn: dezelfde 
eindtermen (dus ook voor het leerlingwezen voldoende algemene vorming), en 
voor wie een diploma of getuigschrift niet haalbaar is, een voldoende gedetailleerd 
bewijs van verworven competenties.   
 
Het opleidingenaanbod in het alternerend leren uitbouwen kan betekenen dat een 
aantal opleidingen in de toekomst slechts in het alternerend systeem zullen 
kunnen worden gevolgd.  Om na te gaan welke opleidingen het best via 
alternerende leersystemen kunnen worden aangeboden, is een grondig onderzoek 
en overleg met de betrokken sector(en) nodig.  Hierbij moet zeker ook de 
haalbaarheid o.m. in termen van behoefte aan beschikbare werkervaringsplaatsen 
en mogelijke beperkingen bv. minimale leeftijd, worden bekeken. 
 
 

3.2 Vereenvoudiging van het systeem 
 
Voor de SERV-partners betekent vereenvoudiging van het systeem het volgende: 

- institutionele afstemming van bevoegdheden en afstemming van het federale 
beleid op Vlaamse prioriteiten inzake onderwijs, vorming en arbeidsmarkt;  

- harmonisering van stelsels en contracten; 
- vereenvoudiging van administratieve procedures.  
 

                                                 
11  Zie o.m. het Advies over de voorontwerp van decreet betreffende de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en 

basiscompetenties. SERV, Brussel, 2001 en het Advies over de amendementen op het decreet 
betreffende eindtermen, ontwikkelingsdoelen en specifieke eindtermen voor het voltijds secundair en 
buitengewoon secundair onderwijs. SERV, Brussel, 2001.  
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3.2.1 Institutionele afstemming van bevoegdheden en afstemming van federaal 
beleid op Vlaamse prioriteiten 
 
De institutionele afstemming van de bevoegdheden inzake het alternerend leren is 
één van de prioriteiten.  De wijze waarop de bevoegdheden verdeeld zitten over 
het federale en het gemeenschapsniveau, belemmert de uitbouw van een 
transparant en éénvormig systeem van alternerend leren.   
 
Los van het debat over de bevoegdheidsverdeling is de Raad van oordeel dat 
intussen het federale beleid beter moet aansluiten bij de Vlaamse prioriteiten 
inzake onderwijs, vorming en arbeidsmarkt.  Hierbij wordt in het bijzonder gedacht 
aan de modularisering, de eindtermen en de certificering van de opleidingen.  
Verdere stappen kunnen reeds worden gezet door het afsluiten van een specifiek 
samenwerkingsakkoord voor het alternerend leren tussen de Federale overheid en 
de Gemeenschappen, door de aanpassing van de Federale regelgeving aan de 
Vlaamse gewest- en gemeenschapsregelgeving terzake, door de opname van 
vertegenwoordigers van onderwijs (met adviserende bevoegdheid) in de paritaire 
leercomités of door, waar gewenst, de oprichting van paritaire leersubcomités voor 
de Gemeenschappen.     
 
De interprofessionele partners willen dat de autonomie van de sectoren hierin 
wordt gerespecteerd.  Een sterke betrokkenheid van de sectorale sociale partners 
bij de organisatie van het deeltijds leren, de begeleiding en het toezicht inzake de 
kwaliteit van de werkplekopleidingen (bv. in de vorm van inbrengen van know-how 
en coachen van trajectbegeleiders) is de beste garantie voor de uitbouw van een 
voldoende aanbod aan werkervaringsplaatsen en de inhoudelijke aansluiting van 
de alternerende opleidingen op de arbeidsmarkt. 

 
De Raad stelt vast dat de autonomie van de sectoren inzake vergoedingen heeft 
plaats gemaakt voor overheidsingrijpen, waarbij de maximale vergoedingen 
wettelijk worden vastgelegd.  De Raad pleit ter zake voor het herstel van de 
autonomie van de sectoren. 
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3.2.2 Harmonisering van stelsels en contracten 

 
De Vlaamse sociale partners willen komen tot een sterke harmonisering van de 
stelsels van alternerend leren.  Een wirwar van contracten die allemaal tot doel 
hebben de mogelijkheden voor werkervaring en op termijn tewerkstelling voor 
deeltijds leerplichtigen te bevorderen, hebben het stelsel van alternerend leren 
voor de individuele deeltijds leerplichtige en de individuele werkgever weinig 
overzichtelijk gemaakt.   
 
Met deze types van contracten zijn dikwijls ook verschillende instituten verbonden: 
centra voor deeltijds onderwijs, centra voor deeltijdse vorming, centra voor 
middenstandsleren, VDAB.  Dit maakt dat ook de omkadering van het alternerend 
leren sterk versnipperd is.  Een verdere evolutie naar afstemming is gewenst. 

 
In het kader van de administratieve vereenvoudiging, het transparanter en 
effectiever maken van het werkgelegenheidsbeleid, werd op initiatief van de 
minister van Werkgelegenheid een werkgroep opgestart die o.m. een uitgebreid 
overzicht heeft gemaakt van de verschillende stelsels inzake deeltijds leren.  Op 
de Vlaamse regering van 17 juli 2000 werd een algemeen kader goedgekeurd 
inzake vereenvoudiging van maatregelen.  De werkzaamheden van de werkgroep 
zijn ondertussen stilgelegd.   
Om een vernieuwde aanzet te geven tot de vereenvoudiging doen de sociale 
partners daarom een aantal aanbevelingen, met name over de vermindering van 
het aantal types contracten, netwerkvorming en administratieve vereenvoudiging.  

 
De bestaande stelsels verschillen sterk naar statuut en vergoeding.  Een uniforme 
regeling naar statuut en sociale zekerheidsbenadering is aangewezen, zodat de 
leerlingen in hun keuzegedrag niet beïnvloed worden door deze factoren.   
 
Een versoepeling van de leeftijdsgrens in het werknemersleerlingwezen zou een 
eerste stap kunnen zijn naar vereenvoudiging.  Hierdoor kunnen sectoren, indien 
gewenst, KB nr. 495 vervangen door het werknemersleerlingwezen.  Sectoren die 
de leeftijdsgrens voor het werknemersleerlingwezen optrekken, moeten de 
keuzemogelijkheid hebben om KB nr. 495 voor hun sector af te schaffen. De 
SERV wijst er wel op dat hierdoor geen negatieve effecten mogen ontstaan zoals 
mogelijk de verdringing van –18-jarigen door +18-jarigen, noch positieve aspecten 
mogen verloren gaan zoals de werkgarantie en de gerichtheid op een moeilijke 
restgroep.   
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Een voldoende aanbod aan volwaardige trajecten in het alternerend leren moet 
ertoe leiden dat de instroom van deeltijds lerenden in het IBO-stelsel niet verder 
moet worden gestimuleerd.  Het IBO-systeem doorkruist immers de uitbouw van 
het alternerend leren en versterkt de complexiteit.  
 
De Raad vraagt ook dat bij het opzetten van inschakelingsprogramma’s voor 
jongeren het alternerend leren als prioritair programma wordt behandeld, 
bijvoorbeeld door extra middelen voor ondersteuning of een flankerend beleid.  Op 
deze wijze kan de doelgroep van deeltijds leerplichtigen als prioritaire doelgroep 
worden meegenomen, zonder dat het systeem als zodanig complexer wordt 
gemaakt door bijvoorbeeld nog meer contracttypes in te voeren in het alternerend 
leren.   

 
 
3.2.3 Vereenvoudiging van administratieve procedures 

 
De wetgever heeft veel bevoegdheden gelegd bij de Federale administratie 
Tewerkstelling en Arbeid die een hinderpaal vormen voor een soepele werking.   
De procedure voor de erkenning van patroons wordt best versoepeld.  De 
erkenning van patroons in het werknemersleerlingwezen gebeurt door het paritair 
leercomité.  In sommige sectoren wordt dit reeds gedelegeerd naar het sectoraal 
opleidingsfonds.  De wet moet ruimte geven voor deze delegatie.   
Verder zouden een aantal administratieve bevoegdheden van de Dienst 
Inschakeling in het Arbeidsproces van het Federaal ministerie van Arbeid en 
Tewerkstelling kunnen worden overgeheveld naar het paritair leercomité of naar 
de gemandateerde vertegenwoordigers van de sectorfondsen. 
 
 

3.3 Ondersteuningsmechanismen voor deeltijds leerplichtigen zonder 
werkervaringsplaats 
 
Een gedegen ondersteuningsbeleid vanwege de overheid voor zowel de bedrijven, 
de centra als de deeltijds leerplichten, houdt volgens de SERV, naast ondersteuning 
voor begeleiding op de werkplek (zie punt 3.1.4.) ook in: 

- een doorlichting en heroriënteren van de ESF-middelen voor onderwijs; 
- een doorgedreven dynamisering van de sectorale dynamiek.  
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3.3.1 Evaluatie en heroriëntering van de ESF-middelen voor onderwijs  
 

Wil men vermijden dat ook in de tweede programmatieronde (2004 e.v.) louter een 
beleid van continuering van het bestaande wordt gevoerd, moet dringend het 
overleg starten in de ESF-stuurgroep over een herziening van het onderwijsluik 
van ESF-doelstelling 3 en dit met ingang van 1 september  2003.    
 
Ook dringt zich een grondige evaluatie op van de brugprojecten in functie van de 
uitzuivering van de doelgroep (alleen jongeren die nog niet rijp zijn voor een 
leercontract), de kwaliteit van de werkplek en de doorstromingsresultaten dringt 
zich op. 
Voor de voortrajecten moet een nieuwe kredietlijn worden voorzien.  Het gaat hier 
om jongeren met onvoldoende basisattitudes, onvoldoende motivatie om te leren 
en te functioneren in de samenleving, die weinig keuzebekwaam zijn of die 
verstrikt zitten in een multi-probleemsituatie.  Er moeten meer instrumenten 
worden uitgewerkt voor de precieze screening van deze doelgroep.  
 
Verder wordt voorgesteld om extra steun te voorzien voor centra met zwaardere 
behoeften en inspanningen inzake zorgverbreding, een uitbreiding te voorzien 
naar nieuwe sectoren zoals voeding en ANPCB en steun voor bijzondere acties ter 
bevordering van alternerend leren en werken bij allochtonen en meisjes, en voor 
bedrijven die extra inspanningen leveren voor de begeleiding en kwaliteit van de 
werkplek. 

 
 
3.3.2 Een doorgedreven dynamisering van de sectorale inzet 
 
3.3.2.1 Sectorconsulenten: blijvend sectoraal engagement na evaluatie 
 

Het VESOC-akkoord van 1999 stelde middelen ter beschikking om een nieuwe 
dynamiek teweeg te brengen in het alternerend leren.  In het DBSO werd 1/3de 
van deze middelen voorbehouden voor de sectoren; met de overige 2/3de van de 
middelen werden in de centra deeltijds onderwijs extra uren voor 
trajectbegeleiding gefinancierd.  De sectorconvenanten versterkten deze 
dynamiek nog.  De SERV zal hiervan een evaluatie maken. 
Ook VIZO ontving uit dit VESOC- akkoord middelen, die werden aangewend voor 
een proefproject naar een vernieuwde functie-invulling voor de leersecretarissen. 
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De voortzetting van deze dynamiek zal gebeuren in het ruimer geheel van 
samenwerking op het vlak van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, zoals 
uitgewerkt in de nieuwe sectorconvenanten die de sectoren in het kader van de 
uitvoering van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2001-2002 afsluiten met de 
Vlaamse regering.  De SERV is van oordeel dat hierbij blijvend kwantitatieve 
engagementen door de sectoren moeten worden vooropgesteld.   

 
3.3.2.2 Een belangrijke rol voor de sectoren in MLW en modularisering 

 
Een verdere harmonisering van het leerlingwezen en het 
middenstandsleercontract houdt ook een versterking in van de rol van de 
sectoren in het middenstandsleerlingwezen.  Bepaalde sectoren hebben hierover 
reeds afspraken gemaakt met het VIZO (o.a. EDUCAM) 
 
De sectoren moeten ook worden betrokken bij de implementatie van de 
modularisering, om dit proces te kunnen bewaken.  De  betrokkenheid van de 
sectoren draagt bij tot een meer succesvolle implementatie en zal een betere 
aansluiting garanderen.    
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LETTERWOORDENLIJST 
 
 
ANPCB : aanvullend nationaal paritair comité van de bedienden 
BSO : beroepssecundair onderwijs 
BuSO : buitengewoon secundair onderwijs 
CDO : Centrum Deeltijds Onderwijs 
CEVORA : Vormingscentrum van het ANPCB  
CLB : Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
DAC :  deeltijds arbeidscontract 
DBO : Dienst Beroepsopleiding (departement onderwijs) 
DBSO : deeltijds beroepssecundair onderwijs 
ESF : Europees Sociaal Fonds 
EVC : erkenning van verworven competenties 
IBO : individuele beroepsopleiding in de onderneming 
ILW : industrieel leerlingwezen 
IPV : Instituut voor Professionele Vorming van de voedingsnijverheid 
KB : Koninklijk Besluit     
LLL : levenslang en levensbreed leren 
LWW : lokale werkwinkel 
MLW : middenstandsleerlingwezen 
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
PC : paritair comité 
RTC : regionale technologische centra  
SERV : Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen  
TSO : technisch secundair onderwijs 
VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VESOC : Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité 
VIZO : Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen 
VLOR : Vlaamse Onderwijsraad 
WLW : werknemersleerlingwezen 
 


