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Betreft : voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVII 
 
Mijnheer de minister, 
 
Op 5 februari ontving de SERV uw vraag naar advies over het voorontwerp van decreet betreffende het 
onderwijs XVII. 
 
Het voorontwerp van decreet heeft vooral operationele doelstellingen die te maken hebben met de 
uitvoering van bepalingen uit uw beleidsnota en die nodig zijn voor de start van het schooljaar 2007-2008, 
met het omzetten in regelgeving van afspraken uit CAO’s, met de rechtspositieregeling van het personeel 
en met ingrepen omwille van vereenvoudigingen. 
 
De SERV geeft positief advies betreffende dit voorontwerp van decreet, maar wil graag enkele 
kanttekeningen maken. De eerste heeft te maken met de verlenging van de “experimentele basis” van het 
modulaire systeem in het beroepssecundair onderwijs. Dit experiment loopt al vier jaar. Het is weinig billijk 
dat de modaliteiten van een experiment tijdens de looptijd verlengd worden. De verdaging van een 
definitieve regeling tot 1 september 2008 is enerzijds begrijpelijk (nieuw financieringsmechanisme en 
huidige verhoogde financiering), anderzijds is er nood aan zekerheid voor scholen, leerlingen en ouders. 
Een objectieve eindevaluatie van het systeem is zeer dringend, tegen het einde van dit schooljaar, zodat op 
basis daarvan een definitieve beslissing genomen kan worden. Belangrijk aspect in deze evaluatie is de 
mate van gekwalificeerde uitstroom en de arbeidsmarktkansen in betrokken studierichtingen nu in 
vergelijking met het verleden. Er kan ook voorzichtig gepolst worden naar de effecten op lange termijn: 
participeren oud-leerlingen uit het modulaire systeem actiever aan het levenslang leren in vergelijking met 
de leerlingen die het ‘gewoon lineair’ beroepssecundair onderwijs volgden? 
 



 2

 
 
 
 
 
Een tweede kanttekening heeft te maken met voorafnames, wat niet in lijn ligt met het karakter van een 
dergelijk verzameldecreet. In het voorontwerp van decreet staan artikels die een voorafname inhouden op 
dossiers die nog in een conceptuele fase zitten. Zo wordt de deeltijdse leerplicht anders ingevuld (art. IX 2) 
en wordt bepaald wanneer een CDO autonoom kan worden (art. III 16 – 17). En wat betekent het “voltijds 
engagement” concreet, wat houdt het aspect “werkplekleren” precies in? Al deze elementen horen thuis in 
de discussie over de hertekening van het landschap alternerend leren & werken. Dit debat is nog niet 
afgerond. Deze voorafname ligt dan ook moeilijk voor de sociale partners ook al roepen de artikels 
inhoudelijk geen weerstand op, integendeel. De SERV is principieel voorstander van het voltijds 
engagement.  
In de veronderstelling dat het OD XVII wordt goedgekeurd zoals het nu voorligt, krijgt de deeltijdse leerplicht 
een andere inhoud. De SERV gaat er dan ook van uit dat de Vlaamse overheid alles op alles zet om alle 
jongeren vanaf volgend schooljaar de mogelijkheid tot dat voltijds engagement aan te bieden. Dit betekent 
voldoende en geschikte brugprojecten, voortrajecten en werkervaringsplaatsen, die ter beschikking zijn 
wanneer de jongere er klaar voor is (zodat de jongere niet onnodig lang moet wachten of door 
noodwendigheid niet correct wordt toegeleid). De sociale partners vertegenwoordigd in de SERV willen hier 
ten volle hun medewerking aan verlenen.  
 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
administrateur-generaal 
 


