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Krachtlijnen van het advies 

De sociale partners wensen ook in dit advies te beklemtonen dat ze de voorziene hervorming 
van leren en werken ten volle ondersteunen.  
 
Het voorontwerp van decreet is een sterke eerste aanzet tot het opwaarderen en herwaarde-
ren van het stelsel leren en werken als volwaardige leerweg. Cruciaal en positief zijn de ge-
trapte aanpak van persoonlijke ontwikkelingstrajecten, voortrajecten over brugprojecten tot 
werkervaring; het voltijds engagement en de rol van de regionale platformen daarin; de aanzet 
tot een neutrale screening, wat een neutrale toeleiding van elke jongere tot de voor hem/haar 
meest gunstige leerweg mogelijk maakt en niet in het minst de studiebekrachtiging. 
  
De raad ontwaart in het voorontwerp van decreet ook nog een aantal gemiste kansen: de 
screening gebeurt niet volledig neutraal, de  aanpak wat betreft de persoonlijke ontwikke-
lingstrajecten is onvoldoende sluitend en een structurele financiering is niet gewaarborgd.  
 
Meer punctueel vraagt de raad: 

 een grondige evaluatie en monitoring; 

 het realiseren van de randvoorwaarden voor een optimale invoering van de modularisering; 

 een doorgetrokken parallellisme tussen de regeling voor het DBSO en de Leertijd, en voor 
de deeltijdse vorming wat de beschikbaarheid over CLB-medewerkers betreft; 

 dat zowel Werk, Onderwijs als Welzijn en, bij uitbreiding, de voltallige Vlaamse regering 
haar verantwoordelijkheid opneemt voor de jongeren in persoonlijke ontwikkelingstrajecten 
die de leeftijd van 18 bereiken; 

 de mogelijkheid om stages in te richten mét een sluitend juridisch kader – dat moet zorgen 
voor meer veiligheid en zekerheid zowel in hoofde van de werkgevers als van de leerlingen; 

 de betrokkenheid van (sectorale) sociale partners bij de regionale overlegplatformen via de 
structurele betrokkenheid van de voorzitters van de SERR en RESOC of hun afgevaardig-
den als waarborg voor de betrokkenheid van de lokale arbeidsmarktactoren  bij de kwalita-
tieve, alternerende invulling van het voltijds engagement; 

 een kostendekkende financiering met duurzamer karakter voor alle opleidingsverstrekkers 
ter bevordering van een stabiele werking én aanbod.  
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Advies 

1 .  Situering en in le iding van de adviesvraag 

Op 4 maart 2008 vroeg vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbroucke advies bij het voorontwerp van decreet be-
treffende het “stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap”, volgens gewone 
procedure (adviestermijn van 30 dagen). 
  
Deze adviesvraag sluit aan bij het SERV–advies van 17 januari 2007 (datum bekrachtiging 
door de raad) bij de “Discussienota Leren & Werken”. De SERV en de Vlaamse Onderwijsraad 
richtten op 8 december 2006 samen een brief aan de minister met gedeelde standpunten. 
 
Eerder formuleerden de sociale partners omtrent het alternerend leren reeds de SERV - Aan-
beveling “Alternerend Leren” (10/07/02) en de Platformtekst “Alternerend Leren – Volwaardig 
Leren (25/06/03, i.s.m. diverse onderwijs- en andere partners). 
 
De SERV is sterk vragende partij om ook advies te kunnen uitbrengen bij de uitvoeringsbeslui-
ten van het voorliggend voorontwerp van decreet. De raad spreekt de hoop uit dat de timing 
voor de invoering van het decreet, nl. 1 september 2008, wordt gehaald maar vraagt de minis-
ter dat dit niet gebeurt ten koste van de kwaliteit van de regelgeving en van de zekerheid voor 
het werkveld die dit dient te implementeren.  
 

2.  Advies bi j  de Discussienota 

De raad wenst nog even in herinnering te brengen wat de sociale partners stelden in het 
SERV-advies van 17 januari 2007. Als positief bij discussienota Leren & werken haalden ze 
aan: 

 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;  
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 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; 

 het bewerkstelligen van een transparant aanbod;  

 het belang van netwerkvorming. 
 
De raad stelde dat er ook nog onduidelijkheden en aandachtspunten uitgeklaard of verder 
uitgewerkt dienden te worden:  

 de neutrale toeleiding en screening die als idee gepropageerd wordt maar noch uitgewerkt 
wordt rekening houdend met de scheiding regisseur (CLB)-actor (opleidingsverstrekker), 
noch uitgewerkt in de vorm van een loketstructuur;  

 de precieze rolverdeling in het kader van de trajectbegeleiding tussen centra, Syntra’s, CLB, 
VDAB en Syntra Vlaanderen;  

 het onvoldoende aan bod komen van de Leertijd en de deeltijdse vorming;  

 de onduidelijkheid over de samenstelling, onderlinge bevoegdheden van en verantwoorde-
lijkheden in het Regionaal Platform Leren en Werken;  

 het niet specificeren van de structurele middelen waarmee kan gewerkt worden; 

 de onduidelijkheid over de gevolgen voor de initiatieven gericht op de +18 jarigen; 

 het niet beargumenteren van de herpositionering van de leerwegen;  

 het ontbreken van een visie, missie, doelstelling en de mogelijke opleidingsverstrekkers 
voor de persoonlijke ontwikkelingtrajecten;  

 het onvoldoende consequent doortrekken van de uitgangspunten uit de Spijbelnota;  

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

 tenslotte de bekommernis dat de aandacht voor de leercomponent zou verslappen om-
wille van de scoop van de nota nl. de aansluiting tussen leren en werken in het alterne-
rend stelstel. 
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3 .  Naar een stelsel  van leren en werken in de 
Vlaamse Gemeenschap 

3 . 1 .  A l g e m e e n  

De sociale partners wensen ook in dit advies te beklemtonen dat ze de voorziene hervorming 
van het leren en werken ten volle ondersteunen. Het decreet is een sterke eerste aanzet tot 
het opwaarderen en herwaarderen van het stelsel leren en werken.  
 
De sociale partners stellen vast dat heel wat aspecten, hierboven opgesomd, die in de discus-
sienota nog onduidelijk waren, zijn bijgestuurd in het voorontwerp van decreet. We vermelden 
de meer evenwichtige aandacht voor de leertijd en de deeltijdse vorming, het overnemen van 
de uitgangspunten van de Spijbelnota, de visie op de persoonlijke ontwikkelingstrajecten, de 
studiebekrachtiging, … De sociale partners wensen ook in dit advies aan te halen dat er bin-
nen de scoop van het stelsel van leren en werken evenwichtig aandacht dient te zijn voor de 
algemene vorming van de leerlingen. 
De raad wenst nog even terug te komen op het belangrijke element van de studiebekrachti-
ging. De raad waardeert heel sterk dat de mogelijkheid tot het behalen van een getuigschrift 
derde graad secundair onderwijs en een diploma secundair onderwijs ingebouwd wordt voor 
opleidingen binnen het DBSO en de leertijd. Door de studiebekrachtiging gelijk te stellen aan 
die van het secundair onderwijs, toont men aan dat de stelsels van deeltijds leren en werken 
niet langer ondergewaardeerd moeten worden t.o.v. de voltijdse opleidingen.  
 
De raad ontwaart in het voorontwerp van decreet ook nog een aantal gemiste kansen die had-
den kunnen leiden tot een nog sterkere  herwaardering van het stelsel van leren en werken. 
Meer bepaald het niet volledig realiseren van een neutrale screening, de aanpak wat betreft 
de persoonlijke ontwikkelingstrajecten die onvoldoende sluitend is, het gebrek aan een struc-
turele financiering alsook de werking van de regionale overlegplatforms baart de raad zorgen. 
 
Zoals reeds vaak aangegeven door de sociale partners is het komen tot één statuut voor 
leren en werken zeer belangrijk. Momenteel zijn er tal van statuten mogelijk binnen deeltijds 
leren en werken, wat het geheel onoverzichtelijk maakt voor werkgevers, lerenden en actoren. 
Het zorgen voor één statuut over de leerwegen en over sectoren heen, moet er toe leiden dat 
het aanbieden van stage- en werkervaringsplaatsen aantrekkelijker en transparanter wordt 
voor werkgevers. Werkgevers moeten op hun beurt zorgen voor een aantrekkelijke, leerrijke 
werkervaringsplaats die effectief alternerend leren mogelijk maakt, voor de leerlingen. De 
SERV–partners hebben reeds te kennen gegeven in een schrijven aan de minister (brief van 
17/10/07) dat zij mee willen voorstellen doen om te komen tot een vereenvoudiging en af-
stemming van statuten.  
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We brengen hierbij even het standpunt in herinnering dat werd ingenomen in de Platformtekst  
“Alternerend Leren” (10/07/02), m.n. "dat op termijn moet gestreefd worden naar een eenvor-
mig intersectoraal statuut voor het alternerend leren, te moduleren en aan te vullen in functie 
van hun specificiteit door de betrokken sectoren".  
 
De raad wenst verder in dit advies dieper in te gaan op  een aantal van de reeds vermelde 
aspecten van dit voorontwerp van decreet en enkele voorstellen tot bijsturing te formuleren.  
 

3 . 2 .  Eva lua t ie  en  mon i to r ing  

De raad vraagt na twee jaar een grondige evaluatie van alle elementen in het voorontwerp van 
decreet en de problemen die er rijzen met de implementatie ervan in het werkveld. De sociale 
partners vragen dat hiervoor de nodige middelen nu reeds worden vastgelegd en voorzien in 
de begroting van Onderwijs of Werk. Idem dienen voor het permanent monitoren van de resul-
taten middelen te worden voorzien.  
 
De raad wil op continue basis zicht krijgen op de realisatie van de vooropgestelde doelen van 
het decreet. De raad wil maximaal betrokken worden bij de inhoud, opmaak en uitvoering van 
de monitoring.  
 
Ook wat betreft het bereik van kansengroepen is een diversiteitstoets op de resultaten ge-
wenst. Jongeren in systemen leren en werken behoren vandaag veelal tot de kansengroepen 
maar de sociale partners dringen aan op een stringente opvolging van de werkcomponent van 
de allochtone jongeren en de situatie van respectievelijk jongens en meisjes in soorten trajec-
ten en aard van de werkervaring. 
 

3 . 3 .  Neut ra le  sc reen ing  

Er zijn met het voorontwerp van decreet stappen vooruit gezet tegenover de discussienota wat 
betreft de neutrale screening en toeleiding. Maar echt neutraal is de in het voorontwerp van 
decreet voorgestelde screening niet. De raad vroeg in het advies van 17/01/07 dat het CLB 
alle leerlingen bij de overstap naar het stelsel van leren en werken zou screenen om hen zo 
toe te leiden naar de meest geschikte leerweg en naar de opleidingsfase die het best aansluit 
bij de aspiraties, motivatie en competenties van de leerling.  
 
Er bestaan vandaag overlappingen tussen de verschillende opleidingsverstrekkers, het profiel 
van de opleidingen is onvoldoende duidelijk alsook het profiel van de doelgroep. Dit bemoei-
lijkt een goede oriëntering.  
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De voorgestelde aanpak van screening biedt geen sluitende garantie op neutraliteit en zorgt 
niet voor een profilering van de opleidingsverstrekkers of voor een duidelijke afbakening van 
de doelgroep. 
 
Toch kan de  raad  het screeningsprincipe zoals het nu is uitgewerkt, onderschrijven. De so-
ciale partners beklemtonen wel het belang van een kwaliteitsborging van het gehanteerde 
instrument door CLB en VDAB. De rol die beide hierin spelen dient wel meer operationeel 
uitgeklaard te worden en goed afgestemd met de andere taken en opdrachten die beide orga-
nismen reeds moeten vervullen. 
 

3 . 4 .  Het  op le id ingsaanbod 

3 . 4 . 1  P r o g r a m m e r i n g  v a n  h e t  a a n b o d  

Een van de huidige sterktes van de leertijd is de flexibele programmering, waardoor ze ge-
makkelijk kan inspelen op vragen van sectoren. Deze flexibiliteit leidde niet tot een wildgroei 
aan opleidingen of het programmeren van opleidingen die onvoldoende arbeidsmarktgericht 
zijn. De raad vraagt dat de wijze waarop nieuwe leertijd opleidingen vastgelegd worden niet tot 
een verzwaring van de procedure voor programmering leidt en dat het betreffende art. 21 in 
die zin herbekeken zou worden. 
 
3 . 4 . 2  M o d u l a r i s e r i n g  

De raad heeft grote vragen bij het vrij plots veralgemenen van de tot nu toe experimentele 
modulaire aanpak. Er dient rekening gehouden te worden met eerdere adviezen en de resulta-
ten van wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. De randvoorwaarden voor het succesvol 
invoeren van modularisering moeten vervuld zijn, zeker voor die CDO’s zonder ervaring met 
modularisering en/of de kleinere CDO’s.  
 

3 . 5 .  De lee rwegen  

De hervorming van het landschap leren en werken beoogt o.a. meer afstemming tussen de 
drie opleidingsverstrekkers en het realiseren van een transparanter(e) aanbod en aanpak voor 
de leerling, zodat deze vlugger zijn/haar weg zal vinden.  
 
3 . 5 . 1  L e e r t i j d  

De raad vraagt dat jongeren die in de leertijd ingeschreven zijn voor hun vijfentwintigste hun 
opleiding na de leeftijd van 25 kunnen beëindigen, zoals dit momenteel ook mogelijk is. 
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De raad vraagt ook geen onderscheid te maken tussen jongeren in DBSO en Leertijd wat be-
treft de verplichte aanwezigheid (art. 56). Leerplichtige jongeren die meer dan 30 dagen afwe-
zig zijn, dienen niet zonder meer uitgeschreven te worden, maar moeten ook geheroriënteerd 
kunnen worden.  
 
3 . 5 . 2  D e e l t i j d s e  v o r m i n g  

Ook de Centra Deeltijdse Vorming dienen, gezien de hen toegewezen opdracht op vlak van 
screening en trajectbegeleiding en naar analogie met de CDO’s en de leertijd, aanspraak te 
kunnen maken op hen toegewezen CLB-medewerkers.  
 

3 . 6 .  De fases  

3 . 6 . 1  P e r s o o n l i j k e  o n t w i k k e l i n g s t r a j e c t e n  

Principieel is de raad van mening dat de zorg voor meerderjarigen in een traject zonder ar-
beidsdeelname geen taak is voor onderwijs. Wel is de raad van mening dat jongeren in een 
kwetsbare positie niet zonder meer losgelaten kunnen worden de dag dat ze 18 jaar worden. 
Er dient een sluitende aanpak uitgewerkt te worden voor de + 18 jarigen die nog onvoldoende 
arbeidsmarktgerichte attitudes bezitten. 
Het zoeken naar een oplossing in deze is een verantwoordelijkheid die door de volledige 
Vlaamse regering gedragen dient te worden. Het uitwerken ervan is wellicht een opdracht die 
kan toegewezen worden aan de permanente Commissie Werk – Welzijn. In afwachting ech-
ter van een alternatief dient er een oplossing aangereikt worden, eventueel door middel van 
een verlenging van de termijn, tot 20 jaar, om een POT te volgen. 
 
3 . 6 . 2  V o o r t r a j e c t e n  

In de leertijd dient een voortraject van beperkte duur ook voor het afsluiten van een leerover-
eenkomst ingericht te kunnen worden voor jongeren die het geschikte profiel hebben om in de 
leertijd te stappen maar 1) die nog geen leerovereenkomst afgesloten hebben omdat ze nog 
geen geschikte patroon hebben gevonden, of 2) omdat ze nog niet voldoen aan de voltijdse 
leerplicht of 3) omdat ze nog niet hebben uitgemaakt in welke sector ze aan de slag willen. De 
raad vraagt dat de definitie van een voortraject bij de leertijd gelijk getrokken wordt met de 
definitie van een voortraject bij het DBSO en art. 6 én art. 45 in die zin aangepast worden. 
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3 . 7 .  Werkp lek le ren  

3 . 7 . 1  A f w i j k i n g  v o l t i j d s  e n g a g e m e n t  

De afwijkingen waarin de component leren of werkplekleren niet moet worden ingevuld, dienen 
dringend vastgelegd te worden (art. 3). Het moet in elk geval om tijdelijke uitzonderingssitua-
ties gaan, zoals het faillissement van het bedrijf waarin de jongere aan het werk was of het 
plots verbreken van een contract in één van de vier fases. 
De raad vraagt dat ook bij dergelijke uitvoeringsbesluiten het advies van de SERV gevraagd 
wordt.  
 
3 . 7 . 2  S t a g e s  b i j  l e r e n  e n  w e r k e n  

In het voorontwerp van decreet is opgenomen dat stages in het stelsel van leren en werken 
niet mogelijk zijn (art. 25). In de realiteit wordt nu echter reeds gewerkt met “snuffelstages” en 
“oriëntatietrajecten”, zodat jongeren zich een beter beeld kunnen vormen van het werk in de 
sector. Er dient een juridisch kader voor deze stages te worden vastgelegd om te zorgen voor 
meer veiligheid en zekerheid zowel in hoofde van de werkgevers als van de leerlingen.  
 
3 . 7 . 3  A r b e i d s d e e l n a m e  

De raad ziet geen reden om de leertijd uit te sluiten van deelname aan de oproepen voor 
werkplekleren (art. 103) en vraagt dan ook de uitbreiding van de oproep naar Syntra Vlaande-
ren.  
 
Voor de raad is ook de rol van de adviescommissie met betrekking tot de projecten werkple-
kleren niet duidelijk. Beslist ze enkel over de contouren van de oproep of ook over de goed-
keuring van de ingediende projecten? Ook financieel moet dit duidelijk en transparant zijn; uit 
het financieel luik blijkt dat er ESF-middelen worden voor voorzien, onduidelijk is of dit al dan 
niet om een gesloten ESF oproep gaat. Hoe dan ook dienen de ESF-commissies hun voorzie-
ne rol voluit te kunnen spelen. 
 
In elk geval vraagt de raad dat in de adviescommissie “projecten werkplekleren” een directe 
betrokkenheid van de sectorale sociale partners gegarandeerd wordt en dat voorafgaand het 
Regionaal Platform om advies gevraagd wordt. Ook voor andere adviescommissies (zoals 
o.m. voorzien in de artikels 99, 101, 103) dient, waar nodig en mogelijk de betrokkenheid van 
de sectorale sociale partners gegarandeerd te worden en/of het voorafgaandelijk advies van 
het regionale platform te worden ingelast. 
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3 . 8 .  Reg iona le  over legp la t fo rmen 

De heroriëntering van het afwisselend leren en werken richting voltijds engagement noodzaakt 
een sterkere link met de arbeidsmarkt en met arbeidsmarktactoren. Van werkgevers wordt een 
nog grotere en meer sluitende inspanning verwacht om voor elke jongere binnen het traject 
leren en werken een aangepast werkaanbod te voorzien. Voor sectoren en sectorale sociale 
partners betekent dit bijkomende inspanningen naar sensibilisering, ondersteuning, opvolging 
en waar nodig bijsturing. 
 
De betrokkenheid van (sectorale) sociale partners is dan ook cruciaal voor het doen slagen 
van het voltijds engagement op een kwalitatieve manier. De raad dringt er op aan dat zij sterk 
betrokken worden bij de regionale overlegplatformen. Zowel de voorzitter van de SERR als de 
voorzitter van de RESOC, of door hen aangeduide werkgevers- en werknemersafgevaardig-
den, dienen structureel deel uit te maken van het overlegplatform. Zonder hun structurele 
vertegenwoordiging, alsook deze van lokale actoren, is er geen waarborg voor een betrokken-
heid die garant kan staan voor een gedegen kwalitatieve opvolging van de alternerende invul-
ling van het voltijds engagement en voor eventuele bijsturingen. Op deze manier wordt ook 
een sterke link mogelijk naar andere beleidsinitiatieven zoals het Jeugdwerkplan.  
 
Ook sectorale sociale partners/opleidingsfondsen dienen betrokken en vertegenwoordigd te 
zijn, minimaal op ad hoc basis, liefst structureel. Zij zijn immers het best geplaatst om de uit-
voering van de engagementen aangegaan in de sectorconvenants te kunnen waarborgen. De 
Raad beveelt aan dat de regionale overlegplatformen bij de uitbouw van hun werking best 
maximaal rekening houden met het overleg en de dynamiek die reeds tussen onderwijsinstel-
lingen en sectoren is uitgebouwd 
 
Het RESOC/SERR-secretariaat kan een ondersteunende secretariaatsrol spelen en als draai-
schijf fungeren. Dat deze opdracht niet verwoord is in het decreet op de SERR en de RESOC 
is geen afdoende argument voor de sociale partners; dit kan immers bijgestuurd worden.  
 

3 . 9 .  F inanc ie r ing  

De raad vraagt een kostendekkende financiering met een duurzaam, karakter voor de verschil-
lende leerwegen zodat ze hun rol kunnen opnemen.  
Nu moet de ESF-financiering jaarlijks aangevraagd worden en de middelen moeten voorgefi-
nancierd worden; dit is niet bevorderlijk voor een stabiele werking. Als brugprojecten, voortra-
jecten en POT-trajecten een wezenlijk deel uitmaken van het aanbod binnen het stelsel leren 
en werken dan dient het aanbod ervan verzekerd te zijn, zo niet kan de belofte van het voltijds 
engagement niet nagekomen worden.  
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Hoewel de realisatie van het voltijds engagement de gedeelde verantwoordelijkheid is van alle 
betrokken actoren - de jongere, de ouders, de leerwegen en het bedrijfsleven – steunt de raad 
de koppeling van het realiseren van het voltijds engagement aan de financiering van de centra 
(art. 11–16), aangezien het principe van het voltijds engagement de basis is van het nieuwe 
decreet.  
 
 


