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Aan de heer VANDENBROUCKE Frank 
Vlaams minister Werk, Onderwijs en Vorming 
Koning Albert II-laan 15 - Consciencegebouw 
 
1210  BRUSSEL 

 
 
 
 
 

Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 

september 2005 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid. 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 19 mei 2009 ontving de SERV uw vraag naar advies met betrekking tot het ontwerp van besluit van de 

Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 betreffende het 

verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid. 

 

De SERV heeft geen fundamentele bemerkingen bij de voorgestelde aanpassingen. De vooropgestelde 

verkorting van adviesprocedures en de vermindering van de administratieve last voor de testcentra biedt 

antwoord op een aantal bekommernissen van de SERV. Ook de introductie van een schriftelijk overzicht van 

bewezen competenties voor niet geslaagde kandidaten vindt de SERV een positief gegeven gezien de doorlopen 

EVC-procedure op die wijze maximaal gevaloriseerd wordt.  Ook positief is dat de SERV voortaan het jaarverslag 

zal krijgen waardoor de opvolging van het ervaringsbewijs door de sociale partners wordt vergemakkelijkt. 

 

In aanvullende orde wenst de SERV toch nog het volgende onder uw aandacht te brengen. Een aantal punten, 

zoals geformuleerd in de SERV-aanbeveling “5 voor 12 voor het erkennen van competenties (EVC) in 

Vlaanderen”, vallen buiten de scope van het betreffende uitvoeringsbesluit omdat ze te kaderen zijn binnen een 

ruimer EVC-verhaal. Volgende punten uit diezelfde aanbeveling zijn echter wel nauw verbonden met het 

uitvoeringsbesluit  en vinden we niet terug in de voorgestelde aanpassingen, de SERV vraagt dan ook deze 

punten te willen realiseren:  

 De aanbeveling over het harmoniseren van instrumenten en procedures binnen de voorzieningen voor 

EVC. In het uitvoeringsbesluit worden de termen talentenpas en portfolio naast mekaar gebruikt, wat 

aan duidelijkheid doet inboeten. Verder benadrukt de SERV het belang van het afstemmen van de 

formats van talentenpassen/portfolio’s over de verschillende voorzieningen heen, zodat informatie 

vergelijkbaar en uitwisselbaar blijft. Hierbij dient maximaal gebruik gemaakt te worden van de reeds 

bestaande expertise over optimaal gebruik, inhoud en structuur van deze instrumenten. 
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 De aanbeveling over het uitbouwen van een structurele en kostenefficiënte dienstverlening. Men raakt 

niet aan de erkennings- en subsidiëringsregels voor de testcentra, terwijl de SERV pleit voor 

concentratie van de dienstverlening en structurele financiering in functie van efficiëntie en kwaliteit.  

 

 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,  
 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans      Ann Vermorgen 
administrateur-generaal      voorzitter 

 

 

  


