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2. 

 
 
De Vlaamse Minister van onderwijs en vorming heeft de SERV bij brief van 26 april 2001 
een advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 
juni 2000 houdende dringende maatregelen betreffende het lerarenambt en van het 
decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair 
onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het 
basisonderwijs. 
 
De SERV heeft opmerkingen bij twee punten uit dit voorontwerp, namelijk de zelfstandige 
stage en het beheer van de vervangingspool door de VDAB.  
 
 
1. DE ZELFSTANDIGE STAGE 

 
Er wordt een zelfstandige stage ingevoerd voor laatstejaars van de lerarenopleiding.  
Met deze maatregel beoogt men vooral een noodoplossing te vinden voor het 
probleem van de vervanging van leraren. 
 
Het standpunt van de SERV is dat zelfstandige stages als noodmaatregel voor het 
vinden van vervangers alleen maar kunnen indien: 
- het om een tijdelijke maatregel gaat die grondig wordt geëvalueerd na een vooraf 

bepaalde periode; 
- het opleidingskarakter van de lerarenopleiding er niet door in het gevaar komt.  

Daarom moeten een aantal voorwaarden worden gesteld aan de zelfstandige 
stage.  Voor de SERV moeten dat de volgende zijn: 

- een goede begeleiding en mentoraat 
- voldoende duidelijkheid met betrekking tot de bescherming (veiligheid, 

gezondheid, verzekering) 
- een samenwerkingsmogelijkheid en geen vorm van oproepcontract. 

 
Wat de stages in de lerarenopleiding in het algemeen betreft, maakt de SERV de 
bedenking dat er nood is aan meer en kwalitatief betere stages in alle 
lerarenopleidingen waarbij de student-stagiair niet alleen lessen geeft, maar 
participeert aan het hele schoolleven, dus ook aan klassenraad, contacten met 
ouders, begeleiding van leerlingen, enzovoort.   



3. 
 
 
 

De student-stagiair moet met diverse situaties kennis maken, en niet enkel met de 
meest problematische omdat daar het moeilijkst vervangers te vinden zijn. 
Dit zijn elementen die aan bod moeten komen bij de hervorming van de 
lerarenopleiding. 
 
Een niet ondenkbeeldig gevaar van dit initiatief is dat leraren in opleiding zouden 
kunnen worden ontmoedigd, gezien ze onbezoldigd kunnen worden ingeschakeld in 
scholen waar zich de grootste problemen voordoen met het vinden van een 
vervanger.  Jongeren die overwegen om leraar te worden zouden hierdoor ook 
kunnen worden afgeschrikt.  Het lerarenberoep zou bijgevolg nog onaantrekkelijker 
kunnen worden dan het al is.  Dit zou een te betreuren neveneffect zijn zeker gezien 
de moeite die men doet om het beroep aantrekkelijker te maken. 
 
Ten slotte, vindt de SERV dit initiatief ook het risico inhoudt dat het een precedent 
kan scheppen dat zou kunnen opengetrokken worden naar andere geledingen op de 
arbeidsmarkt.  Hiermee kan de SERV niet akkoord gaan. 
 
 

2. TOEWIJZING VAN HET BEHEER VAN DE VERVANGINGSPOOL AAN DE VDAB 
 
Samenwerking met VDAB ligt nu vast voor 3 jaren.  Voor de volgende fase stelt de 
Raad dat, gezien de geplande hervormingen van de VDAB, voldoende op voorhand 
alle andere mogelijkheden worden onderzocht. 


