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1.  In le iding 

Op 18 september 2003 heeft de directeur-generaal van de Administratie voor Buitenlands 
Beleid het advies gevraagd over het ontwerpdecreet inzake ontwikkelingseducatie ten behoe-
ve van de Vlaamse minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.  
Het dagelijks bestuur van de SERV heeft op 22/10/2003 hierover een advies geformuleerd. 
 

1 . 1 .  D o e l s t e l l i n g e n  v a n  h e t  b e l e i d  v a n  o n t w i k k e l i n g s e d u c a t i e  

Artikel 3 bepaalt de algemene doelstelling van het decreet als de creatie van een draagvlak 
voor internationale samenwerking en de ontwikkeling van een houding van internationale soli-
dariteit in functie van een rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving. 
Het uitgangspunt is steeds de Noord-Zuidproblematiek in een mondiaal perspectief, gekoppeld 
aan de duurzame ontwikkeling. 
De specifieke doelstellingen spitsen zich toe op het concept van het educatief continuüm, een 
ruimer bereik qua doelgroep,thema’s en werkvormen, het aanboren van nieuwe actoren en de 
realisatie van een grotere betrokkenheid van deze actoren. Deze doelstellingen getuigen van 
de wil om de ontwikkelingseducatie open te trekken en er een zo groot mogelijk draagvlak aan 
te geven. 
 

1 . 2 .  O r g a n i s a t i e  v a n  h e t  b e l e i d  v a n  o n t wik k e l i n g s e d u c a t i e  

Het decreet dat de minister voorlegt, voorziet de bevordering van educatie, vorming, sensibili-
satie en samenwerking via de subsidiëring van ingediende projecten.  
De doelgroep is de Vlaamse bevolking met specifieke aandacht voor de voor dit onderwerp 
minder bereikbare groepen. 
Het aanbod wordt opengetrokken zodat een ruimere waaier van Vlaamse verenigingen, orga-
nisaties of andere groepen de kans krijgen mee te helpen aan ontwikkelingseducatie en sen-
sibilisatieprojecten. De kwaliteit wordt gewaarborgd door een verplichte samenwerking met 
actoren uit het veld van de ontwikkelingssamenwerking in te bouwen. Dezen moeten boven-
dien een leidende positie innemen in het samenwerkingsverband. 
De selectie gebeurt door de Vlaamse overheid die daartoe een aantal prioritaire thema’s naar 
voor kan schuiven. Ad hoc en éénmalige projecten worden vermeden maar er blijft de moge-
lijkheid om snel op de actualiteit in te spelen via kleinschalige projecten. 
Mits enkele uitzonderingen moet 15% van de projectkosten door de indienende organisaties 
zelf worden gefinancierd. 
Hoofdstuk IV van het ontwerpdecreet voert de integrale kwaliteitszorg in. Bij de kwaliteitsbe-
oordeling fungeren duurzame ontwikkeling en gender als belangrijke transversale thema’s. 
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2.  Advies 

De SERV ondersteunt de keuze van de Vlaamse regering om de ontwikkelingseducatie verder 
uit te bouwen en geeft een positief advies qua inhoud maar formuleert een voorbehoud ten 
aanzien van de uitvoeringsmodaliteiten. 
Het advies beperkt zich tot een aantal algemene bedenkingen en bevat geen technische be-
merkingen per artikel. 
De SERV vraagt zich wel af waarom de Memorie van Toelichting niet echt ingaat op de evalu-
atie van de pilootfase waarvan sprake in de begeleidende brief van de Administratie voor Bui-
tenlands beleid.  Eenzelfde vraag heeft de SERV bij de budgettaire middelen die voorzien 
worden.  
 

2 . 1 .  D o e l s t e l l i n g e n  

Uiteraard sluit de SERV zich aan bij de algemeen geformuleerde doelstelling van artikel 3 en 
is tevreden dat de ontwikkelingseducatie en sensibilisatie een vast kader krijgen via een de-
creet. Sinds Vlaanderen een eigen minister voor ontwikkelingssamenwerking heeft, is de aan-
dacht voor ontwikkelingseducatie gegroeid en dat is een goede ontwikkeling volgens de 
SERV. 
Ontwikkelingssamenwerking moet uit meer bestaan dan enkel projectwerking in het zuiden.  
De sensibilisatie van de eigen Vlaamse bevolking is een minstens even belangrijke pijler in het 
Vlaamse beleid voor ontwikkelingssamenwerking, pijler die nu zijn beslag krijgt via een speci-
fiek decreet. De solidariteit van de inwoners van de donorlanden moet de inspanningen van de 
Vlaamse overheid in de prioritaire ontwikkelingspartners uit het zuiden flankeren, wil er sprake 
zijn van een echt maatschappelijk draagvlak.   
De SERV wijst op het risico dat het decreet in belangrijke mate tot subsidiëring door de 
Vlaamse regering van andere overheden of van andere door de overheid gesubsidieerde in-
stellingen zou kunnen leiden. 
 

2 . 2 .  V e r r u i m i n g  v a n  d e  a c t o r e n  e n  d e  w e r k w i j z e  

De SERV ondersteunt het opentrekken van de ontwikkelingseducatie naar ruimere en minder 
ervaren groepen en naar bredere thema’s. Reeds eerder heeft de SERV1 gewezen op de het 
allesomvattende karakter van de globalisering die alle lagen van de bevolking beroert en zich 
op velerlei wijzen laat gelden.   
Met het ontwerpdecreet kiest de Vlaamse regering resoluut voor de invalshoek mondiale vor-
ming en wordt de ontwikkelingseducatie een volwaardige actiepunt van de ontwikkelingssa-
                                                           
1  Bijdrage van de SERV voor de Vlaamse Commissie voor de sociale dimensie van de globalisering, Brussel, 9 

oktober 2002 
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menwerking.  De SERV deelt deze visie met de Vlaamse regering samen met de vele interna-
tionale instellingen die oproepen tot mondiale educatie. In de bijdrage van de SERV voor de 
Vlaamse commissie voor de sociale dimensie van de globalisering loopt de zorg voor educatie 
en sensibilisering als een rode draad doorheen het standpunt. Ontwikkelingssamenwerking is 
voor de Vlaamse sociale partners één van de hoofdassen waarlangs de negatieve spiraal kan 
worden verbroken. Ontwikkelingseducatie is hierbij één van de belangrijke actielijnen. 
De sociale partners wensen de rol van de bestaande sociale bewegingen gevaloriseerd te zien 
en staan er op dat zij niet alleen als volwaardig actor kunnen optreden maar zelf ook eigen 
projecten kunnen indienen. 
 

2 . 3 .  D e  i n v a l s h o e k  d u u r z a m e  o n t w i k k e l i n g  

De algemene doelstelling van de ontwikkelingseducatie is bij te dragen tot een duurzame 
mondiale samenleving. Duurzame ontwikkeling die de acties mee moet richten is ingebouwd in 
het voorliggende decreet. De drie dimensies van de duurzame ontwikkeling worden uitdrukke-
lijk opgesomd bij de definities: sociaal, ecologisch en economisch. 
Deze drie dimensies maken volgens de Vlaamse sociale partners wezenlijk deel uit van het 
hedendaags sociaal-economisch overleg. Zij zouden het betreuren dat duurzame ontwikkeling 
herleid wordt tot het ecologische, wat maar al te vaak gebeurt in de courante beeldvorming 
rond duurzame ontwikkeling. Daarom “claimen” de Vlaamse sociale partners de invalshoek 
duurzame ontwikkeling en menen ze wel degelijk een rol te kunnen spelen. 
 
Dat het decreet een plaats ziet voor de vakbeweging, voor de Vlaamse bedrijven en hun orga-
nisaties is niet meer dan een logisch gevolg van de invalshoek duurzame ontwikkeling. 
De SERV wenst er op te wijzen dat dit opentrekken niet echt nieuw is voor de Vlaamse sociale 
partners die elk op zich reeds jaren tal van acties inzake ontwikkelingseducatie en sensibilisa-
tie op zich nemen. De lange ervaring met internationale samenwerking met partners uit het 
zuiden heeft het geloof in overleg en dialoog van de sociale partners enkel maar versterkt.  
Het overlegmodel is niet versleten noch melig. De sociale partners blijven overleg en dialoog 
prefereren boven conflict en pure lobbying en durven met dit standpunt ingaan tegen een be-
paalde tijdsgeest. Ze wijzen erop dat studies van bijvoorbeeld de Wereldbank bevestigen dat 
goed werkende overlegorganen en collectieve onderhandelingen de economische performan-
tie niet in de weg staan, integendeel. 
Gelet op de allesomvattende problematiek zijn zowel de doelstellingen als de groep promoto-
ren ruim opgevat. Het is evenwel noodzakelijk dat er een juiste verhouding is tussen middelen 
en beoogde objectieven. 
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2 . 4 .  K w a l i t e i t s z o r g  

De SERV apprecieert de aandacht die het decreet schenkt aan integrale kwaliteitszorg en –
controle. Het verleden heeft geleerd dat ontwikkelingssamenwerking en vooral de structuren 
kunnen ontsporen. De hoofdstukken over de kwaliteitsvereisten en de verantwoording moeten 
borg staan voor een efficiënt en behoorlijk gebruik van de middelen. 
 

2 . 5 .  D e f e d e r a l i s e r i n g  v a n  d e  o n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g  

In de memorie van toelichting wordt verwezen naar de federale beleid van ontwikkelingsedu-
catie en naar de keuze om parallel hiermee een eigen Vlaams beleid uit te bouwen. 
 
De Vlaamse sociale partners ondersteunen de uitbouw van het eigen beleid binnen de toege-
kende bevoegdheden vooral omdat de bevoegdheden inzake educatie en vorming vrijwel vol-
ledig aan de gemeenschappen toebehoren. Ze zouden het evenwel betreuren dat een opbod 
ontstaat of overlappingen en dubbelwerk en pleiten voor een afstemmen van de initiatieven 
met het federale beleid.   
 
Deze eerder technische bemerking leidt meteen naar één van de grootste onzekerheden voor 
de (Vlaamse) ontwikkelingssamenwerking. 
In de Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking 2003 wordt niet echt duidelijkheid over de de-
federalisering van de bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking verstrekt. 
De SERV is het eens met de voorwaarde dat - wat de overheveling ook zal inhouden – de 
Vlaamse overheid goed moet voorbereid zijn en een vlotte defederalisering moet anticiperen.  
Nu 2004 dichterbij komt en de verwarring blijft voortbestaan is een pragmatische houding aan-
gewezen die de samenwerking met het zuiden absoluut vooropstelt .  
Het zou beschamend zijn dat door een gebrekkige uitvoering van een Belgische wet de conti-
nuïteit van de projecten met het zuiden in het gedrang zou komen. 
 
De SERV neemt zich voor om voorafgaand aan de beslissingen die uiteindelijk zullen moeten 
worden genomen en aan de vernieuwde invulling van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 
dieper op de uitdagingen van het ontwikkelingsbeleid in Vlaanderen in te gaan en de eigen rol 
van sociale partners en SERV daarin te positioneren. 


