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PLATFORMTEKST ‘ALTERNEREND LEREN – VOLWAARDIG LEREN’ 

 
 
De initiatiefnemers van deze platformtekst zijn de sociale partners vertegenwoordigd in de SERV, 
de representatieve verenigingen van onderwijs en het gemeenschapsonderwijs, de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Dienst Beroepsopleiding van het departement 
onderwijs, het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen, de koepelorganisatie van de vrije 
Centra voor Leerlingenbegeleiding en de Centra voor Deeltijdse Vorming. 
 
Zij willen alternerend leren opnieuw op de beleidsagenda zetten.  De tekst moet leiden tot een 
actieplan voor de versterking van alternerend leren.  Een plan dat door alle betrokken actoren 
wordt onderschreven en waarin ook alle betrokkenen zich engageren. 
 
De beoogde doelgroep zijn alle jongeren die tijdens hun leerplicht instappen in deeltijdse systemen.   
 
 

* 
*     * 

 
 
1. PRINCIPIËLE UITGANGSPUNTEN 
 
Alternerend leren is een volwaardige vorm van leren en voor een deel van de jongeren en 
beroepen een volwaardig alternatief voor het voltijds onderwijs.  Voor sommige beroepen en 
jongeren is het zelfs een meerwaardig systeem.  Het moet daarom worden versterkt én 
uitgebouwd.  Het is beter toegesneden op de noden en eigen vorm van leren van sommige 
jongeren, en kan bijgevolg verhinderen dat ze vroegtijdig en ongekwalificeerd uitstromen.    
 
Alle actoren pleiten daarom voor een herwaardering en bijgevolg ook een groter aandeel van het 
alternerend leren en dit als onderdeel van een globaal streven om de ongekwalificeerde uitstroom 
te halveren (cf. Pact van Vilvoorde) en de technische opleidingen te herwaarderen, met daarin 
bijzondere aandacht voor het beroepssecundair onderwijs.   
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Voorwaarden voor een succesvol systeem van alternerend leren zijn: 
- Er is een inhoudelijke wisselwerking tussen leren in het centrum1 en leren op de werkplek;  
- Er is een goede begeleiding die uitgaat van de mogelijkheden en motivatie van de jongeren en 

van de verwachtingen van de arbeidsmarkt; 
- Er is voldoende uitrusting in het centrum en op de werkplek; 
- Jongeren responsabiliseren omdat het alternerend leren een voltijds engagement inhoudt en ze 

zich dus tijdens de leerplicht voltijds moeten voorbereiden op de arbeidsmarkt en de 
samenleving.   Een startkwalificatie bereiken kan immers niet zonder leren in een centrum te 
combineren met een volwaardige werkplekopleiding;   

- Van jongeren die nog niet toe zijn aan een werkplekopleiding kan verwacht worden dat ze zich 
engageren in een voortraject of brugproject, waarvan de finaliteit uiteraard doorstroom moet zijn 
naar een werkplekopleiding; 

- Gelijke kansen en non-discriminatie zijn aandachtspunten in het hele traject;  
- Jongeren krijgen een ‘recht’ op alternerend leren.  Dat ‘recht’ kan pas ‘écht’ zijn als binnen elke 

regio alternerende trajecten bestaan, de centra ze ook kunnen aanbieden als volwaardig 
alternatief, en alternerend leren dus een reële optie wordt in de oriëntatie van elke leerling.  In 
overleg met betrokken sector(en) moet worden onderzocht welke opleidingen enkel nog via een 
alternerende leerweg zouden kunnen worden gevolgd; 

- Netwerken worden georganiseerd die vanuit hun eigen benadering en in onderlinge 
samenwerking maximaal inspelen op de noden en verwachtingen van de jongeren. 

 
Een voltijds engagement van de jongeren moet zich spiegelen in evenwaardige engagementen van 
de centra, de overheid en de sociale partners.  Dit wederkerige engagement van de jongeren én 
van de centra, de sociale partners en de overheid moet ertoe leiden dat deeltijds leren zonder 
combinatie met een werkplekopleiding – of een traject daar naartoe – geen optie meer is in de 
toekomst. 
  
De sociale partners, bedrijven en instellingen hebben de verantwoordelijkheid om, mits een goed 
flankerend beleid van de overheid, een voldoende en voortreffelijk aanbod te voorzien van 
werkplekopleidingen.  
De overheid staat mee in voor de uitbouw van een voldoende aanbod, voor de volwaardige 
erkenning van alternerend leren, voor de vereenvoudiging van het systeem en voor ondersteuning 
van centra, sectoren, bedrijven, instellingen en jongeren. 
De deeltijdse systemen staan in voor de kwaliteit van hun aanbod en voor de trajectbegeleiding.   
 
Voor de herkenbaarheid en het duidelijk maken van het voltijds engagement wordt voorgesteld de 
naam van alle centra te wijzigen in ‘Centrum voor Alternerend Leren’.  Hierdoor wordt voor de 

                                                 
1  Hieronder worden Centra voor deeltijds onderwijs, Centra voor deeltijdse vorming en Syntra begrepen. 
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jongeren en hun ouders duidelijk gemaakt dat hij of zij in een alternerend traject stapt in plaats van 
zich te beperken tot de dagen opleiding in het centrum.  
 
2. VOORGESTELDE MAATREGELEN 
 
Uit een veelheid van maatregelen die nodig en noodzakelijk zijn om deze principes te realiseren, 
hebben de initiatiefnemers van de platformtekst een aantal prioritaire beleidsmaatregelen gehaald 
dat op relatief korte tijd in werking zou kunnen treden.  De voorstellen concentreren zich op 
volgende kernthema’s: uitbreiding van het aanbod, erkenning en kwaliteit, traject en begeleiding, 
samenwerking, en vereenvoudiging en ondersteuning.  Binnen die kernthema’s worden prioritaire 
maatregelen voorgesteld.  Dit moet het opstellen van een actieplan haalbaar  maken. 
 
- Uitbreiding van het aanbod  

De sociale partners hebben zich geëngageerd om via de sectoren het aanbod van 
werkplekopleidingen uit te breiden.  Voor sectoren zonder een aanbod in het 
werknemersleerlingwezen moet een suppletoire regeling worden uitgewerkt.  De sociale 
partners vragen dat het suppletoir paritair leercomité op korte termijn operationeel zou worden 
gemaakt.   
Gegeven het hoge aantal allochtone jongeren die geen werkplekopleiding hebben, worden de 
sectoren opgeroepen om actief mee te werken aan de instap van allochtonen in 
werkplekopleidingen, met bijzondere aandacht voor leerkansen op de werkvloer voor allochtone 
meisjes.   
De initiatiefnemers doen tevens een oproep tot uitbreiding van het alternerend leren in de 
dienstensectoren.   
De overheid moet hierin ook zelf haar verantwoordelijkheid nemen en jongeren de kans geven 
werkervaring op te doen bij overheidsinstanties.  
 
Voor jongeren die niet toe zijn aan een werkplekopleiding, moet de overheid borg staan voor 
een sluitend aanbod van voortrajecten en brugprojecten.  Deze voortrajecten en brugprojecten 
worden aangeboden, daar waar nodig met een gradueel stijgende tijdsbesteding.  Men denkt 
daarbij onder meer aan de sociaal-culturele sector.  Hiervoor moeten voldoende structurele 
middelen worden vrijgemaakt.  
 
In elk geval moet de finaliteit instroom in het normale economisch circuit blijven.  Daarom is het 
nodig de doelgroep voor die voortrajecten en brugprojecten streng te bewaken, zowel bij de 
instap in deze trajecten en brugprojecten als met het oog op tijdige doorstroming naar de 
eigenlijke formules van alternerend leren.   
 
Omwille van de wetgeving op de kinderarbeid kunnen jongeren onder 15 jaar niet in een 
werkplekopleiding waardoor het streefdoel van voltijdse invulling met deze groep niet kan 
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worden bereikt.  Voor jongeren die voor 1 januari 15 jaar worden, is een vervroegde inschrijving 
een noodoplossing.  
 
Tussen voltijdse en alternerende stelsels moeten vlotte overgangen mogelijk zijn, waarbij de 
competenties die in het ene stelsel (inclusief via werkplekopleiding) werden verworven 
maximaal worden gevaloriseerd in het andere stelsel.  Dit kan worden bevorderd door een 
gemeenschappelijke modularisering voor zowel het voltijds beroepssecundair onderwijs, het 
deeltijds beroepssecundair onderwijs, de VDAB-beroepsopleiding en het 
middenstandsleerlingwezen alsook door het erkennen van verworven competenties (EVC). 
 

- Erkenning en kwaliteit 
Alternerend leren werkt nu deels op basis van projectmatige ondersteuning en financiering met 
ESF-middelen.  Het alternerend leren als een volwaardig systeem erkennen, betekent het ook 
structureel financieren.  
 
Een volwaardige erkenning houdt ook volwaardige certificering in.  Daarom moet alternerend 
leren passen in de opleidingenstructuur en voldoen aan de eindtermen.  
Deze eindtermen moeten zijn opgebouwd op basis van de beroepscompetentieprofielen van de 
sociale partners en mogen niet eenzijdig worden ingevuld vanuit het perspectief van voltijds 
onderwijs. 
Jongeren die in voldoende mate deze eindtermen bereiken, moeten een gelijkwaardig 
getuigschrift uitgereikt krijgen als in het voltijds beroepssecundair onderwijs.  Jongeren die 
voortijdig uitstromen, moeten een voldoende gedetailleerd bewijs van verworven competenties 
krijgen.   
 
Alternerend leren moet niet alleen leiden tot een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, maar 
eveneens tot startkwalificaties voor de samenleving en levenslang leren.  Dus moeten er zeker 
ook garanties worden ingebouwd dat sleutelcompetenties voor maatschappelijk functioneren en 
levenslang leren worden bereikt opdat sprake kan zijn van een certificatie die gelijkwaardig is 
aan die van het voltijds onderwijs.   
 
Er is nood aan een globale aanpak om de kwaliteit van de werkplekopleidingen te bevorderen, 
gestoeld op minimale kwaliteitsgaranties enerzijds en verdere kwaliteitsverbetering gebaseerd 
op stimulansen en vrijwillige engagementen anderzijds.  Daarbij moet meer aandacht gaan naar 
de kwaliteit van de begeleiding vanuit het bedrijf of de instelling, onder meer via specifieke 
opleidingsprogramma’s en een specifieke erkenning voor begeleiders in het bedrijf of de 
instelling.   
 
Zoals in alle onderwijs, staat of valt de kwaliteit van alternerend leren ook met de expertise van 
het personeel.  Leraren moeten in functie van hun expertise voldoende mogelijkheden krijgen 
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om contact te houden met de werkplek.  In het alternerend leren werken tevens personen in 
functies die niet voorkomen in het voltijds onderwijs.  Binnen de globale herwaardering van het 
onderwijzend personeel moet er dus specifiek aandacht zijn voor die functies die eigen zijn aan 
alternerend leren.      

 
- Een modeltraject van screening over advisering tot begeleiding 

Een volwaardig en eenvormig model van begeleiding van de jongeren, met inbegrip van 
trajectbegeleiding, moet worden uitgebouwd.  Dit moet gebeuren via een screening, 
trajectadvisering en –opvolging, onafhankelijk van het beschikbare aanbod en in gezamenlijk 
overleg tussen de verschillende actoren in de begeleiding.  Hierbij hebben de CLB een 
belangrijke rol te spelen.   
 

- Samenwerking 
De publieke opleidingsverstrekkers gaan na hoe overheidsmiddelen maximaal kunnen worden 
benut door delen van infrastructuur en benutten van elkaars opleidingsmogelijkheden. 
Netwerking en samenwerking tussen publieke opleidingsverstrekkers en bedrijven moet ook 
worden gestimuleerd.  Hierbij moeten de RTC een rol kunnen spelen. 

 
- Vereenvoudiging en ondersteuning 

Een blijvend obstakel voor het uitbouwen van alternerend leren is de versnippering van 
bevoegdheden en het quasi oneindig aantal soorten van statuten en contracten.  
 
Bij het uitwerken van wetgeving en reglementering moet er permanente aandacht zijn voor 
alternerend leren.  Dit is op het moment niet het geval.  Een voorbeeld hiervan is de recente 
schrapping van het RSZ-regime voor het alternerend leren (integratie van KB nr. 495 in het 
startbanenplan via de Programmawet).  Dit kan ertoe leiden dat de netto leervergoeding wordt 
verlaagd. Dit komt de aantrekkelijkheid van het alternerend leren geenszins ten goede.  Dit 
probleem moet dringend een oplossing krijgen.  Tezelfdertijd moet ook voor de minderjarigen 
het probleem worden aangepakt van het verdwijnen vanaf 1 juli 2003 van het gunstige RSZ-
regime voor arbeidscontracten in sectoren zonder werkend leerlingwezen. 
 
Ook de institutionele afstemming van de bevoegdheden inzake het alternerend leren is één van 
de prioriteiten.  De wijze waarop de bevoegdheden verdeeld zitten over het federale en het 
gemeenschapsniveau, belemmert immers de uitbouw van een transparant en éénvormig 
systeem van alternerend leren.   
 
Op termijn moet gestreefd worden naar een eenvormig intersectoraal statuut voor het 
alternerend leren, te moduleren en aan te vullen in functie van hun specificiteit door de 
betrokken sectoren.  In dit kader is een doorgedreven synergie met de sectoren dus essentieel.  
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Onderschreven door volgende partijen : 
 
Voor de sociale partners 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
 
De h. Kris Peeters de h. Xavier Verboven 
UNIZO ABVV 
Ondervoorzitter SERV Voorzitter SERV 
 
 
 
………………………………… ………………………………... 
 
Mevr. Sonja De Becker De h. Bruno Aerts 
BB VCSPO 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
 
De h. Philippe Muyters De h.  Vital Peeters 
VEV  ACV 
 
 
 
………………………………… 
 
De h. Jan Vercamst 
ACLVB 
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Voor de representatieve verenigingen van de inrichtende machten 
 
 
 
………………………………… ………………………………… 
 
de h. Eddy de Waele De h. Geert Schelstraete 
Algemeen directeur OVSG Secretaris-generaal VVKSO 
 
 
 
………………………………… 
 
de h. Patrick Weyn 
Directeur POV 
 
 
Voor het gemeenschapsonderwijs 
 
 
 
………………………………... 
 
de h. Peter Steenhaut 
Afgevaardigde bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs 
 
 
 
Voor de Vrije Centra voor Leerlingenbegeleiding 
 
 
 
………………………………… 
 
Mevr. Els Palmaers 
Directeur koepelorganisatie van de Vrije CLB   
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Voor de Centra voor Deeltijdse Vorming 
 
 
 
………………………………… 
 
De h. Willy Vandamme 
Sectoroverleg CDV 
 
 
 
Voor de VDAB 
 
 
 
………………………………… 
 
De h. Yvan Bostyn 
Administrateur-generaal 
 
 
 
Voor het VIZO 
 
 
 
………………………………… 
 
De h. Johan Artois 
waarnemend Administrateur-generaal 
 
 
 
 


