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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling 
van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 22 juli 2020 

Adviestermijn: 45 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 7 september 2020 

 

   

Contactpersoon:  Mieke Valcke - mvalcke@serv.be 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Mieke Valcke SERV_20200907_Regelingaspectenalternerendeopleidingen_BR 7 september 2020 

mvalcke@serv.be   

BVR houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde 
aspecten van alternerende opleidingen 

Mevrouw de minister 

 

De SERV maakt u hierbij zijn kort briefadvies m.b.t. bovenvermeld besluit van de Vlaamse 

Regering over.  

De SERV gaf eerder al aan (zie advies Opheffing Syntra Vlaanderen, 17/02/20) bezorgd te zijn 

over de ondersteuning van het Vlaams Partnerschap Duaal leren (art.2). De sociale partners 

vrezen dat een opdeling van het secretariaat tussen het Departement Onderwijs en het 

Departement Werk de integrale en onafhankelijke werking kan hinderen. De SERV wil deze 

werkwijze echter een kans geven en vraagt om ze te evalueren tegen het einde van deze 

legislatuur.   

Het is een goede zaak dat de rol van de werkplekregie Duaal Leren op duidelijke wijze is 

toegewezen aan het Vlaams Partnerschap en dat het Vlaams Partnerschap operationele taken 

kan delegeren aan de VDAB, indien nodig (art. 2). De toewijzing van elke opdracht aan de VDAB 

moet dus via het Vlaams Partnerschap verlopen.  

De SERV stelt vast dat in de nota aan de Vlaamse Regering onder deel 4 ‘Verder traject’ staat 

dat het ontwerp van besluit zal worden voorgelegd aan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren 

zonder vermelding dat het voor advies wordt voorgelegd. Het Vlaams Partnerschap heeft een 

adviesrol over materies die het duaal leren aanbelangen. De SERV vraagt dat ook het Vlaams 

Partnerschap Duaal Leren een advies over dit BVR kan uitbrengen.   

 

http://www.serv.be/node/13534
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

Kopie: De heer Ben WEYTS, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse 
Rand 


