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Adviesvraag: Ontwerp van uitvoeringsbesluit van BVR 03/05/2019 tot regeling van de VDAB-opleiding tot verzorgende
en zorgkundige met het oog op de mandatering en subsidiëring van de opleidingsverstrekkers
Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Ontvangst adviesvraag: 27 november 2020
Adviestermijn: 30 dagen
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie)
Goedkeuring raad: 11 december 2020

Contactpersoon: Sandra Hellings - shellings@serv.be
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Mevrouw Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse regering en
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk,
Sociale economie en Landbouw
Koning Albert II-laan 15
B-1210 BRUSSEL

contactpersoon
Sandra Hellings
shellings@serv.be
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Ontwerp van uitvoeringsbesluit van BVR 03/05/2019 tot regeling van de VDAB-opleiding
tot verzorgende en zorgkundige met het oog op de mandatering en subsidiëring van de
opleidingsverstrekkers
Mevrouw de viceminister-president
Op 3 mei 2019 keurde de Vlaamse regering het besluit goed dat het wettelijk kader vormt voor
de organisatie van de VDAB-opleiding tot verzorgende en zorgkundige. Via het ontwerp van
uitvoeringsbesluit dat nu voor advies voorligt, wordt de financiering van de dienstverlening
vormgegeven met toepassing van de DAEB-regelgeving teneinde conform de staatssteunregels
te kunnen werken. De SERV formuleert twee opmerkingen bij dit ontwerp van uitvoeringsbesluit.
Het vernieuwd BVR wil de zij-instroom bevorderen: het doel is om meer en een uiteenlopend
publiek van zij-instroom te bereiken. Dit BVR biedt de mogelijkheid om met meerdere
complementaire opleidingspartners samen te werken die elk hun sterktes kunnen inzetten. De
SERV is van mening dat het openstellen van de oproep naar bijkomende potentiële
partnerorganisaties best zou gepaard gaan met een toename van de gesubsidieerde
opleidingscapaciteit.
De SERV vraagt dat diensten die voldoen aan de kwaliteitsvereisten binnen het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) ook voldoen aan de gevraagde kwaliteitsopstap in het
kader van dit BVR. Dit is echter nog niet in orde. Momenteel worden enkel volgende
kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein aanvaard: erkende dienstverleners binnen de
kmo-portefeuille van Economie en Ondernemen, vermelde erkende (onderwijs)instellingen uit het
Nederlandstalig en het Franstalig onderwijs en vermelde organisaties en verenigingen uit Cultuur,
Jeugd en Media. Wat het beleidsdomein WVG betreft, staat er: “Ook met het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn daarvoor gesprekken bezig, maar die gesprekken zijn
momenteel opgeschort.” (Info uit https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-vandienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie) De SERV vraagt om hier zo snel mogelijk
werk van te maken om onnodige administratieve lasten te vermijden.
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Hoogachtend

Pieter Kerremans

Danny Van Assche

administrateur-generaal

voorzitter
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