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Adviesvraag: BVR tot wijziging van het BVR van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van
betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft opleiding via blended leren en de
intrekking van het recht op het Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie
Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw
Ontvangst adviesvraag: 22 maart 2021
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Wijziging BVR voor definitieve regeling opleidingen blended leren en voor intrekking recht
VOV door BEC
Mevrouw de viceminister-president
De SERV ontving de adviesvraag betreffende het BVR tot wijziging van het BVR van 21 december
2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van
voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari
1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, voor opleiding via blended leren
en voor de intrekking van het recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) door de Beroeps- en
Evaluatiecommissie (BEC).
In het akkoord Iedereen terug aan boord1, vroeg de SERV om blended leren snel mogelijk te
maken binnen het VOV voor alle opleidingsverstrekkers. Hieraan kwam de tijdelijke regeling
tegemoet. De SERV is dan ook tevreden dat – na een bevraging2 bij de betrokken
opleidingsverstrekkers uit de databank voor opleidingsverstrekkers – het voorliggend
voorontwerp zorgt voor een definitieve verankering in de regelgeving van blendend leren voor het
VOV. Op die manier wordt er rechtszekerheid gecreëerd voor de huidige online initiatieven die
opleidingsverstrekkers hebben ontwikkeld. Dit is ook conform de afspraken in het VESOCakkoord Alle hens aan dek3. Desalniettemin ving de SERV dit schooljaar al signalen op dat deze
blended leervormen voor de meest kwetsbare groepen geen evidentie is. Zo ondervinden zij
moeilijkheden om hun online aanwezigheid te bevestigen en haken ze gemakkelijker af. Er is met
andere woorden nood aan extra begeleiding en een goede monitoring om deze kwetsbare groep
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Akkoord Iedereen terug aan boord: http://www.serv.be/node/13699

2

Zie e-leren in Vlaanderen, enquête bij opleidingsverstrekkers uit de databank voor Vlaamse
opleidingsincentives:
https://www.vlaanderen.be/publicaties/e-leren-in-vlaanderen-enquete-bijopleidingsverstrekkers-uit-de-databank-voor-vlaamse-opleidingsincentives
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Zie speerpunt 7 punt 2 uit het VESOC-akkoord Alle hens aan dek: http://www.serv.be/node/14067
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in kaart te brengen4. Er moet antwoord komen op volgende vragen: Wie haakt af bij blended
leren? Welke reden wordt hiervoor opgegeven? Welke inspanningen doen opleidingsverstrekkers
om hier zicht op te krijgen?
Daarnaast vindt de SERV het positief dat er werk wordt gemaakt van de procedure voor de
intrekking van het recht op VOV voor een opleiding n.a.v. een onderzoek en evaluatie door de
BEC. Op die manier kan de BEC functioneren zoals initieel voorzien.
Hoogachtend
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Zie ook het punt flankerend beleid uit VESOC-akkoord Hervorming opleidingsincentives werknemers:
https://www.serv.be/node/11700 en het advies Lerend werken in Vlaanderen: inkijk in anderhalf jaar hervormd
opleidingsbeleid voor werknemers: http://www.serv.be/node/14163.
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