
   

 

 

 

 

SERV_20210531_KwaliteitstoezichtbesluitKwalificatiebewijzenLED_ADV.docxx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

 

Advies 

Wijziging kwaliteitstoezichtbesluit  

Brussel, 31 mei 2021 



  

 Wijziging kwaliteitstoezichtbesluit  

 

2 
 

   

 

 

 

. 

 

Adviesvraag: Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de 
Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019, wat betreft de registratie van bewijzen van 
beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties in de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank 

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

Ontvangst adviesvraag: 10 mei 2021 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 31 mei 2021 

 

   

Contactpersoon:  Linde Buysse - lbuysse@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 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Linde Buysse SERV_BR_20210531_Kwaliteitstoezichtbesluit_LED 31 mei 2021 

lbuysse@serv.be   

Wijziging kwaliteitstoezichtbesluit voor werkgelegenheid en professionele vorming inzake 
registratie bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties in LED 

Mevrouw de viceminister-president 

 

De SERV ontving uw adviesvraag over de wijziging van het kwaliteitstoezichtbesluit voor de 

beleidsvelden werkgelegenheid en professionele vorming inzake de registratie van de bewijzen 

van beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties in de leer- en en 

ervaringsbewijzendatabank (LED). 

De SERV vindt het positief dat met dit voorontwerp van besluit de kwalificatiebewijzen van 

erkende beroeopskwalificerende trajecten worden opgenomen in de LED door de nodige 

machtiging te geven aan het departement WSE als verwerkingsverantwoordelijke zodat het 

departement gegevens van de erkende beroepskwalificerende trajecten kan registreren in de 

LED. Op die manier worden alle leer- en ervaringsbewijzen gecentraliceerd in één databank.  

De SERV wil er wel op wijzen dat een databank op zich er niet voor zorgt dat de bewijzen van 

beroepskwalificatie, deelkwalificatie en competenties bekender geraken in de samenleving en op 

de arbeidsmarkt. De databank als instrument moet dus ook in de verf worden gezet. Daarnaast 

vraagt de SERV om te onderzoeken op welke manier de LED kan worden geïntegreerd in het 

gepersonaliseerd digitaal loopbaanplatform zoals omschreven in het VESOC-akkoord Alle hens 

aan denk1. Voor de burgers moet er worden gestreefd naar het maximaal centraliseren van alle 

platformen en databanken inzake van levenslang leren en loopbanen. Welke gegevens vanuit 

dat platform met de arbeidsmarkt worden gedeeld, bepaalt de lerende burger zelf, al hebben 

zowel de lerende als potentiële werkgever baat bij zoveel mogelijk transparantie omdat dit de 

kans op werk vergroot.   

Tot slot wil de SERV benadrukken dat er meer nodig is dan enkel een registratie in en 

bekendmaking van de LED om een civiel effect van de beroepskwalificaties te genereren op de 

arbeidsmarkt. Om dit te bekomen, is er een belangrijke rol weggelegd voor zowel de onderwijs- 

als de bedrijfswereld (o.a. sectoren en sectorfondsen). 

 
1  Zie: http://www.serv.be/node/14067 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


