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De heer Ben WEYTS 

Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

Kreupelenstraat 2 

B-1000 Brussel 

Voorontwerp van decreet over de relancemaatregelen in het on-

derwijs 

Geachte mijnheer de minister, 

De SERV brengt een positief advies uit over dit voorontwerp van Relance-

decreet. Dit decreet staat grotendeels in functie van de uitvoering van het re-

lanceplan Edusprong.  

De SERV baseert zijn positief advies onder meer op: 

• de extra mogelijkheden om tijdelijk korte modules in te richten in alle 

leergebieden en rond geletterdheid, NT2, ICT en Europese hoofdtalen; 

• de extra mogelijkheden om geïntegreerde opleidingen aan te bieden, 

waarbij een docent instaat voor Nederlands en een andere docent voor 

de vaktechnische opleiding; 

• de inzet op gemengde trajecten van de centra voor volwassenonderwijs 

en de centrale examencommissie; 

• de tijdelijke opheffing van de rationalisatienorm en de toekenning van 

relancemiddelen voor de Syntra vzw (voor Duaal Leren en Leertijd); 

• de mogelijkheid van 100% afstandsonderwijs. 

Door deze maatregelen is onder andere meer flexibiliteit in het aanbod moge-

lijk. Het volwassenenonderwijs en de basiseducatie kunnen daardoor zorgen 

voor (korte) gerichte trajecten voor cursisten en zo bijdragen aan hun kwalifica-

tie- en arbeidsmarktkansen.  

De SERV vraagt wel consequent beleid op vlak van de kansen op arbeidsmarkt-

integratie van nieuwkomers via het volwassenenonderwijs. Enkele maatrege-

len in voorliggend decreet moeten de arbeidsmarktintegratie van o.a. nieuwko-

mers versterken. Maar andere recente maatregelen in het volwassenenonder-

wijs, zoals de invoering van de gestandaardiseerde NT2-testen, kunnen de aan-

trekkelijkheid van geïntegreerde trajecten inperken. (Zie het advies ‘Wijzigings-

decreet NT2’ van de commissie Diversiteit van de SERV van 20 december 2021). 

 



 

 

 

 

De SERV kijkt uit naar de bijkomende (regelgevende) initiatieven die no-

dig zijn om de doelen en acties van Edusprong te realiseren. Daaronder 

vallen het opleidingskompas, een doeltreffende informatieverstrekking i.s.m. 

lokale partners, ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, 

versterking EVC-beleid en een outreachende aanpak wat betreft vroegtijdig 

schoolverlaten.  

 

Naast deze acties zijn nog belangrijk voor de SERV:  

 

• de regioscan en de impact van de resultaten daarvan op het opleidings-

aanbod;  

• de voorbereiding van Duaal Leren in het volwassenenonderwijs dat op 1 

september 2022 van start gaat, de beroepsgerichte opleidingen in het 

volwassenenonderwijs kunnen via duaal leren een vernieuwd en aan-

trekkelijk élan krijgen; 

• het vermijden van Mattheuseffecten of het vergroten van de kloof in op-

leidingsdeelname, een reëel risico bij het verder inzetten op afstandsle-

ren en hybride leervormen; 

• samenwerking en co-creatie met andere actoren zoals de Syntra vzw’s, 

VDAB, de sectorale opleidingsfondsen en ondernemingen;  

• afstemming met andere plannen waaronder het Actieplan Levenslang 

Leren. 

 

De extra middelen voor het volwassenenonderwijs zijn aanzienlijk (60mio €). 

De SERV vraagt een transparant overzicht van de besteding van de relancemid-

delen. (Cfr. het advies ‘Actieplan Edusprong’ van de SERV van 22 maart 2021).  

 

De SERV vraagt ook up to date informatie beschikbaar te stellen over alle maat-

regelen en acties. Dit om de uitkomsten van Edusprong op te kunnen volgen 

en de uitrol van Edusprong waar mogelijk te kunnen ondersteunen.   

 

Hoogachtend  

 

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter

 


