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Situering 

Op 26 september 2005 werd de SERV door Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel om advies gevraagd over het voorontwerp van tweede Vlaams jeugdbeleidsplan 2006-
2010.  
 
Na een aantal algemene bemerkingen gaat de raad in hiernavolgend advies nader in op vol-
gende beleidsdomeinen binnen het Vlaams jeugdbeleidsplan 2006-2009: vrijwilligerswerk, 
mobiliteit, werkgelegenheid en onderwijs. 
 
 

Advies 

−  A l g e m e e n  

De raad onderschrijft het brede taakstelling van het beoogde Vlaamse jeugdbeleid waarvan 
het voorgestelde jeugdbeleidsplan 2006-2009 een vehikel is. Het beoogde jeugdbeleid wil 
bijdragen tot de optimale participatie, ontplooiing en ontwikkeling van alle kinderen en jonge-
ren, zowel als individuen als in formele en informele groepen. Het besteedt bijzondere aan-
dacht aan maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. De raad wijst erop dat het 
aangewezen kan zijn in het jeugdbeleid aandacht te besteden aan specifieke doelgroepen 
(ondermeer allochtonen, gehandicapten, kortgeschoolden). 
 
Het voorgestelde Vlaamse jeugdbeleid is categoriaal opgevat en doorkruist als zodanig meer-
dere beleidsdomeinen en raakt aan meerdere bestuurlijke niveaus. De raad wijst erop dat de 
nodige dynamiek aanwezig dient te zijn en te blijven bestaan om dit categoriale jeugdbeleids-
plan doorheen de vele confrontaties met andere sectoren en niveaus te laten uitmonden in 
een effectieve sturing waarbij visie en pragmatisme kunnen verenigd worden. De raad dringt 
erop aan dat voor alle beleidsmaatregelen binnen alle domeinen een toets wordt voorzien wat 
betreft weerslag op de doelgroep. 
 
De raad onderstreept het belang om het voorgelegde jeugdbeleidsplan te kaderen in een bre-
dere Europese context. Hierbij is het Europees Pact voor de Jeugd voor de hand liggend, 
maar ook bijvoorbeeld de herijkte Lissabonstrategie die duidelijk afgeleide effecten heeft op de 
doelgroep.  
Op het niveau Vlaanderen krijgt de Lissabonstrategie een vertaling in het Pact van Vilvoorde, 
zeer recentelijk herijkt. Voor de raad is het vanzelfsprekend dat in het jeugdbeleidsplan alle - 
in deze context relevante - doelstellingen uit het Pact van Vilvoorde worden geoperationali-
seerd. 
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Van de vele sectoren die aan bod komen wil de raad hierna verder ingaan op de domeinen 
vrijwilligerswerk, mobiliteit, werkgelegenheid en onderwijs, steeds in de specifieke relatie tot 
de doelgroep.  
 
 

−  V r i j w i l l i g e r s w e r k  

De raad ondersteunt de operationele doelstelling gericht op de stimulering van het vrijwilligerswerk 
in de jeugdsector (OD 7.1.3) en de acties die in dit verband worden voorgesteld. De betrachting 
vormt ondermeer een verbijzondering van de door de Vlaamse sociale partners voorgestelde, en 
intussen ook door de Vlaamse regering aangenomen uitbreiding van doelstelling 21 van het herijk-
te Pact van Vilvoorde tot bevordering van het vrijwilligerswerk. 
 
De raad heeft in het verleden (advies van 8 mei 1991 over het ontwerpdecreet betreffende het 
algemeen welzijnswerk, advies van 27 april 1993 over het ontwerpdecreet betreffende het vrijwilli-
gerswerk in de welzijns- en gezondheidssector) meermaals de maatschappelijke betekenis van het 
vrijwilligerswerk duidelijk onderstreept. Aan de basis van het vrijwilligerswerk ligt een sociale bewo-
genheid die vorm krijgt in uitingen van vrijwillige solidariteit.  Als zodanig draagt de uitbouw van het 
vrijwilligerswerk rechtstreeks bij tot de vergroting van het maatschappelijk draagvlak van een soli-
daire samenleving.  Deze waarden zijn voor de Vlaamse sociale partners essentieel.  
 
De raad heeft er steeds voor gepleit dat de spontane inzet van de vrijwilliger zou ondersteund 
worden. Belangrijke facetten hiervan zijn ondermeer aangepaste begeleiding, vorming en 
inspraak op de plaats waar de vrijwilliger ingeschakeld wordt.   
 
De raad ondersteunt de voorgestelde actie om vrijwilligersactiviteiten beter te erkennen en 
aldus de maatschappelijke betrokkenheid van jonge vrijwilligers en hun vaardigheden te waar-
deren.  
De voorgestelde EVC-piste is hierbij een essentieel gegeven. De raad wenst zeer nadrukkelijk 
het belang te onderstrepen van de opname in de portefolio van alle levensbreed verworven 
competenties, ook in het vrijwilligerswerk. 
 
 

−  M o b i l i t e i t  

De raad stelt voor in het kader van grotere verkeersveiligheid (OD 16.3) een bijkomende actie op te 
zetten waarbij tussen de scholen en de transportsector gezamenlijke projecten worden uitgewerkt 
rond verkeersveiligheid en goederenvervoer.  
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Demonstratieprojecten van vrachtwagens en chauffeurs in scholen kunnen een wezenlijke bijdrage 
leveren tot een beter (wederzijds) begrip en bewustwording van de problematiek. Her en der zijn in 
het verleden reeds enkele initiatieven in die zin genomen. Via de beroepsfederatie voor beroeps-
goederenvervoer worden chauffeurs (met vrachtwagen) in contact gebracht met scholen en worden 
er demonstraties gegeven. Op die manier worden de kinderen op een interactieve manier betrok-
ken bij de verkeersveiligheid in het goederenvervoer.  
 
Dergelijke samenwerkingsverbanden moeten meer worden ontwikkeld via betrokkenheid van ook 
andere sectoren of bedrijven. 
 
De blinde vlekken in het netmanagement van De Lijn voor wat de relaties tussen scholen en woon-
kernen betreft moeten worden opgevuld.  
 
 

−  W e r k g e l eg e n h e i d  

Algemeen wil de raad opmerken dat de problematiek van jeugdwerkloosheid en jeugdwerk-
zaamheid momenteel deel uitmaakt van tripartiet overleg tussen Vlaamse regering en Vlaam-
se sociale partners. De raad is dan ook tevreden dat deze problematiek gezamenlijk zal aan-
gepakt worden en drukt de wens uit dat dit overleg zal leiden tot een werkelijke vermindering 
van het aantal jonge werklozen. Echter, aangezien deze gesprekken nog lopende zijn, wensen 
de sociale partners geen uitspraken te doen over welke nu de meest aangewezen pistes zijn 
om jongerenwerkloosheid aan te pakken. Dit om de lopende gesprekken met de Vlaamse 
regering in alle openheid te kunnen laten verlopen. 
 
Toch wil de raad reeds enkele opmerkingen maken bij enkele van de in het Jeugdbeleidsplan 
voorgestelde doelstellingen of maatregelen. 
 

 De strategische doelstelling 17.1 beoogt het dichter bij elkaar brengen van talenten, oplei-
dingen en de arbeidsmarkt. Het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 heeft even-
eens aandacht voor deze problematiek, meer bepaald wat betreft de knelpuntvacatures. De 
raad vindt echter geen operationele doelstelling terug onder deze strategische doelstelling 
die inspeelt op deze uitdaging, die uiteraard gekoppeld is aan een gebrekkige matching tus-
sen talenten, opleidingen en de arbeidsmarkt. Het Werkgelegenheidsakkoord voorziet ver-
schillende maatregelen die een terugdringing betrachten van het aantal knelpuntvacatures, 
en de sociale partners vragen hier dan ook aandacht voor in het Jeugdbeleidsplan. 
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 De raad mist een belangrijke operationele doelstelling in deel 17.1, nl. betreffende de onge-
kwalificeerde uitstroom. Het Pact van Vilvoorde expliciteert dat het aantal jongeren dat de 
school verlaat zonder voldoende startkwalificaties voor de arbeidsmarkt en de samenleving, 
tegen 2010 minstens moet gehalveerd zijn. De allereerste zin uit deel 17.1 legt de vinger op 
de wonde en stelt dat de preventie van jeugdwerkloosheid in het onderwijs begint.  
Daarom dringen de sociale partners dan ook aan op de opname van deze doelstelling. Hier-
aan gekoppeld is het voor de sociale partners belangrijk dat er gewerkt wordt aan een ac-
tieplan om deze ongekwalificeerde uitstroom te verminderen. 

 Terecht maakt SD 17.1 melding van de opwaardering van deeltijdse leersystemen (OD 
17.1.3). Volgens de raad dient bij de acties echter ook melding gemaakt te worden van het 
Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 dat stipuleert dat Vlaamse sociale partners 
en Vlaamse overheid verdere afspraken zullen maken over o.a. het relanceplan voor de 
Leertijd, de Task Force Alternerend Leren, een duidelijke regelgeving w.o. de mogelijkheid 
voor een Vlaams opleidingsstatuut, enz… 

 Wat betreft OD 17.1.5 “Samenwerking met bedrijfsleven” wijst de raad erop dat de eindter-
men nog niet zijn afgeschaft zijn, en dat als zodanig hierop niet vooruit kan worden gelopen. 
Aansluitend wil de raad zijn standpunt herhalen dat standaarden voor de titels van beroeps-
bekwaamheid en specifieke eindtermen niet zonder meer kunnen gelijk gesteld worden. Ti-
tels van beroepsbekwaamheid dienen om de levenslang en levensbreed verworven compe-
tenties van een volwassene te valoriseren. Standaarden zijn dus een instrument om die 
competenties in het het hic et nunc vast te stellen en te beoordelen. Specifieke eindtermen 
zijn instrumenten om de vorderingen en leeruitkomsten van jongeren in het formele - initiële 
onderwijs te beoordelen. Leeruitkomsten van een formeel traject en competenties verwor-
ven via een informeel traject zijn niet noodzakelijk gelijk te stellen.  
Daarom wijst de raad erop dat de beroepsprofielen de bron dienen te vormen van de eind-
termen, en niet de standaarden zoals in de laatste zin gesuggereerd wordt. Een standaard 
is immers een beknopt werkinstrument, dat het moet mogelijk maken om te toetsen of ie-
mand op een bepaald ogenblik over bepaalde competenties beschikt. Beroepsprofielen 
daarentegen, zijn rijker aan informatie en daarom ook een betere basis voor onderwijs om 
zich op af te stellen. 

 In operationele doelstelling 17.2.2 wordt gesteld dat de voorbije jaren de begeleiding van 
jonge IBO-deelnemers sterk verbeterd is. In werkelijkheid daalt echter het volume aan bege-
leiding per IBO-deelnemer, en de raad vraagt dan ook de passage in die zin aan te passen. 
Volgens de tekst zal de praktijk uitwijzen of meer begeleiding zal leiden tot een daling van 
het aantal ongunstige stopzettingen. De raad wijst er echter op dat het Beheerscontract van 
de VDAB duidelijke doelstellingen voorop stelt, nl. een daling met 10% tegen 2009 van het 
aantal ongunstige stopzettingen (komende van 19,1% in 2004). Het komt er dus niet op aan 
om de praktijk af te wachten, maar om daadwerkelijk de ingeschreven doelstellingen te be-
halen. 
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 Wat betreft de strategische doelstelling 17.2 omtrent het getrapt begeleidingsmodel voor 
werkzoekenden, stelt de raad dat het curatieve luik niet uit het oog mag worden verloren, en 
minstens even belangrijk is als het preventieve luik. Momenteel wordt het curatieve luik en-
kel zijdelings opgenomen onder het deel over de proeftuinen werkervaring (OD 17.2.4). 
Daarom moet deze operationele doelstelling opgesplitst worden. 
Enerzijds in de operationele doelstelling gericht op een sluitende curatieve aanpak, waarbij 
het overigens belangrijk is dat deze aanpak moet uitgebreid worden naar OCMW-jongeren. 
Anderzijds in de operationele doelstelling omtrent werkervaring zoals deze momenteel 
wordt ingevuld in de tekst. 

 Operationele doelstelling 17.2.5 wil uitzendarbeid valoriseren als één van de inschakelings-
instrumenten voor jongeren, en specifiek voor kansengroepen. De raad stelt vast dat dit 
punt momenteel onderwerp uitmaakt van een uitvoerige discussie in de Nationale Arbeids-
raad (en in VESOC) en vraagt dan ook dat de voorliggende tekst nog geen voorafname 
doet op deze belangrijke discussie tussen sociale partners. 

 De strategische doelstelling 17.3 handelt over de optimalisering van loopbaanbegeleiding in 
Vlaanderen. Dit is an sich een waardevolle doelstelling indien deze gezien wordt vanuit het 
begeleiden van jongeren bij de keuze van een hogere opleiding of bij de zoektocht naar een 
eerste job. 
 
De praktische uitwerking van deze doelstelling richt zich echter op het momenteel in 
ESF zwaartepunt 4 ontwikkelde beleid rond loopbaandienstverlening. Dit is een dienst-
verlening voor werknemers met minstens één jaar werkervaring. In die zin kan deze 
dienstverlening wel nuttig zijn voor sommige jongeren die na één jaar werkervaring nog 
niet goed weten welke weg ze op willen. Maar sowieso komt deze dienstverlening niet 
in aanmerking voor beroeps- of opleidingskeuzevoorlichting van jongeren.  

 
De raad vraagt dan ook dat de waardevolle strategische doelstelling vertaald wordt in 
nieuwe operationele doelstellingen die enerzijds beogen jongeren te begeleiden in hun 
zoektocht naar opleiding en/of werk, en anderzijds jongeren zullen begeleiden die na 
één jaar werkervaring nog te weinig oriëntatie kunnen geven aan hun carrière. Het is 
dan ook nodig om hieromtrent in het onderwijs specifieke acties uit te voeren. 

 Het is niet aangewezen om SD 17.4 en aansluitend OD 17.4.1 – die in principe de deeltijdse 
tewerkstelling van jongeren in de sociale economie voor ogen hebben – te behouden als 
aparte doelstellingen aangezien dit eerder acties zijn die thuishoren onder Operationele 
Doelstelling 17.1.3 dat specifiek handelt over de opwaardering van deeltijdse leersystemen. 
(In SD 17.4 is trouwens ook sprake van “stageplaatsen” terwijl het in het geval van deeltijds 
lerenden steeds over “werkervaringsplaatsen” gaat). 

 
 

−  O n d e r w i j s  

Het beleidsplan formuleert strategische doelstellingen (SD) op vlak van leerlingenparticipatie, 
de opstelling van een leerlingenstatuut (met rechten en plichten), de evaluatie van vakover-
schrijdende eindtermen, het recht op onderwijs van elk kind, de kostentransparantie, de brede 
school, een onderwijscontinuüm en onderwijs ook voor kwetsbare jongeren. 
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De raad vindt dit stuk voor stuk relevante thema’s. Wel mist hij naast algemene thema’s, een 
structurering in de acties die gericht zijn op kinderen in het kleuter- en basisonderwijs, scholieren in 
het secundair onderwijs en jongeren in het hoger onderwijs.  
Algemeen vraagt de raad dat het jeugdbeleidsplan zich meer dan nu het geval is ook zou rich-
ten op de uitdagingen die zich stellen ten aanzien van jongeren in het hoger onderwijs. In dit 
verband dient de doelstelling 2 uit het herijkte Pact van Vilvoorde in het plan te worden ver-
taald. Vermelde doelstelling 2 stelt ondermeer dat tegen 2010 is “het onderwijs meer gedemo-
cratiseerd dient te zijn. De dualisering van de samenleving wordt bestreden door de toegang 
tot leerinitiatieven aan iedereen te garanderen en door doorheen het gehele leerproces effec-
tief en efficiënt ongelijke kansen aan te pakken. Kinderen van niet-hooggeschoolde ouders 
bereiken een participatiegraad van 60% in het hoger onderwijs”. 
 
Algemeen is de raad ook van mening dat enkele van de operationele doelstellingen te weinig con-
creet zijn ingevuld. Zo zal de ontwikkeling van een participatief model door scholen “gestimuleerd 
en gefaciliteerd worden” (OD 18.1.2), maar is niet vermeld op welke manier dit zal gebeuren.   
 
Enkele opmerkingen per operationele doelstelling: 
 

 De raad vraagt een meer offensieve strategie wat betreft het omzetten van het principe van 
kosteloosheid van het leerplichtonderwijs (SD 18.5 en OD 18.5.1). In dit opzicht bepaalt het 
Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 dat men een tegemoetkoming wil toekennen 
in de materiaalkosten van lerenden. Dit is bedoeld als versterking van het beleid inzake 
knelpuntvacatures. Momenteel wordt het overleg omtrent de precieze invulling van deze 
maatregel gevoerd in het VESOC. De raad acht het alleszins aangewezen om te verwijzen 
naar deze bepaling uit het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord. 

 Bij de OD 18.5.2 wordt voorzien dat er meer middelen wordt uitgetrokken voor TSO en 
BSO. De raad vraagt dat hier expliciet vermeld wordt dat zowel het voltijds àls het deeltijds 
beroepsonderwijs meer middelen zullen krijgen, dit met het oog op een daling van de kosten 
voor de ouders.  

 De raad vindt het een goede zaak dat het sociaal-economisch profiel van studenten die 
deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s doorgelicht wordt (OD 18.5.5). Ze vraagt dat ook 
scholieren (uit kwetsbare milieus) die niet doorstromen naar het hoger onderwijs gelijkwaar-
dig kunnen participeren aan uitwisselingsprogramma’s o.a. in het kader van Europees bur-
gerschapseducatie (SD 18.3). In het algemeen vraagt de raad in dit verband dat doelstelling 
15 van het herijkte Pact van Vilvoorde in het jeugdbeleidsplan wordt geoperationaliseerd.  In 
vermelde doelstelling wordt ondermeer gesteld dat elke jongere uit Vlaanderen vanaf 2010 
de kans moet krijgen om een ervaring op te doen in het buitenland, ondermeer in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking, culturele vorming en onderwijs. 
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 De raad betreurt dat met SD 18.8 het recht op onderwijs voor de meest kwetsbare jongeren 
en kinderen verengd wordt tot probleem van schoolmoeheid, spijbelen en probleemgedrag.  
De raad mist initiatieven die de heersende cultuur in het onderwijs openbreken om zodoen-
de beter aansluiting te vinden bij de leefwereld van kwetsbare jongeren en schoolmoeheid 
en spijbelen voorkomen. Het vertalen van de time-out methodiek naar het geheel van het 
onderwijs (OD 18.8.2) en het invoeren van het herstelrechtelijke aanpak in het onderwijs 
(OD 18.8.3) vindt de raad een goede zaak. 

 Bij 18.10 staat bij OD 7.1.2 “stimuleren diversiteit aanbod (DIVA)“, dit moet zijn “stimuleren 
diversiteit aanbod (brede school)”. De doelstelling van DIVA is recentelijk ook gewijzigd.  


