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Advies op vraag van Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw  op 

19 juli 2021  
 

Uitgebracht door de  Algemene Raad op 23 september 2021 met eenparigheid van 

stemmen 
 

Voorbereiding: commissie onderwijs-arbeidsmarkt op 8 september 2021, onder 

voorzitterschap van Luc Van Waes 
 

Dossierbeheerder: Ewoud De Sadeleer 



 

1                               v l o r . b e 
 

1 Situering 

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de opheffing van het Vlaams Agentschap voor 

Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de inkanteling van zijn taken in diverse entiteiten van 

de Vlaamse overheid. In die sectoren waar het momenteel nog niet mogelijk is om samen te werken 

met een sectoraal partnerschap kan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren zijn taken 

toevertrouwen aan een door de Vlaamse Regering aan te duiden dienst. Het gaat concreet om de 

verantwoordelijkheid voor werkplekbegeleiding voor sectoren zonder sectoraal partnerschap.  

De Vlaamse Regering duidde aanvankelijk VDAB aan om die opdrachten op te nemen. Via een 

Besluit van de Vlaamse Regering wil ze die bevoegdheden nu toewijzen aan het Departement Werk 

en Sociale Economie (WSE). Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering het bovengenoemd BVR 

principieel goed. De Vlor ontving aansluitend een adviesvraag van Hilde Crevits, minister van 

Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw. 

2 Wijziging verantwoordelijke dienst 

De voorgestelde wijziging zal inderdaad zorgen voor een meer geïntegreerde werking van 

alternerend leren en meer duidelijkheid voor de begunstigden van alternerend leren (de 

ondernemingen, scholen en leerlingen). De Vlor steunt dan ook de wijziging om de opdrachten van 

het Vlaams Partnerschap Duaal Leren die niet door de sectorale partnerschappen worden 

opgenomen toe te wijzen aan het Departement WSE, in plaats van aan VDAB. 

 

 


