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1                               v l o r . b e 

 

1 Situering 

Dit ontwerp van besluit geeft uitvoering aan het decreet van 23 december 2022 over de premie 

kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding.1 

Dit decreet moet de stimulansen voor ondernemingen optimaliseren en vereenvoudigen in het 

kader van werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding.  

Het ontwerp van besluit voert één premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen in. Die 

premie stimuleert ondernemingen om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden voor een 

kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent. Daarnaast wordt een 

leerlingenpremie alternerende opleiding ingevoerd. Deze premie moet leerlingen stimuleren om 

hun alternerende opleiding succesvol af te ronden.  

2 Opmerkingen 

De Vlor apprecieert de vereenvoudiging en verhoogde transparantie die de vernieuwde premies 

brengen. De koppeling van data zorgt ook voor een vermindering van administratieve lasten. Het is 

wel jammer dat de situatie in Brussel er niet duidelijker op wordt. Verdere afstemming met het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest is misschien niet vanzelfsprekend, maar verschillen tussen 

leerlingen in dezelfde klas komen een heldere communicatie en het welslagen van duaal leren in 

Brussel niet ten goede.   

De Vlor is tevreden dat de Vlaamse Regering in de verdere uitwerking van het decreet over de 

premies rekening gehouden heeft met enkele voorstellen uit ons advies bij het ontwerpdecreet. Zo 

werd de premie ook uitgebreid naar duaal leren in het buitengewoon onderwijs. De premie zou 

echter alle vormen van doorgedreven werkplekleren in het buitengewoon onderwijs moeten 

valoriseren. De alternerende beroepsopleiding (ABO) biedt BuSO OV3-leerlingen in de 

integratiefase (na hun initiële opleiding) een éénjarige opleiding in de vorm van alternerend leren 

en werken. Naast twee dagen vorming op school lopen deze leerlingen wekelijks ook drie dagen 

(onbezoldigde) stage in een bedrijf. Het is belangrijk voor zowel deze jongeren als de bedrijven die 

hen begeleiden om hier eenzelfde premie te voorzien, zodat alle betrokkenen blijven investeren in 

en deelnemen aan die opleidingen. 

Tot slot zijn we ook positief over de monitoring die voorzien wordt in het decreet. Het is wenselijk 

om het gebruik en de effecten van de premies te evalueren en een uitbreiding van doelgroepen en 

budgettaire ruimte in de toekomst te overwegen. 

 

1 De Vlor bracht op 23/06/23 al advies uit over dat ontwerpdecreet: Vlor, Algemene Raad. Premies werkplekleren. Advies 

bij het voorontwerp van decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie 

alternerende opleidingen, 23 juni 2022. 
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