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Betrefu OESO Skills Strategy

Mevrouw de admin istrateur-generaal

op maandag 2l januari stelde de OESO haar Skills Strategy voor Vlaanderen

voor

Het rapport omvat een duidelijke analyse en tevens een geïntegreerd geheel

van voorstellen en acties, op niveau van de sociale partners, op nÍveau van de

opleidings- en onderw'rjsverstrekkers en op niveau van de overheid. De vraag
en uitdaging daarbij is ook het uitwerken van een lange-termijn-visie, het
versterken van samenwerking tussen de verschillende partners en niveaus en

verkokering tegen te gaan.

De stakeholders, w.o. het VLoR-secretariaat werden mee betrokken in de

voorbereiding op het rapport.
wat de onderwijsaanbevelingen betreft hebben de voorstellen betrekking op

voornamelijk het volwassenenonderwijs en het hoger onderw'L;'s.
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Met een groot aantal hervormingen sporen we al met de voorstellen die de oESo formuleert, zoals oa de

hervorming van het volwassenenonderwijs, de introductie van de eindtermen, STEM en het duaal leren, de
initiatieven inzake EVC en GKK,... Er zijn echter nog vele uitdagingen, zowel bij opleidingsverstrekkers, in

ondernemingen als op vlak van leercultuur b[j volwassenen.

Mag ik uw advies vragen over de analyse en de aanbevelingen van dit rapport tegen begin maart 2019?

Ook bij de SERV-partners starten er gesprekken op over het rapport en haar aanbevelingen. Het zou

interessant zijn de timing van beide processen daarbij op elkaar af te stemmen.

Met vri lijke groeten,

Hilde
Vicemini -president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderwijs
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