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Betrefu Adviesvraag Leerloopbaanbegeleiding

Mevrouw de adm in istrateur-generaal

ln het akkoord dat de sociale partners en de Vlaamse regering goedkeurden

op 11juli 20U met betrekking tot de opleidingsincentives voor werkenden is

het bevorderen van de leercultuur een van de prioriteiten om te komen tot
een verhoging van de deelname aan opleiding en vorming.

Om de leercultuur te versterken en levenslang leren te stimuleren heb ik aan

het Vlaams parlement een ontwerp van decreet overgemaakt dat het
volwassenenonderwijs hervormt. Niet alleen worden centra voor
volwassenenonderwijs groter zodat ze een sterk en breed aanbod kunnen

aanbieden, er zal ook extra kunnen worden ingezet op trajectbegeleiding van
cursisten om ervoor te zorgen dat kwetsbare volwassenen hun opleiding ook
afronden.

Vanaf 1 september 2019 zal het halen van een certificaat of diploma
doorwegen in de financiering van de Centra voor Volwassenenonderwijs en

Basiseducatie. Er komt een bonus voor de centra als cursisten een volledige

opleiding succesvol afronden. Hiermee willen we ongekwalifÍceerde uitstroom
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tegengaan, cursisten versterken op de arbeidsmarkt en centra aanmoedigen volledige opleidingen met
voldoende kwaliteitsvolle trajectbegeleiding aan te bieden, centra met een groter aantal niet-werkende
werkzoekenden en cursisten zonder diploma secundair onderwijs krijgen ook meer middelen,

Daarnaast subsidieerde ik de deelname van Vlaanderen van februari 2015 tot januari 2018 aan het
Europees GOAl-project. Met GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners) werd er
leerloopbaanbegeleiding aangeboden aan kortgeschoolde volwassenen in 6 landen: België (Vlaanderen),

Tsjechië, lJsland, Nederland, Litouwen en Slovenië. ln Vlaanderen werkten 2 organisaties mee aan het
projecu de Leerwinkel West-Vlaanderen en De Stap - Word W|l's! uit cent. Dit GOAL-project wordt
vermeld in het akkoord inzake de opleidingsincentives voor werkenden.

lnmiddels is het GoAl-project afgerond. ln bi1'lage vindt u ter advies het projectverslag evenals de
blauwdruk die de begeleidingsgroep uitwerkte voor verdere uitvoering. tn het rapport blUken de positieve
resultaten van een sterke informatie- en begeleidingsdienstverlening. tk kijk uit naar het advies van de
SERV/VLOR op het verslag en op de aanbevelingen. Daarbij vraag ik aandacht voor de organisatie van
leerloopbaanbegeleiding en hoe leerloopbaanbegeleiding geïntegreerd kan worden in bestaande diensten
en dienst-verlening in Vlaanderen. Daarbij kan er zowel gedacht worden aan instanties binnen het
beleidsdomein onderwijs zoals de centra voor Basiseducatie die erg toegankelijk zijn voor laaggeschoolde
volwassenen met opleidingsvragen, maar evenzeer aan mogelil'kheden buiten het beleidsdomein
onderwiy's zoals de centra voor algemeen welzijnswerk als de VDAB.

Graag kijk ik uit naar uw advies tegen 30 maart e.k.

Met ndelijke groeten,

Hilde ts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Onderwijs
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