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1 Situering 

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor 

Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven.  

Op 21 februari 2020 bracht de Algemene Raad van de Vlor het advies uit over het voorontwerp 

van decreet tot opheffing van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

Agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen”, tot regeling 

van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam “Hermesfonds”.1 

Op 17 juni 2020 keurde het Vlaams Parlement het decreet van 19 juni 2020 tot opheffing van 

Syntra Vlaanderen goed. Voor de verdere uitwerking van de inkanteling moesten de nodige 

uitvoeringsbesluiten worden opgesteld.  

Op 20 juli 2020 ontving de Vlor van de minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, Hilde Crevits, vier adviesvragen met betrekking tot de verdere 

uitwerking van de opheffing van Syntra Vlaanderen. Die adviesvragen hebben betrekking op: 

1 Besluit van de Vlaamse Regering over de ontbinding zonder vereffening van het 

publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap 

voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen” en tot wijziging van de naam 

“Hermesfonds”; 

2 Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van een centrum 

ondernemersvorming; 

3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oproep ondernemerschapstrajecten; 

4 Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 

tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. 

 

Dit advies betreft het besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 

10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. 

2 Advies 

De Vlor kan akkoord gaan met de technische aanpassingen in dit besluit en spreekt zijn 

waardering uit dat er verwezen wordt naar het opstellen van een huishoudelijk reglement zoals 

vermeld in het advies over de opheffing van Syntra Vlaanderen van 21 februari 2020.  

De Vlor wil toch nog twee bezorgdheden uitdrukken in verband met de beroepsprocedure en de 

afwijkingen op de schoolvakantieregeling.  

In het advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering bij het decreet over het 

statuut van duaal leren van 6 juni 2016 gaf de Vlor al aan dat hij de vertegenwoordiging van 

 

1 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad, Advies over het voorontwerp van decreet tot opheffing van het 

publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd Agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - 

Syntra Vlaanderen', tot regeling van de taken en bevoegdheden en tot wijziging van de naam 'Hermesfonds', 21 februari 

2020  
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enkel sociale partners betreurde en gaf hij aan dat het cruciaal is dat er betrokkenheid wordt 

voorzien vanuit de onderwijswereld.2 De Vlor staat erop om het belang hiervan opnieuw te 

benadrukken zowel bij de erkenning van de ondernemingen, maar zeker ook wanneer het gaat 

over de eenzijdige beëindiging van de Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) of de 

Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO). De raad begrijpt het belang van de timing van 

deze technische aanpassingen maar stelt dat, indien het niet mogelijk zou zijn om dit nu op te 

nemen, dat er zeker in een later stadium op moet worden teruggekomen. De Vlor benadrukt dat 

het belangrijk is dat hier een onderwijsstem in wordt meegenomen.  

De Vlor is er zich van bewust dat er geen wijziging wordt doorgevoerd wat betreft de afwijking op 

de schoolvakantieregeling. De raad pleit ervoor om hiermee zorgvuldig te blijven omgaan vanuit 

sectoren en onderwijs en om dit tot een minimum te beperken.  

 

2 Vlaamse Onderwijsraad, Raad secundair onderwijs, Advies over het uitvoeringsbesluit bij het statuut duaal leren, 16 juni 

2016  
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