
 

 

 

 

 

Vlaamse Onderwijsraad 

Kunstlaan 6 bus 6 

BE-1210 Brussel 

T +32 2 219 42 99 

F +32 2 219 81 18 

www.vlor.be 

info@vlor.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies over het ontwerp van 

besluit over de vrijstelling van 

beschikbaarheid voor een 

opleiding 
  

Raad Levenslang en Levensbreed Leren  

22 november 2016 

RLLL-RLLL-ADV-1617-002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies op eigen initiatief 

Uitgebracht door de Raad Levenslang en Levensbreed Leren op 22 

november 2016 met eenparigheid van stemmen   

Voorbereiding: Raad Levenslang en Levensbreed leren van 8 november onder 

voorzitterschap van Griet Mathieu en de commissie Onderwijs Arbeidsmarkt onder 

voorzitterschap van 16 november onder voorzitterschap van Mil Kooyman 

Dossierbeheerder(s): Patrice Caremans 

 



 

1 

1 Situering 

Op vrijdag 28 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit principieel 

goed dat onder meer de vrijstelling regelt van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor 

werkzoekenden om een studie, opleiding of stage te volgen. Deze bevoegdheid werd bij de zesde 

staatshervorming overgedragen naar het Vlaams Gewest.  

Artikel 7 van het besluit regelt wie in aanmerking komt voor die vrijstelling en voor welke 

opleidingen.  

De Vlaamse Onderwijsraad formuleert op eigen initiatief een advies hierover omdat deze regeling 

erg belangrijk is voor de opleidingskansen van werkzoekenden in functie van betere kansen op 

de arbeidsmarkt en voor het recht op levenslang leren voor volwassenen.  

2 Principiële opmerkingen 

2.1 Meer kansen op de arbeidsmarkt 

De mogelijkheid tot vrijstelling van beschikbaarheid voor een opleiding, een studie of een stage 

biedt meer kansen op levenslang leren, zorgt ervoor dat meer mensen kiezen voor het rijke 

aanbod aan mogelijkheden tot levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen en verruimt de 

kansen van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.  

Niet alleen opleidingen, studies of stages die voorbereiden op een knelpuntberoep bieden 

werkzoekenden meer kansen op werk. Er zijn nog andere opleidingen die werklozen meer kansen 

bieden op tewerkstelling. Zo bevat de schoolverlatersstudie belangrijke informatie over de 

tewerkstellingskansen voor de afgestudeerden van een bepaalde studie of opleiding. Mensen 

moeten zich ook kunnen heroriënteren op de arbeidsmarkt. Daarnaast beschikken bepaalde 

groepen van laaggeschoolde volwassenen over onvoldoende basisvaardigheden om een studie of 

een opleiding aan te vatten die hen meer kansen biedt op duurzame tewerkstelling.  

De Vlor stelt vast dat alleen verplicht ingeschreven werkzoekenden die werkloosheids- of 

inschakelingsuitkeringen ontvangen vallen onder het toepassingsgebied van het besluit. Mensen 

die geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangen en moeten terugvallen op een 

leefloon, vallen niet onder het toepassingsgebied.  

De Vlor vraagt zich af hoe de Vlaamse overheid zal omgaan met de bepaling in de bijzondere wet 

dat het gewest een tegemoetkoming zal betalen aan de federale overheid als het aantal 

vrijgestelde dagen om redenen van opleiding, studie of stage ten opzichte van het aantal dagen 

van volledig vergoede werkloosheid van hetzelfde jaar meer bedraagt dan 12 % in dat gewest.  

De raad verwijst in dit verband naar de Skills agenda van de Europese Commissie1 die inzet op 

de verbetering van vaardigheden, ook van basisvaardigheden, om de inzetbaarheid van iedereen 

                                                                                                                                                                     

1 A new skills agenda for Europe, Working together to strengthen human capital, employability and competitiveness, 

Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social 

committee and the committee of the regions brussels, 10.6.2016 com(2016) 381 final. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15621&langId=en
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te verhogen en ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Hij pleit voor een zo ruim mogelijk 

toepassingsgebied voor dit besluit.  

2.2 Betere afstemming op de Vlaamse onderwijsregelgeving 

In zijn advies over het Groenboek zesde staatshervorming, wees de Vlor al op de opportuniteiten 

die de overdracht van deze bevoegdheid naar het Vlaams Gewest biedt. De Vlaamse overheid 

kan het vrijstellingenbeleid beter inpassen in het Vlaamse onderwijsbeleid en de regelgeving 

afstemmen op de Vlaamse onderwijswetgeving: ‘De bepaling van de instapdrempels is belangrijk 

om het beleid voor levenslang leren beter af te stemmen op de noden van de lerenden en op de 

nieuwe regelgeving in het beleidsdomein onderwijs. Zo is de notie ‘geslaagd zijn’ niet meer 

eenduidig toe te passen sinds de flexibilisering van het hoger onderwijs en biedt de overdracht 

kansen om de instapdrempels in de onderwijskwalificerende trajecten (OKOT) beter af te 

stemmen op de noden van de lerenden in het volwassenenonderwijs.’2 

Voorliggend besluit maakt geen gebruik van die opportuniteit. Het past de voorwaarden voor de 

vrijstelling van beschikbaarheid om een opleiding, een studie of een stage te volgen, niet aan aan 

de Vlaamse onderwijswetgeving: de flexibilisering van het hoger onderwijs en de modulaire 

structuur van het volwassenenonderwijs. Daardoor wordt de vrijstelling al te vaak afhankelijk van 

de beoordeling van de individuele bemiddelaar. De Vlor vraagt om het besluit zo aan te passen 

dat de vrijstelling voor studietrajecten die de norm zijn in de context van de flexibilisering van het 

hoger onderwijs en de modulaire structuur van het volwassenenonderwijs, niet afhankelijk zijn 

van de beoordeling van een bemiddelaar en niet onderworpen zijn aan de verplichting van een 

formeel afsprakenblad.  

De omschrijving van de omvang van een opleiding op basis van een aantal uren en de 

voorwaarde dat de opleiding niet hoofdzakelijk gegeven wordt na 17 u of op een zaterdag, zijn 

niet meer aangepast aan de realiteit van het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. 

Alleen de inhoud en de studiebelasting (zie 3.3 en 6.1) zijn relevant om te bepalen of een 

opleiding of een studie al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling, niet het tijdstip 

waarop ze gegeven wordt. Daarom vraagt de Vlor om de voorwaarde dat opleidingen die 

hoofzakelijk gegeven worden op zaterdag of na 17 uur niet in aanmerking komen, te schrappen. 

2.3 Meer rechtszekerheid 

De toepassing van de federale wetgeving zoals die vandaag nog gebeurt, leidt tot 

rechtsonzekerheid. Veel hangt af van de directeur en de bemiddelaar van de plaatselijke VDAB. 

Daardoor zijn er grote verschillen tussen de regio’s. Wat in de ene regio wordt goedgekeurd, 

wordt daarom niet goedgekeurd in de andere regio. Zo verschilt het aanbod van OKOT-

opleidingen van regio tot regio. De Vlor pleit hier voor een Vlaanderenbreed aanbod van OKOT-

trajecten waarvoor zonder bijkomende voorwaarden aan alle uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden een vrijstelling wordt toegekend. Ook bij opleidingen naar beroepen die niet 

voorkomen op de knelpuntenlijst is er veel willekeur. De ene directeur laat meer afwijkingen toe 

dan de andere.  

                                                                                                                                                                     

2 Vlaamse Onderwijsraad, Algemene Raad. Advies over het groenboek zesde staatshervorming, 19 december 2013, p. 6. 

http://www.vlor.be/advies/advies-over-het-groenboek-zesde-staathervorming
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Het besluit van de federale overheid leidt vandaag bovendien tot ongelijkheid tussen 

werkzoekenden. Werkzoekenden die een opleiding volgen op eigen initiatief krijgen geen 

vrijstelling en cursisten die een opleiding volgen op vraag van de VDAB krijgen wel vrijstelling. 

Hoewel mensen die leven van een leefloon niet onder het toepassingsgebied van het besluit 

vallen (zie 2.1), geldt ook voor hen dat niet alle OCMW’s op dezelfde manier omgaan met een 

vrijstelling van beschikbaarheid. 

Het Vlaamse lost deze problemen niet op. Er is nood aan een evenwicht tussen het principe dat 

een vrijstelling kan, als de bemiddelaar vaststelt dat de opleiding leidt naar werk en een 

regelgeving die willekeur uitsluit. Ook hier kan een betere inbedding in de Vlaamse 

onderwijswetgeving al veel problemen oplossen. (zie 2.2) 

2.4 Nood aan betere informatie 

De overdracht van deze bevoegdheid aan de Vlaamse overheid biedt ook opportuniteiten voor 

een betere communicatie en informatie. Omdat de bevoegdheid voor de vrijstelling en voor alle 

vormen van opleiding nu in handen is van de Vlaamse overheid kunnen alle betrokkenen, in de 

eerste plaats de onderwijsinstellingen en de bemiddelaars van de VDAB, op een betere en meer 

eenduidige manier geïnformeerd worden. Vroeger was het bijvoorbeeld niet duidelijk tot wie een 

cursist of een student zich eerst moest wenden.  

De Vlor vraagt om aan alle betrokkenen, zowel de onderwijsinstellingen als de lokale VDAB-

bemiddelaars en de potentiële cursisten of studenten, duidelijk te communiceren dat cursisten 

en studenten zich eerst en vooral moeten wenden tot de VDAB en pas dan, na een goedkeuring 

van hun traject, tot de betrokken onderwijsinstelling. De Vlor vraagt ook om de bemiddelaars van 

de VDAB veel beter te informeren over de inhoud en de studiebelasting van alle opleidingen en 

studiemogelijkheden in het onderwijs in Vlaanderen. Zo kunnen zij veel eenduidiger beslissen of 

een studie of een opleiding al dan niet in aanmerking kan komen voor een vrijstelling. 

3 Specifiek voor het volwassenenonderwijs 

3.1 Basiseducatie 

De basiseducatie kan onder bepaalde voorwaarden onder het toepassingsgebied van het besluit 

vallen, maar krijgt geen specifieke bepalingen. Zij vallen onder de generieke bepaling in het 

besluit3 die bijkomende voorwaarden oplegt en de vrijstelling afhankelijk maakt van de 

individuele beoordeling van een bemiddelaar. Omdat bepaalde groepen van volwassenen over 

onvoldoende basisvaardigheden beschikken om een opleiding of een studie aan te vatten die 

hen meer kansen biedt op tewerkstelling, zijn ook voor deze trajecten, die voorafgaan aan een 

opleiding die meer kansen biedt op tewerkstelling, specifieke bepalingen nodig die passen bij de 

eigenheid van die doelgroep. Voor hen zou, zonder bijkomende voorwaarden, een vrijstelling van 

beschikbaarheid en een opleidingsovereenkomst met de VDAB mogelijk moeten zijn.  

                                                                                                                                                                     

3 Art. 111/32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de 

arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, zoals ingevoegd bij Art. 7. 
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Nu geldt ook voor de omvang van de trajecten in de basiseducatie de verplichting van 20 

contacturen per week gedurende 4 weken. Het klopt dat bij de meeste cursisten met beperkte 

leervaardigheden het leerrendement groter is bij intensievere trajecten die langere tijd lopen. Dit 

geldt echter niet voor iedereen. Voor sommige cursisten zijn 20 contacturen te belastend. Zij 

hebben die tijd wel nodig voor voorbereiding en verwerking van de leerstof. Maatwerk moet hier 

de standaard zijn en geen afwijking.  

3.2 Betere afstemming op modularisering van het volwassenonderwijs 

Het besluit houdt geen rekening met de modulaire structuur van het volwassenenonderwijs (zie 

2.2). Daardoor blijven alle problemen die er vroeger waren met de toepassing van de federale 

regelgeving, bestaan.  

De modulaire structuur van het volwassenenonderwijs biedt cursisten veel nieuwe mogelijkheden 

en trajecten op maat om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren, Zo kunnen cursisten 

verschillende opleidingsonderdelen in verschillende instellingen volgen. Op basis van de 

generieke bepalingen in het besluit4, kunnen modulaire trajecten en trajecten op maat nu alleen 

in aanmerking komen voor een vrijstelling  na een beoordeling door de individuele bemiddelaar 

en bijkomende formele afspraken, als zouden ze een uitzondering zijn. In de modulaire structuur 

van het volwassenenonderwijs zijn die trajecten echter de regel. Daarom vraagt de Vlor de 

aanpassing van het artikel over het secundair onderwijs aan de modulaire structuur van het 

volwassenenonderwijs. Zo is de minimale duur van de trajecten van 20 uur per week 

problematisch. Afhankelijk van de opeenvolging van modules in een traject kan het aantal uren 

per week dat een cursist aan zijn opleiding besteedt, sterk verschillen. Die 20 uur zouden een 

gemiddelde moeten zijn over heel het schooljaar, de vakantieperiodes niet meegerekend.  

3.3 NT2 als aandachtspunt 

Voor NT2 trajecten, die zowel de basiseducatie als het volwassenenonderwijs aanbiedt, geldt dat 

zij onder de generieke bepaling in het besluit5 zullen vallen die bijkomende voorwaarden oplegt 

en de vrijstelling afhankelijk maakt van een individuele bemiddelaar. Ook hier opteert de 

overheid meestal terecht, voor intensieve trajecten. Toch geldt ook, net als in de basiseducatie, 

voor sommige cursisten dat 20 contacturen te belastend zijn.  

3.4 Afstandsonderwijs 

Ook het afstandsonderwijs biedt trajecten aan die arbeidsmarkgericht zijn. Als deze opleidingen 

aan bepaalde voorwaarden op het vlak van inhoud en studiebelasting voldoen, zouden deze 

opleidingen in aanmerking moeten kunnen komen voor een vrijstelling. Op basis van het besluit 

dat voorligt, is dit niet mogelijk. De Vlor vraagt om deze mogelijkheid te voorzien. 

 

                                                                                                                                                                     

4 Art. 111/32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de 

arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, zoals ingevoegd bij Art. 7. 
5 Art. 111/32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de 

arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, zoals ingevoegd bij Art. 7. 
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4 Se-n-Se 

Opleidingen Se-n-Se komen terecht in aanmerking voor een vrijstelling. De bepaling dat een 

werkzoekende slechts eenmaal een vrijstelling kan krijgen voor een opleiding secundair 

onderwijs verhindert echter dat cursisten die hun diploma secundair onderwijs behaalden via 

deze weg, nadien een Se-n-Se verwerven op basis van een vrijstelling. Nochtans is het vooral die 

Se-n-Se die hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk zal verbeteren. De Vlor vraagt om 

hiervoor een uitzondering te voorzien in het besluit. 

5 Het deeltijds kunstonderwijs 

De opleidingen in het dko worden niet vermeld in het besluit. Nochtans biedt ook het dko 

arbeidsmarktgerichte opleidingen aan die werkzoekenden meer kansen kunnen bieden op een 

duurzame tewerkstelling. De Vlor gaat er van uit dat de VDAB ook voor deze opleidingen een 

vrijstelling kan verlenen op basis van de generieke bepalingen in het besluit 6 waarbij opnieuw 

een beoordelingsmarge is voor de individuele bemiddelaar die aanleiding kan geven tot 

rechtsonzekerheid en verschillen in beoordeling tussen de regio’s. 

6 Specifiek voor het hoger onderwijs 

6.1 Betere afstemming op flexibilisering van het hoger onderwijs 

Het besluit dat voorligt, houdt geen rekening met de realiteit in het hoger onderwijs in Vlaanderen 

(zie 2.2). Het past de regelgeving voor de vrijstelling niet aan aan de logica en de terminologie 

van de flexibilisering van het hoger onderwijs. De studiebelasting van een opleiding wordt niet 

uitgedrukt in uren maar in studiepunten. De minimale studiebelasting van een opleiding om in 

aanmerking te komen voor een vrijstelling zou bijvoorbeeld kunnen afgestemd worden op de 

minimale studiebelasting om het recht op kinderbijslag te behouden voor generatiestudenten: 27 

studiepunten. Ook de bepaling dat een verlenging mogelijk is als de student zijn opleidingsjaar 

met vrucht heeft afgerond, moet aangepast worden aan deze context en uitgedrukt worden in 

een aantal behaalde studiepunten.  

6.2 Zelfde termijn als voor het secundair onderwijs 

Om vrijstelling te verwerven voor een opleiding secundair onderwijs, moet de werkzoekende ten 

minste een jaar zijn studie of leertijd beëindigd hebben. Voor een studie in het hoger onderwijs is 

die termijn twee jaar. De Vlor vraagt om die periode ook voor het hoger onderwijs te reduceren tot 

een jaar. 

6.3 Problemen met de bestaande regelgeving 

Ook in het hoger onderwijs leidt de toepassing van de federale wetgeving zoals die vandaag nog 

gebeurt, tot praktische problemen waarvoor dit besluit geen oplossing biedt. Zo moeten 

                                                                                                                                                                     

6 Art. 111/32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de 

arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, zoals ingevoegd bij Art. 7. 
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instellingen voor hoger onderwijs eerst informatie verstrekken over de inhoud en de 

studiebelasting van een studie, vooraleer een student vrijstelling kan krijgen. De Vlor vraagt om 

de VDAB toegang te geven tot de databank hoger onderwijs om voor studenten die een vrijstelling 

vragen, zelf te kunnen na gaan of de student genoeg studiepunten opneemt en om het 

studierendement te beoordelen. De VDAB moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen op 

het vlak van privacy als de andere gebruikers van die databank.  

 

 

 

 

 

 

Patrice Caremans                     Griet Mathieu 

wnd. secretaris Raad Levenslang en Levensbreed Leren  voorzitter Raad Levenslang en Levensbreed Leren  
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