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I. Inleiding

1. PRINCIPES VAN HET PLAN OPLEIDING 2020
Het Plan Opleiding 2020 kadert in de Strategie 2025 voor Brussel.
De Taskforce Tewerkstelling-Opleiding Onderwijs Ondernemingen baseerde de tekst op zijn werkzaamheden over de ontwikkeling van het
beroepsopleidingsaanbod tegen 2020; over het kadaster van het aanbod aan kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding; de noden op het vlak van
tewerkstelling; en op de vier prioritaire strategieën: Alternerend leren, Stages & Opleidingen in bedrijven, Pool Opleiding werkgelegenheid en Validering
van bekwaamheden.
Het Plan Opleiding streeft de volgende einddoelstellingen na:
1. De deelname van de Brusselaars aan de tewerkstelling verder verbeteren

a. door hun bekwaamheden en certificeringsniveaus te verbeteren;
b. en door het recht op levenslange kwalificatie te concretiseren

Daartoe voorziet het Plan hoofdzakelijk de volgende middelen:
1.
Coherente en aangepaste trajecten organiseren die tot tewerkstelling leiden waarbij de overstapmogelijkheden tussen
opleidingen en/of studies bevorderd worden
2.
Het huidige en toekomstige opleidingsaanbod ontwikkelen en kwalitatief en kwantitatief heroriënteren
3.
De verschillende stagemogelijkheden ontwikkelen waaronder in het bijzonder het alternerend leren en de individuele
beroepsopleidingen in ondernemingen1
4.
De sectoractie op het vlak van tewerkstelling en opleiding in Brussel ontwikkelen
5.
Een gezamenlijke sturing van de acties verzekeren met name via een Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid
en de opleiding
Het Plan Opleiding mobiliseert en verbindt wederzijds in een Alliantie:

1

De verschillende stagemogelijkheden of “leervormen in de arbeidsomgeving”. Vgl. de stagetypes die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden aangenomen via de nota
aan de Regeringen van het BHG en de Cocof die bij dit plan zijn gevoegd.
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de overheid van verschillende bevoegdheidsniveaus;

de sociale partners en in het bijzonder de werkgevers;

de operatoren;

de leerders;
… tot een dienst van een krachtige herontplooiing van de werkgelegenheids- en kwalificatiesystemen voor de Brusselaars.
De bedoeling van het Plan is om alle tewerkstellings-, opleidings- en onderwijsoperatoren die op het gewestelijke grondgebied actief zijn ten dienste te
stellen van de kwalificatie en de tewerkstelling van de Brusselaars met naleving van de bevoegdheden van elke deelstaat (Gewest en
Gemeenschappen) en de doelstellingen en de eigen opdrachten van elke opleidingsoperator en opleidingsactor.
Het Plan Opleiding 2020 maakt integraal deel uit van de grote werven van Strategie 2025, kadert de facto ook in de Belgische bijdrage tot de doelstellingen
van de EU2020-Strategie en het Europese cohesiebeleid.

2. DE GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARINGEN EN COCOF
De Meerderheidsakkoorden stellen vast dat de “onderkwalificering één van de structurele oorzaken is van de werkloosheid in Brussel. Opleiding en onderwijs
zijn dus essentiële vaardigheden om de sociale Brusselse uitdaging aan te gaan”. Deze akkoorden voorzien dan ook dat er een Opleidingsplan wordt
aangenomen, in het bijzonder via de volgende acties:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
“Om de weddenschap van de Alliantie werkgelegenheid-opleiding met de onderwijs- en ondernemingswereld te winnen, zal de Regering gebruik maken
van becijferde meerjarendoelstellingen met name op het vlak van jobcreatiepercentages, begeleiding en tewerkstelling, aantal stages (FPI,
overgangsstages, alternerende stages...) en opleiding vanuit de overheids-, verenigings- en privésector (...)
Op het vlak van begeleiding en opleiding gaat het erom onze begrotingsmiddelen bij voorrang te richten op de laaggeschoolde of ongeschoolde
werkzoekenden.
(...) In naleving van ieders bekwaamheden en tegen eind 2014, zullen de Minister(s) belast met Tewerkstelling, Economie, Opleiding en Onderwijs alle
Opleidings- en Onderwijsactoren in Brussel samenbrengen, met inbegrip van de economische sector en de scholen voor sociale promotie via de Taskforce
van de uitgebreide BESOC om:
(…)
- Een ambitieus “plan opleiding” aannemen voor de ondergekwalificeerden waarvan één van de belangrijkste pijlers de alternerende opleidingsprojecten
zullen vormen in partnership met de ondernemingen uit Brussel en de rand (Waals- en Vlaams-Brabant).
In dit kader zal het nieuwe opleidingsbestelproces van Actiris ingevoerd moeten worden dat aan de specifieke behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt
beantwoordt.
(…)
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De Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal een substantiële verhoging nastreven van het beroepsopleidingsaanbod dat beschikbaar is voor werknemers
zodat er minstens 20 000 begunstigden bereikt worden van de beroepsopleiding die door Bruxelles Formation beheerd wordt tegen 2020 met een
gevoelige verhoging van de Brusselaars”.
Binnen de Franse Gemeenschapscommissie:
“Heeft het College tot doel 20 000 opleidingsplaatsen te bereiken voor 20 000 verschillende deelnemers tegen 2020. Bruxelles Formation en zijn partners,
met name de ondernemingswereld (sectorfederaties en interprofessionele federaties) evenals Sfpme en zijn partner EFP zijn de voornaamste operatoren
van deze ambitie”.
“Het College zal erover waken om jaarlijks 3 000 opleidingsplaatsen en 2 000 stageplaatsen aan te bieden voor de werkzoekenden die betrokken zijn
bij het Jongerengarantiesysteem. »
« Het College zal erover waken de opleiding te ontwikkelen en het aantal leergasten te verhogen met een doelstelling van 1.500 leergasten. »

Om dit te verwezenlijken

« zal het College een vijfjarenplan aannemen voor de ontwikkeling en de financiering van het beroepsopleidingsaanbod. Dit plan zal samengaan met
verwezenlijkingsdoelstellingen en meetbare resultaten: een geharmoniseerd opvolgingstool tussen de verschillende openbare tewerkstellings- en
opleidingsdiensten. In dit kader wordt het Observatorium voor de Werkgelegenheid bij de werkzaamheden betrokken. Deze groei zal omkaderd worden
door een globaal schema dat op de behoeften anticipeert en een strategie ontplooit voor het opleidingsaanbod maar ook het bestaande en toekomstige
aanbod kwalitatief aanpast.
De partnerships met VDAB Brussel en het onderwijs (kwalificerend en voor sociale promotie) worden ontwikkeld evenals de certificering».

3. WAAROM? DE UITDAGING VAN DE KWALIFICATIE VAN DE BRUSSELAARS: DIAGNOSE EN DOELSTELLINGEN
Het Plan Opleiding beoogt ten slotte bij te dragen tot het bereiken van één van de belangrijkste doelstellingen van Strategie 2025: het
tewerkstellingspercentage van de Brusselaars (54,3% in 2014) te verhogen door de duurzame integratie in kwaliteitsvolle banen. Om
hiertoe te komen richt het Plan Opleiding 2020 zich op een kwalificatiestrategie die een voortdurende verbetering beoogt van de
tewerkstellingspercentages na de opleiding en de certificering.
Er wordt te weinig aan gedacht: De Brusselse bevolking heeft zowel het hoogste percentage inwoners met een diploma hoger onderwijs, als het hoogste
percentage laaggeschoolden. Deze polarisering van kwalificaties komt sterk met de Brusselse sociale breuk overeen.
Deze kwalificatie-uitdaging aangaan moet dit in drie onlosmakelijk met elkaar verbonden luiken behandelen, in combinatie met het opleidings- en
certificeringsbeleid:


De kwalificatie van mensen: de hoofddimensie waarop dit Plan Opleiding 2020 inwerkt, bestaat erin het bekwaamheidsniveau van de mensen
te verhogen (opleiden) maar ook dit niveau officieel te erkennen (certificeren);
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De kwalificatie van de arbeid : het gaat erom de concrete inhoud beter te herkennen van de taken die door deze personen uitgevoerd worden
en de beroepscapaciteiten die ze effectief op de arbeidsmarkt vereisen om de behoeften aan competenties en de inhoud van de referentiesystemen
(van opleiding en certificatie) die beter toegang tot tewerkstelling geven, nauwkeuriger te bepalen;
De kwalificatie van de tewerkstelling : het gaat erom de effecten te bespreken van de kwalificatie van zowel mensen als arbeid voor de banen
die ze uitoefenen. Dit wordt geconcretiseerd door de valorisering van de banen (met inbegrip van deze die weinig erkend worden), hun
ondersteuning en vermeerdering door de economische ontwikkeling en de operationalisering van rechtstreeksere, soepelere en talrijkere
overgangen tussen opleidingen, certificeringen en levenslange tewerkstelling.

De kwalificatiestrategie kadert in de opbouw van een echt “levenslang recht op kwalificatie”.
De kwalificerende opleiding en de certificering (met inbegrip van de validering van bekwaamheden) verbeteren, gemiddeld, de kansen
op een beroepsinschakeling van de individuen significant. Ze bevordert de terugkeer naar zekerdere tewerkstelling door de werkzoekenden
inschakelingen van betere kwaliteit op de arbeidsmarkt te bieden.
Zo zijn er, volgens de beschikbare gegevens, 17% meer kandidaten aan het werk die minstens één bekwaamheidsattest hebben in vergelijking met wie
geen enkel attest heeft. Evenzo stijgt het inschakelingspercentage van een werkzoekende die een kwalificerende opleiding heeft gevolgd in vergelijking
met een werkzoekende die dezelfde kenmerken vertoont zonder een opleiding gevolgd te hebben. Deze stijging werd op 22% geraamd voor de
kwalificerende opleidingen. Maar voor de werkzoekenden die enkel voorkwalificerende opleidingen gevolgd hebben (alfabetisering, basisopleidingen,
bijscholingen, taalopleidingen, enz.) wordt deze stijging geraamd op slechts 2,7%.
De efficiëntie van de oriëntering en de begeleiding van de groepen moeten nog verbeterd worden. De kwalificerende opleidingen hebben het moeilijk om
hun publiek te vinden. Het aantal afhakers in de opleidings- en inschakelingstrajecten blijft veel te hoog. Zo heeft ongeveer 30% van de werkzoekenden
in opleiding het moeilijk om van een voorkwalificerende opleiding naar een kwalificerende opleiding over te gaan. Dit afhaken leidt tot een verzanding in
de werkloosheid die even groot is dan voor wie geen opleiding gevolgd heeft.
Dit afhaken vereist een krachtig oriëntatie- en begeleidingsbeleid van de doelgroepen. De pluraliteit en de ingewikkeldheid van de hulpsystemen voor de
overgang naar tewerkstelling kan er uiteindelijk toe leiden de “werkzoekenden in een eenvoudige ‘sas’ te houden’ of ‘hen op te sluiten in een ‘labyrint’
bestaande uit een veelheid van maatregelen, contracten en actoren, zonder vooruitzichten op werkelijke duurzame inschakeling in de arbeid. Terwijl het
er daarentegen om gaat de doelgroepen in het meest aangepaste en snelste traject naar een kwaliteitsvolle tewerkstelling te leiden.
Het Plan Opleiding 2020 beoogt dus niet enkel om het aanbod van een kwalificerende opleiding te verhogen dat bestemd is voor de werkzoekenden en de
kwaliteit ervan te verbeteren, met name de rechtstreeksere trajecten van de opleiding naar de tewerkstelling te verzekeren.
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4. HOE? EEN COHERENTE KWALIFICATIESTRATEGIE IN OVERLEG DIE BETER GESTUURD WORDT EN AAN DE NODEN VAN DE
BRUSSELAARS IS AANGEPAST “VOOR, DOOR EN IN DE TEWERKSTELLING EN DE ECONOMIE”
De strategie die het Plan Opleiding 2020 ontplooit zal de Brusselaars “voor de tewerkstelling” maar ook systematischer “voor en in de tewerkstelling” en
“voor de economie” kunnen kwalificeren via een betere koppeling van de acties van de operatoren onderling en via de gewestelijke ontwikkeling.
Zo kan de Kwalificeringsstrategie voor alles de kwaliteit bevorderen van de ontwikkeling van het opleidings- en certificeringsaanbod. Een strategie:
1. « Voor de tewerkstelling ». De kwaliteit van het aanbod hangt vooreerst af van de oriëntering van het geheel van de programmatie naar
kwalificerende acties (waaronder de certificering) die de toegang tot of de duurzame terugkeer naar een kwaliteitsvolle tewerkstelling bevorderen. Het
gaat er niet alleen over opleidingsaanbiedingen te programmeren die met de behoeften van de arbeidsmarkt overeenkomen maar ook om het publiek naar
deze aanbiedingen te leiden en de matching met de tewerkstelling te verzekeren van wie deze opleidingen heeft afgemaakt. Dit zijn noodzakelijke operaties
die de opleidings- onderwijs- en valideringsoperatoren willen ontwikkelen.
2. “Aangepast aan de behoeften van de Brusselaars”. De kwaliteit van de opleidingen is ook een functie van de efficiëntie waardoor de doelgroepen
niet afhaken. Dit wordt mogelijk gemaakt door een systematisch oriënteringsbeleid en innoverende, beveiligde, vlottere trajecten die beter aangepast zijn
aan de behoeften van eenieder en voor begeleiding tot tewerkstelling zorgen.
3. « In overleg en coherent ». In dit kader is de koppelingsgraad van de actie van de onderwijs-, opleidings-, valideringsoperatoren, operatoren van
sociaal-professionele inschakeling en tewerkstelling een beslissende factor. De synergiën en het elkaar aanvullen van het onderwijs-, opleidings- en
tewerkstellingsbeleid uitdiepen en systematiseren zal weerspiegeld worden in coherente trajecten van individuen en in hun efficiëntie om in de tewerkstelling
te worden ingeschakeld.
4. « Door en in de tewerkstelling ». Deze vooruitzichten vertalen zich in voortdurende innoveringen die in het bijzonder gebaseerd zijn op de
ontwikkeling van verschillende stagevormen waaronder het alternerend leren en de individuele beroepsopleidingen in ondernemingen maar eveneens op
de nauwe koppeling van de validering van vaardigheden, de opleiding en de tewerkstelling.
5. « Voor, door en in de economie ». Het is ten slotte noodzakelijk om verder te gaan in de bouw van “beveiligde trajecten” voor opleiding en
tewerkstelling: het kwalificatiebeleid in de steun aan de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn hinterland te integreren;
vertrekken vanuit de economische activiteiten om gerichte opleidingsaanbiedingen te ontwikkelen die met meer zekerheid tot inschakeling in de
tewerkstelling zullen leiden. Door het structurerend kader van de Strategie 2025 zal het tewerkstellings- en opleidingsbeleid gecombineerd worden tot een
coherent geheel van maatregelen: ondersteuning van de ondernemersdynamiek (in het bijzonder van de kmo’s via de Small Business Act), mobilisering
van de sectoren door gewestelijke Raamakkoorden, Polen Opleiding-Werkgelegenheid, Fondsen en Werkgeversfederaties...; onderhandelingen met de
ondernemingen en de sectoren van eenmalige kwalificatiestructuren die aangepast zijn aan nauwkeurige indienstnemingsbehoeften (collectieve
opleidingsovereenkomsten in ondernemingen, opleidingsclausules in openbare aanbestedingen, sectoruitrustingen, sectorcentra voor validering...);
scheppen van banen met inbegrip van de sociale economie en de kringloopeconomie (via de maatregelen van het gewestelijk plan voor de
kringloopeconomie), ...
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Het opleidings- en tewerkstellingsbeleid kan zich enkel ontwikkelen via echte “economie-tewerkstellings-opleiding”sectoren waarbij kwalificatie en
rekrutering worden geïntegreerd om te leiden tot duurzame en kwaliteitsvolle banen.
6. « Beter gestuurd ». Het naleven en de programmering van de opleiding en de validering zijn voortaan gekoppeld aan de tewerkstellings- en
onderwijsvelden door de bestaande structuren te coördineren.

5. EINDBEGUNSTIGDEN
 Het Plan Opleiding plaatst zijn doelpubliek in de kern van het geheel van deze maatregelen. De prioritaire doelgroepen zijn de laaggeschoolde
werkzoekenden en de jongeren2 die overgaan van het einde van hun onderwijsloopbaan naar de arbeidsmarkt.
 Genieten eveneens van specifieke aandacht: de werknemers in reconversie, de mensen met een buitenlandse nationaliteit of afkomst waaronder
de anderstalige nieuwkomers, de langdurige en heel langdurige werkzoekenden en de werkzoekenden die ouder zijn dan 55, wat coherent is met
de hervorming van de doelgroepen, de andersvaliden en de gevangenen.
Voor de doelgroep van de jongeren van minder dan 25 jaar bevestigen de indicatoren hun recente verbetering in 2014 :
 Het percentage Jongeren zonder diploma middelbaar onderwijs blijft hoger in Brussel maar neemt af voor de 20-24-jarigen (23,2%)
 Het percentage Jongeren van 18-24 jaar dat het onderwijs en de opleiding voortijdig heeft verlaten - 14,4% - daalt duidelijk maar blijft het hoogste in
België; terwijl het NEET-percentage (Not in Education, Employment or Training of niet in onderwijs, arbeid of opleiding) tot 15,8% gedaald is.
De jongeren, in het bijzonder zij die jonger zijn dan 25 en geen diploma hoger secundair hebben, blijven een prioritaire doelgroep gezien de doelstellingen die
gesteld worden door het Brusselse Jongerengarantiesysteem.
De werkgevers zijn, naast deze doelgroepen, de tweede eindbegunstigden van het Plan Opleiding 2020.

6. METHODOLOGIE
Sturing:

Dit Plan Opleiding 2020 wordt gecoördineerd door de initiatiefnemende ministers van doelstellingen 4 (gekruist beleid tewerkstelling-opleiding) en 5
(beroepsopleiding) van Strategie 2025: de ministers van opleiding en van tewerkstelling. Deze coördinatie wordt gevoerd in nauwe samenwerking met de
betrokken ministers en de actoren die lid zijn van de werkgroepen van deze doelstellingen 3. Ze vormen er het Stuurcomité van dat de Brusselse minister
2

Dit Plan bedoelt met “Jongeren” de leeftijdscategorie van 15-29 jaar met een prioritaire aandacht voor wie jonger dan 25 is, de doelgroep van de Jongerengarantie. De
leeftijdsgroep wordt vermeld telkens het noodzakelijk is;
3 Stuurcomité van doelstellingen 4 en 5 van Strategie 2025:

Initiatiefnemende ministers: de Ministers van opleiding en tewerkstelling;

Betrokken ministers: Minister-president en de Ministers van Onderwijs verplicht, van het Onderwijs voor sociale promotie-volwassenenonderwijs, van de Economie, en
de Staatssecretaris voor buitenlandse handel;
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van opleiding en tewerkstelling minstens 2 maal per jaar bijeenroept om een analyse van de vooruitgangsstaat door de Taskforce Tewerkstelling Opleiding
Onderwijs Ondernemingen te laten voorbereiden, die jaarlijks aan het uitgebreid BESOC voorgesteld moet worden via een nota aan de Brusselse regeringen.
Op elke vergadering van het Stuurcomité, zal een vertegenwoordiger van de Minister-President als observator worden uitgenodigd.
De maatregelen in het Opleidingsplan zullen bestaan uit operationele, berekende meerjarendoelstellingen waarvan de verwezenlijking en de resultaten
opgevolgd en geëvalueerd kunnen worden via een globale operationele tabel waarin de operationele doelstellingen, de fasering, de indicatoren, de Loodsen,
het doelpubliek en de middelen zijn opgenomen. Deze “routekaart” zal worden ingediend bij het Stuurcomité vanaf januari 2017. Het Plan Opleiding is een
evolutief tool dat aangepast kan worden volgens de tussentijdse resultaten en de diepgaandere integratie van de operatoren en de acties in de doelstellingen
van het Plan of in de partnerships met andere actoren (de ocmw’s, de wijkcontracten...)
De verwezenlijkings- en resultaatsindicatoren zullen elk jaar opgevolgd worden en tegen 2018 zal er een eerste tussentijdse evaluatie gemaakt worden.
In 2020 zal de eindevaluatie de doelstellingen opnieuw kunnen bepalen die in het kader van de Strategie 2025 behaald moeten worden.

Timing van het Plan Opleiding 2020:

- 2014: Als beginjaar van de legislatuur is dit het referentiejaar op basis waarvan de kwantitatieve doelstellingen berekend worden.
- 2015 en 2016 waren de twee eerste jaren waarin deze kwantitatieve doelstellingen die onder de vorige legislatuur aangevat werden (doelstelling van 20.000
opleidingsplaatsen in 2020) grote investeringen verkregen van de COCOF, van het Europees sociaal fonds, van het Europese initiatief voor de jeugd (EIJJongerenwaarborg) en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name via de opleidingsbestelmechanismen van Actiris naar VDAB Brussel en Bruxelles
Formation in het kader van de 6e staatshervorming.
5 jaar uitvoering
 2016 : eerste jaar van invoering van het plan via strategieën die aangenomen werden op het vlak van stages, alternerend leren,
validering van bekwaamheden en oprichting van de Polen Opleiding-Werkgelegenheid;
 Eind 2020: doelstellingen bereikt.

Koppelingen met de programmatools opleiding en tewerkstelling

Het Plan Opleiding 2025 dat in Strategie 2025 is ingeschreven omschrijft de visie, de doelstellingen en de maatregelen waarop de verschillende
programmatools van de operatoren betrekking hebben, waarvan in het bijzonder:
 De beheersovereenkomsten en de jaarlijkse ontwikkelingsplannen van Actiris en BRUXELLES FORMATION,
 Het strategisch plan en de toekomstige beheersovereenkomst van efp in partnership met de Sfpme.

Algemene organisatie van het Plan

Het eerste deel van het Plan is gewijd aan de kwantitatieve ontwikkelingsstrategie van het opleidingsaanbod en aan de oriënteringen die aan dit aanbod
gegeven moeten worden.


Werkgroep: ESRBHG, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Sfpme/efp, Syntra Brussel, Bassin EFE, BNCTO, Tracé vzw, Febisp, Actiris, administraties van het onderwijs
voor sociale promotie-volwassenenonderwijs.
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Het tweede deel hergroepeert de maatregelen die de opleiding in staat stellen zijn volledige invloed uit te oefenen zowel door de vlotheid van de
beroepsinschakelingstrajecten als door de ontwikkeling van de synergiën Onderwijs - Opleiding - Tewerkstelling.
Het derde deel buigt zich specifiek over de verbetering van de sturing van het opleidingsaanbod op het grondgebied van het Brusselse Gewest met inbegrip
van de invoering van permanente monitoring- en analysetools.
Ten slotte bevat het laatste hoofdstuk de oriënteringen die op het begrotingsbeheer slaan. De werkzame juridische instrumenten worden herzien om indien
noodzakelijk de algemene governance van de opleiding te harmoniseren en te moderniseren.

De bijlagen omvatten:





De strategische nota’s Alternerend leren, Stages, Polen Opleiding-Werkgelegenheid en Validering van bekwaamheden
Een glossarium
Overzichtstabellen met gegevens ter staving van de vaststellingen
Het kadaster van het onderwijs- en opleidingsaanbod
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II. Ontwikkeling en oriëntering van het opleidingsaanbod 2020

Vaststellingen:
Om de kwalificatiebehoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beantwoorden is een eerste aan te gane uitdaging die van de
kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van een aanbod dat aangepast is aan de kenmerken van het doelpubliek van het Opleidingsplan
en van de Brusselse economie.
Het beroepsopleidingssysteem is de laatste tien jaar fors gegroeid maar de kwalificatiebehoeften waaraan niet voldaan werd blijven kwantitatief hoog in Brussel
en dit om verschillende redenen: Verzadiging van sommige opleidingsrichtingen; tekort aan kandidaten in andere en een structureel hoge globale vraag in het
BHG in kwantitatieve (gezien het aantal werkzoekenden en de opleidingsbehoeften van de werknemers en de jongeren) en kwalitatieve (op diplomaniveaus)
termen.
Naast de kmo-opleiding waarvan zowat 100% van het aanbod kwalificerend is (en rechtstreeks leidt tot het uitoefenen van een beroep) besteden de andere
beroepsopleidingsoperatoren gemiddeld 45% van hun aanbod aan deze kwalificerende opleidingen. Een meerderheid van het aanbod wordt dus gevormd door
de waaier aan voorkwalificerende opleidingen (taalopleidingen, basisopleidingen, doelgerichte bepalingen van de beroepen, vooropleidingen, workshops
opleiding door arbeid, ...) die aan de bijzondere behoeften van de Brusselse doelgroepen wil beantwoorden.
Om de doelstellingen van « 20.000 opleidingsplaatsen voor 20.000 verschillende deelnemers tegen 2020 te halen » moeten deze doelstellingen gepreciseerd
en bijgewerkt worden op basis van de reeds behaalde resultaten.
De noties van « plaats » (of « opleidingsactie ») en « afzonderlijke begunstigden » moeten eerst en vooral goed onderscheiden worden: eenzelfde persoon kan
van verschillende acties of opleidingsplaatsen genieten in zijn tewerkstellingstraject. Het eerste deel van de doelstelling om 20 000 opleidings- en
stageplaatsen/jaar te garanderen voor werkzoekenden wordt in 2016 meer dan bereikt door Bruxelles Formation en zijn geconventioneerde partners
(SPIO, Onderwijs voor Sociale promotie en opleiding van andersvaliden) in samenwerking met de ondernemingen en Actiris (STE, IBO...): 19.774 ingenomen
plaatsen in 2015.
Voor de kmo-opleiding toont de evolutie van de laatste jaren aan dat het volgen van een OBO stabiel is gebleven en bevestigt deze een langetermijntendens:
een daling van het aantal leergasten en een stijging van het aantal inschrijvingen in de opleidingen “bedrijfsleider”.
Het Plan kan voortaan het tweede deel van de doelstellingen van de legislatuur aanvatten: niet enkel 20 000 plaatsen maar 20 000 “afzonderlijke
begunstigden”. Het beoogt in het bijzonder om 20.000 werkzoekenden op te leiden die in Brussel opgeleid worden door de volgende operatoren:
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Bruxelles Formation, VDAB Brussel, hun partnerships SPIO, Onderwijs voor sociale promotie, andersvaliden en de operatoren van het alternerend leren:
efp/Sfpme, Syntra Brussel en de CEFA; maar ook de ondernemingen met de steun van de sectorfederaties.

MAATREGEL 1. 20.000 AFZONDERLIJKE WERKZOEKENDEN PER JAAR OPLEIDEN VANAF 2020
Deze doelstelling gaat uit van de referentiegegevens, te weten 17.000 opgeleide werkzoekenden in 2014. De geleidelijke stijging van het aanbod van 2015 tot
2020 zal het mogelijk maken om deze 20.000 werkzoekenden in opleiding op het einde van de periode te bereiken. Hierdoor zullen in vergelijking met 2014,
vanaf 2020 3.000 bijkomende werkzoekenden per jaar kunnen worden opgeleid.
Deze opleidingen zullen plaatsvinden in centra of in ondernemingen via stages (waaronder bij voorrang de individuele beroepsopleidingen in ondernemingen
(IBO), het alternerend leren en de collectieve opleidingen in ondernemingen). Deze doelstelling zal nagestreefd worden waarbij de vooruitgang van de andere
prioritaire doelgroepen, waaronder de jongeren die alternerend leren, zal verzekerd worden.
De betrokken operatoren zullen tegen 2020 de doelstelling beogen te bereiken om elk jaar 20.000 afzonderlijke werkzoekenden op te leiden.
De doelstelling is gemeenschappelijk voor Bruxelles Formation, VDAB Brussel en zijn partners, de partners met de ondernemingen met stagiairs in opleiding,
SFPME/efp evenals hun sectorfederaties, Syntra Brussel, de SPIO, de partnerships met het Onderwijs voor sociale promotie en de sector van de andersvaliden.

De operationalisering van deze globale doelstellingen zijn op de volgende principes gebaseerd:

Geformuleerd zijn in termen van afzonderlijke begunstigden;
Het identificeren van de nieuwkomers en van zij die een opleiding volgen die het voorbije jaar werd aangevat;
Zich bij voorrang concentreren op de opleiding van werkzoekenden;
Het aantal begunstigde Brusselaars van het opleidingssysteem significant doen toenemen: waarbij het de doelstelling is om het aantal
Brusselaars bij elke operator die geen aandeel van 90% Brusselaars in zijn doelpubliek bereikt, met minstens 5% te doen stijgen;
 De doelstellingen van het Brusselse Jongerengarantieplan integreren dat er prioritair wil voor zorgen dat “elke jongere van 15 tot 25 jaar die zijn





studies opgeeft zonder ervoor geslaagd te zijn, binnen de maand geïnformeerd wordt over de diensten waarop hij recht heeft met het oog op een
opvolgingsbalans van een oriëntatie binnen de 4 maanden naar een kwaliteitsvolle job, een stage, een opleiding, een terugkeer naar de studies en
indien noodzakelijk een ondersteuning op het vlak van sociale integratie, een fase die de beroepsinschakeling voorafgaat ”

 De specifieke doelstellingen die betrekking hebben op de het alternerend leren (zie verder) integreren;
 Het aanbod en de opleidingssystemen aanpassen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen om strategieën te bepalen en de
gedifferentieerde en aan de verschillende doelgroepen aangepaste opleidingssystemen te mobiliseren.
 Een specifiek opleidingsaanbod met het oog op professionele reconversie die de transversale vaardigheden die reeds bij andere beroepen

verworven zijn, overzet, met name voor senioren en anderstalige nieuwkomers, zal door Bruxelles Formation en zijn partners worden uitgewerkt evenals
de kmo-opleiding.
 Dit aanbod dat de specificiteit heeft om de reeds bij andere beroepen verworven transversale vaardigheden over te zetten, zal ontwikkeld worden
waarbij er eveneens rekening gehouden wordt met de behoeften van de senioren of de anderstalige nieuwkomers.
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In dit kader beoogt VDAB Brussel een stijging met 10% van het aandeel Brusselaars in de groepen die haar opleidingen volgen en die van haar partners
evenals een stijging met 10% van het aandeel jongeren.
De doelstelling van 3 000 bijkomende opgeleide werkzoekenden in 2020 komt overeen met een stijging van meer dan 17%. Dit moet in gezamenlijk overleg
geprogrammeerd worden. Het zal bereikt worden door de vooruitgang erbij te voegen die per type operator op de volgende manier verdeeld is volgens de
volgende voorspellingen die samen met hen werden uitgevoerd:
 Stijging met 2.300 afzonderlijke werkzoekenden voor Bruxelles Formation en zijn partners: SPIO, ondernemingen, onderwijs voor sociale promotie,
andersvaliden, ...;
 Stijging met 400 werkzoekenden in opleiding bij de VDAB Brussel en zijn partners;
 Stijging met 250 werkzoekenden/jaar (Brusselaars jonger dan 30) die alternerend leren bij efp/Sfpme;
 Stijging met 50 werkzoekenden die door Syntra Brussel worden opgeleid.
Ter informatie, zullen er minstens 2.000 bijkomende werkzoekenden een opleiding krijgen die rechtstreeks tot tewerkstelling leidt :
o Bijna 800 zullen een kwalificerende opleiding of een vervolmakingsopleiding krijgen in de centra van Bruxelles Formation, de VDAB Brussel en hun
o
o

partners van de SPIO en het Onderwijs voor sociale promotie;
300 zullen alternerend leren;
900 zullen er opgeleid worden via opleidingen in ondernemingen zoals FPIE / IBO, de collectieve opleidingen in ondernemingen.
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Aantal 25.000
afzonderlijke
stagiairs

2020
Doelstelling: 20.000 opgeleide werkzoekenden

2014

20.000

16.986 werkzoekenden
Stages in
onderneming:

Stages in
onderneming :

3.750

12.000

15.000
OISP : 4.244

Sociale promotie : 743

10.000

5.000

EFP/SFPME 4066
zonder WZ
+
700 werkers in
doorlopende efp
opleiding
Bruxelles
Formation 3.029
werkers

Centres de
Bruxelles
Formation
/ CDR :
6.063

VDAB Brussel :
2.329
EFP/SFPME : 1.292

Opleiding andersvaliden :
67

efp/SFPME 4.600
zonder WZ
+ 700 werkers in
doorlopende efp
opleiding
Bruxelles
Formation 3.500
werkers

Centra
Bruxelles
Formation
en partnerships
OISP ;
CDR / Polen FE;
Onderwijs
sociale
promotie,
andersvaliden,
...
VDAB Brussel :
2.700
EFP/SFPME : 1.550

16

MAATREGEL 2. DE PARTICIPATIE VAN DE WERKNEMERS AAN DE BEROEPSOPLEIDING VERHOGEN
De operatoren en partners die in de huidige perimeter van de doelstellingen van het Plan zijn opgenomen leiden niet enkel werkzoekenden op maar eveneens
werkers (werknemers of zelfstandigen) die naar raming met meer dan 8000 zijn. Ze zijn in meerderheid ingeschreven in het kmo-opleidingssysteem. Hun aantal
zal het voorwerp uitmaken van een nauwgezette statistische monitoring en zal tegen 2020 geleidelijk stijgen met duizend werknemers in opleiding.
De voortgezette opleiding van de Brusselse werknemers van sectoren in economische overgang of herstructurering om hun herscholing en hun perfectionering
op beroepsvlak te verzekeren, zal een prioriteit van de voorziene stijgingen zijn.

MAATREGEL 3.
DE JONGEREN IN OPLEIDING BIJ DE OPERATOREN VAN DE ALTERNERENDE OPLEIDING TEGEN
2020 MET MEER DAN 1000 DOEN TOENEMEN.
1. Efp/SFPME - Opleidingsruimte kmo en Opleidingsdienst kmo
De doelstellingen van de overeenkomsten van de Cocof (1500 leerders bereiken terwijl er bijna 700 waren in 2014) komen overeen met een stijging van 800
jongeren die ingeschreven zijn bij efp/Sfpme.
In 2014,
 waren er 5.358 mensen ingeschreven in efp waarvan 4.068 jongeren van minder dan 30 jaar :
o 4.616 in bedrijfsleidersopleidingen (waarvan 3.332 jonger dan 30 en 2.319 jonger dan 25)
o 742 leergasten (waarvan 736 jonger dan 25)
 63% van de personen die in efp zijn ingeschreven wonen momenteel in het Gewest.
 De kruising van de databases van Actiris en efp hebben aangetoond dat de personen die opleiding volgen bij efp voor 28% werkzoekenden zijn.
42% van de Brusselaars die bij efp zijn ingeschreven hebben dit statuut en hiervan maken de -30-jarigen 63% uit.
 Bijna 50% van de ingeschrevenen bij efp volgen effectief een opleiding bij een werkgever met een alternerend contract, een bedrijfsleidersovereenkomst
of een ander contract dat van kracht is op de arbeidsmarkt, waarbij de anderen enkel in het centrum worden opgeleid.
De toename van 800 leerders die bij efp zijn ingeschreven komt met 20% stijging overeen. Deze zal slaan op jongeren van minder dan 30 jaar van
de volledige kmo-opleiding: scholing en opleiding bedrijfsleider. Rekening houdend met de toestand zal zich dit vertalen in stijgingen van:
 500 leerders van minder dan 25 jaar die kaderen in de ESF/EIJ-doelstellingen van de Cocof;
 Het aantal leerders om de daling om te keren die reeds 10 jaar wordt vastgesteld;
 het percentage Brusselaars;
 het percentage werkzoekenden;
 het percentage leerders dat effectief onder alternerend leercontract (scholing), bedrijfsleidersovereenkomst of elke andere overeenkomst staat die
op de arbeidsmarkt van kracht is om de 50% van de 800 nieuwe leerders in opleiding bij een werknemer te overtreffen.
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De kwalitatieve doelstellingen van het Plan Opleiding 2020 zijn van toepassing op efp zoals op alle andere operatoren, en in het bijzonder, de doelstelling om
de oriënteringsacties en de acties ter vermindering van het afhakerspercentage van de opleiding door een betere begeleiding te systematiseren.
2. De CEFA – Centres d’éducation et de formation en Alternance
In 2014 volgden 1.343 jongeren CEFA van wie 3/4 effectief in opleiding bij een werkgever was.
De 5 Brusselse CEFA zullen eveneens bijdragen tot het behalen van de doelstelling van 1.000 jongeren die alternerend leren door een stijging
van 20% van het volgen van de opleidingen te beogen.
Het alternerend leren en de kmo-opleiding hebben gemeenschappelijke tools ontwikkeld via het alternerend leercontract en het Office francophone de la
formation en alternance. Cefa en Formation PME werken eveneens in Brussel samen via prospectiesystemen voor alternerende opleidingsplaatsen,
erkenningsprocedures van ondernemingen die ondersteund worden door sectorvertegenwoordigers ... die aangevuld worden door het overleg van de actoren
in de synergiepool van het Bassin Onderwijs Opleiding Tewerkstelling.
3. Syntra-Brussel
Syntra-Brussel heeft tot doel 50 bijkomende werkzoekenden op te leiden.
In 2014 werden er 4.295 opleidingsacties georganiseerd binnen Syntra Brussel voor 1.942 unieke deelnemers, waarvan 28 jongeren in scholing. 39% van de
stagiaires (757) komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Momenteel worden de gegevens van Actiris gekruist met deze van Syntra Brussel om het aantal werkzoekenden binnen elke instantie vast te stellen. Het
proefproject “Brussel Labo” dat Syntra-Brussel sinds 2015 voert viseert de niet gekwalificeerde Brusselse werkzoekende jongeren: 24 gerechtigden het eerste
jaar binnen een voorziening die over 3 jaar ontwikkeld moet worden).
Daarenboven wil Syntra Brussel eveneens in zijn Verbrusselingsstrategie van zijn doelpubliek de minimumstijging van 5% van zijn Brusselse doelgroepen
overstijgen.
4. Tot slot, wordt er voorgesteld om deze samenwerkingen uit te breiden tot de Vlaamse partners in overleg met Banspa en Tracé Brussel, met name
via het partnershipsysteem van de “onderzoekers van alternerende opleidingsplaatsen”.
De voorwaarden voor de ontwikkeling van de alternerende opleiding, in het bijzonder voor het houden van de doelgroepen, de begeleiding en de steun aan
ondernemingen, de bevordering van de systemen en de verbetering van de actie van de operatoren staan in de “Ontwikkelingsstrategie van het
alternerend leren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, aangenomen door de Regeringen en waarvan de nota bij dit Plan Opleiding 2020 is
gevoegd.
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MAATREGEL 4. HET AANTAL ANDERSVALIDE WERKZOEKENDEN IN OPLEIDING OF MET EEN VALIDERING VERDUBBELEN
Sinds meerdere jaren bestaan er verschillende systemen om andersvalide werkzoekenden de mogelijkheid te bieden beroepsopleidingen te volgen die
toegankelijk zijn voor iedereen of gespecialiseerd zijn, te genieten van beroepsaanpassingsovereenkomsten of nog een begeleiding en specifieke inrichtingen
tijdens een opleiding (Opleidingscentra voor andersvaliden, Ondernemingen met aangepaste arbeid, Phare, Bruxelles Formation,
Beroepsinschakelingsorganisaties, Sfpme) te voorzien.
De toegang tot de beroepsopleiding voor deze doelgroep zal aangemoedigd worden. De overheidsoperatoren van de beroepsopleiding zullen waken over de
integratie van de andersvaliden in het geheel van het opleidingsaanbod van ISP, Bruxelles Formation, efp/Sfpme ... indien noodzakelijk via pilootprojecten die
hun een specifieke ondersteuning kunnen bieden.
De werkgroep die door de nota van de Franstalige Brusselse Regering van 29/06/2016 wordt ingesteld, zal begin 2017 opgericht worden. Hij brengt de
belangrijkste spelers van de twee sectoren samen: Phare, Actiris, Bruxelles Formation, de kabinetten van de bevoegde ministers, FEBISP en de
begeleidingsdiensten. Het is de plaats waar nagedacht wordt en voorstellen gedaan worden voor de operationalisering van deze maatregel.
In dit kader wordt VDAB Brussel gevraagd de 40 opleidingsmodules met 10 plaatsen te verhogen in het kader van aangepaste trajecten voor andersvalide
werkzoekenden vanaf 2017.
Syntra-Brussel zal eveneens aan deze inclusiedoelstelling van andersvaliden in zijn opleidingsaanbod deelnemen, met name via pilootprojecten die een specifieke
ondersteuning kunnen bieden

MAATREGEL 5. DE OPLEIDING EN DE VALIDERING VAN BEKWAAMHEDEN VAN GEVANGENEN VERSTERKEN
Vanaf 2017 zal er een pilootproject voor de validering van bekwaamheden in een Brusselse gevangenis gestart worden met de steun van het Consortium van
validering van bekwaamheden, het onderwijs voor sociale promotie en de hulporganisaties voor gevangenen
De opleiding in de gevangenis zal trouwens in Brussel ontwikkeld worden via partnerships tussen Brussel, het onderwijs voor sociale promotie en de verenigingen
die gespecialiseerd zijn in de opleiding van gevangenen. Dit partnership zal steunen op de oprichting van een unieke structuur voor de school in de gevangenis,
wat het vanaf september 2017 mogelijk zal maken om de organisatie te bestendigen en te centraliseren van alle opleidingen van het onderwijs voor sociale
promotie die in het gevangeniswezen gegeven worden.
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MAATREGEL 6.

HET VERSTERKEN VAN DE VOORKWALIFICERENDE EN BEGELEIDINGSINITIATIEVEN DIE ZIJN AANGEPAST AAN

DE KWALIFICATIEBEHOEFTEN VAN DE STAGIAIRS
Het versterken van de “voorkwalificerende” opleidingssystemen en deze aanpassen aan de individuele behoeften van de werkzoekenden
moet een rechtstreeksere overgang en een verbetering van de begeleiding bij kwalificerende opleidingen, stages en valideringen van
bekwaamheden mogelijk maken. Volgens het profiel van de Brusselse werkzoekenden zijn deze voorkwalificerende opleidingen basisopleidingen,
beroepsgerichte en alfabetiserende taalopleidingen, Frans als tweede taal (FLE), bijscholingen, vooropleidingen en/of leerwerkopleidingen.

Dit bijkomende aanbod zal een innoverende organisatie voorstaan in de vorm van zo kort mogelijke modules die zijn aangepast aan de noden van de stagiairs
en die niet alleen vooraf aan het traject dat tot een kwalificerende opleiding leidt georganiseerd worden maar ook parallel en ter ondersteuning ervan. Deze
organisatiewijzen van trajecten naar tewerkstelling laten toe een reeks geïndividualiseerde versterkings- of bijscholingsmodules toe te voegen waardoor er
minder afhakers zijn en/of er een rechtstreeksere overgang is naar gekwalificeerde opleidingen en tewerkstelling, waarbij de inhoud van de opleidingen eveneens
aan de behoeften van de gerechtigden aangepast kan worden. De oriëntering van deze nieuwe voorbereidings- en begeleidingsacties zal worden versterkt,
ongeacht de deur waarlangs het doelpubliek binnenkomt: via het Beroepenpunt, de raadgevers van Actiris, de lokale missies, BRC / toekomstige Polen OpleidingWerkgelegenheid, …
De vereisten van de verschillende stagevormen 4 vragen dat er voorafgaand aan het leren in de werkomgeving een minimum aan remediëring en bijscholing of
een doorgedreven begeleiding georganiseerd wordt waardoor de stagiair zich in de onderneming kan integreren.
De nauwere koppeling van de voorkwalificerende systemen met de kwalificerende opleiding zal zowel op de opleidingsinhoud als op de programmering slaan.
Ze zal een kwalificerende opleidingsplaats kunnen garanderen in een zo kort mogelijke termijn of zal de kwalificerende opleiding begeleiden in de vorm van
specifieke modules.
In dit kader heeft VDAB Brussel als doelstelling een realistische spreiding te organiseren van de opleidingen voor de laaggeschoolde werkzoekenden in
Brussel. Hij zal in de verschillende sectoren een traject combineren dat bestaat uit oriënterings-, beroepsopleidings-, coachings- en begeleidingsacties die tot
tewerkstelling leiden. Syntra-Brussel zal de behoeften om Nederlands te leren als doel kiezen om zijn doelgroepen beter te begeleiden en gedurende het
volledige opleidingstraject te behouden.

4

Met uitzondering van de beroepsinlevingsovereenkomst die wordt geëvalueerd met het oog op een hervorming.
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MAATREGEL 7. HET ISP OPLEIDINGSAANBOD IN ALFABETISERING VERDUBBELEN
Het opleidingsaanbod van de alfabetisering is volledig verzadigd. Het alfabetiseringsaanbod dat door ISP georganiseerd wordt zorgt ervoor dat slechts iets meer
dan 20 % van de werkzoekenden toegang heeft tot een intensieve opleiding van het type ISP-Alpha van minstens 20u/week die aan hun behoefte is aangepast.
Enkel de Sociale promotie en de 9 Brusselse ISP-Alpha operatoren kunnen aan deze vereiste voldoen.
Deze stijging van het aanbod in de eerste niveaus van de alfabetisering in een vreemde taal zal via projectoproepen gebeuren die bestemd zijn voor ISP en het
onderwijs voor sociale promotie.
Met betrekking tot de invoering van taalopleidingen voor anderstalige nieuwkomers zullen de eventuele bijkomende ontwikkelingsbehoeften van dit
alfabetiseringsaanbod en het alfabetiseringsaanbod van Frans als vreemde taal geobjectiveerd worden en zal de organisatie van het aanbod in het BHG
geëvalueerd worden. Deze werkzaamheden zullen met de ondersteuning van het alfabetiseringsstuurcomité uitgevoerd worden.

MAATREGEL 8. HET ONTWIKKELEN VAN HET OPLEIDINGSAANBOD “TALEN”
De evaluatie van het Talenplan zal voortgezet en afgewerkt worden door de overheidsorganisaties van opleiding en tewerkstelling en de acties zullen
geheroriënteerd worden volgens de verscheidenheid van de behoeften van het Brusselse publiek om de acties beter te coördineren en efficiënt toe te passen,
met name door deze te richten op een bijzonder beroep in een bijzondere sector.
Er moet aan twee kernvoorwaarden voldaan worden:
1. Opleidingen Nederlands
2. Taalopleidingen voor anderstalige nieuwkomers
Deze evaluatie zal de ontwikkelingsmodaliteiten beter kunnen bepalen van:
1.
het zelfstudieplatform Brulingua om het voor alle Brusselaars in opleiding toegankelijk te maken;
2.
de bestaande partnerships tussen Bruxelles Formation en de VDAB Brussel, efp/Sfpme en Syntra (om de tweetalige opties in het opleidingsaanbod en
het
alternerend aanbod te kunnen uitbreiden);
3.
de actie van Het Huis van Nederlands (hoofdzakelijk via de intensieve taalbaden) ;
4.
het Frans vreemde taal in zijn luik beroepsopleiding: in termen van taalopleiding, beroepsoriëntering, validering van bekwaamheden, professionele
recyclage en vervolmaking. Deze evaluatie zal eveneens dienen als basis om al dan niet de relevantie te bepalen van krachtigere middelen zoals taalbaden in
de onderneming. Deze aspecten zullen in het Taalplan worden geïntegreerd volgens de node van de nieuwkomers.
Deze maatregelen en de hervorming van de taalcheques zullen door Actiris zullen worden opgenomen in het Taalplan.
De verschillende acties om Frans als Vreemde Taal te leren zullen worden gecoördineerd met het oog op de mobilisering van de actoren van de socioprofessionele inschakeling, het onderwijs voor sociale promotie en permanente opleiding, het Agentschap Integratie en Inburgering, de Franstalige
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Onthaalkantoren voor nieuwkomers, Actiris, de ocmw’s en de talrijke SPIO, met de steun van de actoren die taken op dit vlak hebben gekregen zoals de CRACS,
om in overleg aan alle noden te voldoen.
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III. Partnerships ten dienste van kwaliteitsvolle opleidingstrajecten

1. Innoverende, vlotte trajecten die aan de behoeften van de stagiairs zijn aangepast

Vaststellingen
De verbeteringen die de laatste jaren werden aangebracht aan de trajecten van de werkzoekenden via de coördinatie van de operatoren (in het bijzonder
de « Gekruiste beleidslijnen » van Actiris, Bruxelles Formation en VDAB Brussel) moeten uitgediept worden op het vlak van oriëntering, informatie,
mogelijkheden tot validering van bekwaamheden, aantrekkelijkheid van de opleidingen, beschikbaarheid van de plaatsen op korte termijn, de
afhakersproblematiek, de effectiviteit van de overstapmogelijkheden en de toegang tot de certificering.
De pedagogische innovering in de opleidingen, de toegankelijkheid en de vlotheid van de trajecten die uitmonden op kwalificerende en certificerende opleidingen
zullen bijdragen tot de concretisering van het levenslange recht op kwalificatie in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten.

MAATREGEL 9. DE OPLEIDINGSKWALITEIT VERSTERKEN
Zoals reeds in dit Plan benadrukt werd, wordt de kwaliteit van een opleiding gedefinieerd als eerst en vooral afhangend van zijn vermogen om bij te dragen
tot de inschakeling in de tewerkstelling en dus tot de aanpassing van het aanbod aan de behoeften van de arbeidsmarkt maar eveneens om een officiële
certificering van de verworven vaardigheden te behalen. De kwaliteit van de opleidingen is eveneens functie van de efficiëntie van de oriëntering van de
begeleiding en van het niet afhaken van de doelgroepen in innoverende, beveiligde, vlotte trajecten die aan ieders noden zijn aangepast. De kwaliteit gaat
zowel over de inhoud van de opleidingsprogramma’s als over hun organisatie (waarvan met name de beheerding van de duur van het kwalificatieproces),
efficiëntie, de sturing van de systemen of de opleiding van trainers.
Er zal een studie besteld worden om de kwaliteitscriteria van de opleiding te bepalen en deze operationeel te maken in het kader van
een opvolging, maar ook om te bepalen wat de meest performante tools zijn om deze kwaliteit dagelijks te beheren (tevredenheidspercentage,
kwaliteitsnormen, aanmoediging van innovatie, enz…), gezien met name de European quality assurance in vocational education and training (Equavet).
Deze studie zal worden uitgevoerd in nauw overleg met de openbare opleidingsdiensten door de oprichting van een opvolgingscomité.
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MAATREGEL 10. DE OPLEIDING VAN DE TRAINERS ONTWIKKELEN
De kwaliteit van de opleidingssystemen hangt in het bijzonder af van de doorlopende vorming van de trainers. Deze zal zich ontwikkelen via uitwisselingen
en gemeenschappelijke systemen tussen operatoren waaronder met name de openstelling van Formaform voor de trainers van efp en SPIO, in overleg
met deze operatoren.
De opleiding van de trainers steunt eveneens op de opleiding binnen de BRC en de Polen. Ze wordt eveneens aangevuld met partnerships en uitwisselingen
tussen de Gemeenschappen, tussen de opleiding in centra en in ondernemingen en tussen beroepsopleiding en onderwijs.

MAATREGEL 11. GELIJKE TOEGANGSRECHTEN TOT DE OPLEIDING GARANDEREN
De opleiding zelf draagt bij tot de strijd tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt door inschakelingen na opleidingen die minder door discriminatie worden
gekenmerkt. De garantie van gelijke toegangsrechten tot de opleiding en in het opleidingstraject voor alle leerders is des te meer één van de eerste
effectieve voorwaarden voor het levenslang recht op kwalificatie.
Het rust op twee gekoppelde luiken:
1. De strijd tegen discriminatie: De integratie van een Actieplan voor de strijd tegen discriminatie tegenover elke stagiair, jong of ervaren, man of
vrouw, valide of andersvalide, Belg of niet, enz. gebaseerd op de betrokken reglementaire teksten (protocol met het IGVM).
2. Gelijke rechten van de stagiairs in opleiding: Gelijke toegang tot de opleiding, met inbegrip van stages in de onderneming; vereiste omstandigheden en
niveaus bij het binnenkomen; de ontwikkeling van ondersteuning voor alle stagiairs of specifiek voor sommige categorieën stagiairs in opleiding bovenop
de huidige voordelen zal bij deze gelegenheid eveneens geanalyseerd worden, op basis van de systemen die in de andere Gewesten actief zijn.
Deze twee luiken zullen het voorwerp uitmaken van onderzoek en voorstellen van de openbare opleidingsoperatoren en Actiris in het eerste semester 2017 om
overgemaakt te worden aan de minister van Tewerkstelling en Opleiding die de ESRBHG, de beheercomités en het Bassin Onderwijs Opleiding-Werk en de
Banspa zal raadplegen over de opties die hij zal nemen.
Aangezien deze problematiek prominent in Brussel aanwezig is en ter wille van de samenhang van het onderzoek, zal er over deze voorstellen ook worden
onderhandeld in het kader van Doelstelling 8 van Pijler 2 van de Strategie 2025 voor Brussel.

MAATREGEL 12. 2.000 VALIDERINGSBEWIJZEN PER JAAR UITREIKEN
Het aantal bewijzen van validering van bekwaamheden die elk jaar uitgereikt worden verhogen om in 2020 tot 2.000 bewijzen per jaar te komen, een stijging
met 180%.
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De koppeling tussen validering en opleiding is een opportuniteit die de actieve of niet actieve werker zijn hele loopbaan lang gegeven moet worden. Deze
koppeling zal de inschakeling in de tewerkstelling kunnen versnellen: opleidingstrajecten kunnen verkorten en modulariseren; de doelgroepen rechtstreekser
en meer op maat naar de kwalificerende opleiding en/of baan oriënteren; en dus uiteindelijk de motivatie van de leerders versterken.
Deze vooruitzichten worden geconcretiseerd in de “Ontwikkelingsstrategie van de validering van bekwaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”
die aangenomen wordt door de Regeringen op basis van het voorstel van strategische nota van de WG van de Taskforce (die in bijlage werd toegevoegd
bij dit Plan Opleiding 2020. Deze slaat zowel op de ontwikkeling van het aanbod als op de begeleiding van de doelgroepen en de valorisering van de
bewijzen op de arbeidsmarkt en beogen de 3 volgende doelstellingen:
1. Een vereenvoudigd aanbod van validering van bekwaamheden dat beter afgestemd is op de Brusselse behoeften en efficiënter is, zal alleen al aan
de Brusselse Franstalige kant meer dan 2 000 bewijzen per jaar kunnen afleveren, waarbij de acties aan de Nederlandstalige kant gevoegd moeten
worden in het kader van de toepassing van de hervorming die binnenkort zal starten. Deze doelstelling zal geleidelijk worden bereikt in 5 jaar van
2016 tot 2020.
2. De validering van bekwaamheden zal als één van de actieprioriteiten geïntegreerd moeten worden in het geheel van beleidsvormen die de
werkzoekenden en de laaggeschoolde werknemers ten goede komen. Tegen 2020
a. moet de validering van bekwaamheden naast arbeidsvoorziening, opleidingen, stages... één van de prioritaire structurele oplossingen
worden die Actiris en haar partners toepassen ten voordele van de werkzoekenden volgens de analyse van hun behoeften (en met name
van de werkzoekenden uit de categorie “andere studies”);
b. De validering zal volledig gekoppeld worden aan de activiteiten van de opleidings-, inschakelings- en onderwijsoperatoren. De validering
is een soepel en innoverend mechanisme dat een geleidelijke beheersing van de kwalificatie toelaat evenals trajecten die vlot zijn en
aangepast kunnen worden.
3. Het gebruik van de validering / Erkennen van competenties en van de Bekwaamheidsbewijzen / Ervaringsbewijzen zal verankerd worden in de
rekruteringspraktijk van de ondernemingen en de openbare instellingen. Dit zal ondersteuning en impulsen krijgen van de sociale gesprekpartners
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het bijzonder via het afsluiten van sectoriële kaderovereenkomsten die de taken van de BRC, van de
toekomstige Polen Opleiding-Werkgelegenheid of van de sectorcomités op het gebied van validering van bekwaamheden en bevordering van de
bekwaamheidsbewijzen.
De programmering van het opleidingsaanbod en de identificatiesystemen van de bekwaamheden zullen nauw samenhangen met de ontwikkeling van de
validering van bekwaamheden
Het aanbod van de operatoren:
•
zal erover waken dat de studies en de opleiding hernomen kunnen worden na een validering van bekwaamheden in een logica van een traject
naar een duurzame en kwaliteitsvolle inschakeling in de tewerkstelling
•
zal aanvullende opleidingsmodules integreren in het traject van validering van bekwaamheden: op het einde als voorbereiding op de proef,
aan het begin om rechtstreekser tot tewerkstelling in de prioritaire beroepen te leiden
De werven van de validering in de ondernemingen en van de validering in het kader van de toegang tot het beroep zullen door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ondersteund worden.
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MAATREGEL 13. EEN ORIËNTERINGSBELEID IN OVERLEG OPBOUWEN ROND HET BEROEPENPUNT
Een coherent beleid in overleg organiseren voor de doelgroepen op basis van het Beroepenpunt en zijn unieke portaalsite. Deze unieke site van het
Beroepenpunt zal de IAM-B van Actiris en Dorifor van Bruxelles Formation integreren, met betrekking tot alle Franstalige en Nederlandstalige partners van
onderwijs, opleiding en werkgelegenheid.
Dit coherente beleid zorgt voor de integratie van:
 informatie en sensibilisering via het Beroepenpunt;
 de organisatie van beroepsproeven, in het bijzonder in de BRC en de toekomstige Opleiding-Werkgelegenheidspolen;
 de oriëntering van de werkzoekenden via de toegang die het best aan de profielen en praktijken van de doelgroepen is aangepast;
 de bepaling van een beroepsproject.
Het Beroepenpunt dat door Bruxelles Formation en Actiris gedragen wordt, zal de VDAB Brussel, Sfpme/efp, Syntra, ISP, het alternerende onderwijs, het
onderwijs voor sociale promotie en de validering van bekwaamheden gelinkt aan de Instantie Bassin EFE, Banspa en Tracé Brussel hier nauw bij betrekken
(alsook elke andere partner die bij het Beroepenpunt betrokken wil worden).
De bij het Beroepenpunt betrokken partijen zullen rond de “oriëntatiepool” alle informatie- en sensibiliseringsacties coördineren die ze voeren of financieren
in een optiek van leesbaarheid en efficiëntie ten voordele van de doelgroepen.
De situatie van de leerder zal, ongeacht zijn statuut, in het centrum staan van een gepersonaliseerde oriëntering naar de tewerkstelling, de opleiding en/of de
validering.

MAATREGEL 14. DE ORIËNTATIE VAN DE WERKZOEKENDEN SYSTEMATISEREN NAAR DE OPLEIDING
Een coherent oriëntatiebeleid in overleg tussen de overheids- en verenigingsoperatoren van opleiding en tewerkstelling zal Actiris vanaf 2017 in staat
stellen meer werkzoekenden naar de actoren van de Beroepsopleiding en de validering van bekwaamheden, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige
kant, te sturen.
Dit beleid in overleg van oriëntering van de tewerkstelling naar de opleiding zal gebaseerd zijn op de ontwikkeling van een kalender van openstaande
opleidingen die door Bruxelles Formation voor alle Franstalige operatoren beheerd zal worden en voor het unieke dossier van de werkzoekende.
Permanent opvolgingstool van de evolutie van het traject van de werkzoekende die Actiris en Bruxelles Formation gemeenschappelijk hebben, het unieke
dossier is tot nu toe concreet door de automatische uitwisseling van de statistische flows tussen de twee instellingen. De verdere ontwikkelingen van het
unieke dossier zullen gemeenschappelijk bepaald worden tussen de twee ION om dit systeem concreet te dienste te stellen van zowel:
 de vlotste oriëntering van de werkzoekende naar de opleiding:
 als zijn snelste inschakeling in de arbeidsmarkt na de opleiding.
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Op basis van hun ervaring als openbare arbeidsvoorzieningsdienst met het onderwijs voor sociale promotie, zullen Actiris, Bruxelles Formation en SFPME
enerzijds en Actiris, VDAB Brussel en Syntra-Brussel, anderzijds, gemandateerd zijn om in 2017 efficiënte adresseringswijzen naar de opleidingen te
ontwerpen en te testen in het bijzonder van de zwakste doelgroepen. Deze adresseringssystemen zullen opgevolgd en specifiek geëvalueerd worden
vooraleer ze op grotere schaal en naar andere operatoren in overleg met hen toegepast worden.

MAATREGEL 15. DE MOGELIJKHEDEN VAN VRIJSTELLINGEN VOOR HET HERNEMEN VAN OPLEIDINGEN EN STUDIES UITBREIDEN
Enkel de werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB Brussel, Bruxelles Formation en hun partners genieten momenteel van automatische
vrijstellingen. Om op een billijke manier alle trajecten naar tewerkstelling te ondersteunen zullen Actiris, de opleidings- en onderwijsoperatoren in 2017 de
best gepaste middelen en de voorwaarden voorstellen om de vrijstellingen te vergemakkelijken en de toekenningscriteria ten voordele van de
werkzoekenden verruimen volgens:
 de kmo-opleidingen (efp/Sfpme en Syntra);
 de trajecten van het onderwijs voor sociale promotie die tot kwalificatie leiden of die toegang tot de arbeidsmarkt verschaffen.
Het hervatten van de studies op basis van knelpuntberoepen zal beter geobjectiveerd worden en systematisch vertaald worden in duidelijke voorbeelden
van onderwijsopties.

MAATREGEL 16. DE KWALIFICERENDE BEROEPSOPLEIDINGEN CERTIFICEREN
Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat in 2020 alle kwalificerende beroepsopleidingen tot een certificering kunnen leiden.
Er zijn nog te weinig certificerende opleidingen (die tot een certificering of de officiële erkenning van de beheersing van bekwaamheden leiden, met name
voor de verworvenheden van de voorkwalificerende niveaus en de gedeeltelijke verworvenheden). Een certificering die door de werkgevers erkend wordt
is een waarborg voor een duurzame inschakeling en mobiliteit op de arbeidsmarkt. De rechtsgevolgen die verbonden zijn aan de beroepscertificeringen
blijven nog te vaak weinig billijk en coherent: opleidingen gebaseerd op dezelfde referentiesystemen geven niet op dezelfde manier recht op erkende
certificeringen. In dit opzicht wil de Brusselse overheid het voorbeeld geven en de beroepscertificeringen integreren in de diploma’s die ze erkent.
De verschillende middelen waarover de beroepsopleiding beschikt (leercertificaat, diploma van bedrijfsleider, Cecaf, bewijzen van validering van
bekwaamheden, met inbegrip van de erkenningen van de verworvenheden op het einde van de opleiding en de overstapmogelijkheden naar het onderwijs) zullen in een algemene
strategie geïntegreerd worden die gebaseerd is op het idee van een unieke beroepscertificering.
Deze certificering zal één van de concrete tools zijn van het levenslange recht op kwalificatie die met name zal zorgen voor:
 De garantie, tegen 2020, van de toegang tot een beroepscertificering na elke kwalificerende opleiding;
 De toenadering, zelfs de integratie in een enkel certificaat, van de 3 volgende certificeringen:
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o
o
o

de bekwaamheidsbewijzen die afgeleverd worden door het Consortium voor validering van bekwaamheden;
de leercertificaten en diploma’s bedrijfsleider die door Sfpme uitgereikt worden;
de Cecaf die door BRUXELLES FORMATION worden uitgereikt,

Deze strategie zal zorgen voor de integratie van:
 De validering van bekwaamheden (via testen, en in afwachting van deze unieke beroepscertificering - via de RAF - Erkenning van de
opleidingsverworvenheden);
 De facilitering van de homologatie van diploma’s (uniek dossier van de WZ en objectivering van de diplomaniveaus)
 De overstapmogelijkheden naar het onderwijs (volgens de valoriseringsprocedures van het onderwijs voor sociale promotie en het hoger
onderwijs).
De co-certificeringen, zoals die tussen SFPME en Syntra Brussel, en de samenwerkingen tussen Gemeenschappen worden op dit vlak eveneens
aangemoedigd.
In dit kader zullen de werkzaamheden van de Sfmg worden bespoedigd en geëvalueerd.

MAATREGEL 17. DE ERKENNING VAN BUITENLANDSE DIPLOMA’S VERGEMAKKELIJKEN
Om bij te dragen tot het vervullen van de behoeften van een groot deel van de werkzoekenden die geen in België erkend diploma hebben (43% van de
werkzoekenden zijn geklasseerd in “andere studies”), worden de besprekingen die met de Federatie Wallonië-Brussel aan de gang zijn over de
gelijkwaardigheid van de diploma’s intens verdergezet om te komen tot een efficiënter en doelgerichter erkenningssysteem van diploma’s die in het
buitenland behaald worden. Er wordt de Franse Gemeenschap gevraagd de gelijkwaardigheid gratis te maken voor de Brusselse WZ. In een eerste fase
zal dit het geval zijn voor het gratis maken van de “Cq6”-diploma’s (Kwalificatiecertificaat van het 6e kwalificatiejaar beroeps en technisch).
Het valideringssysteem van de verworven ervaring dat toegang verleent tot het hoger onderwijs kan in dit kader eveneens nuttig gebruikt worden.

MAATREGEL 18. DE OVERSTAPMOGELIJKHEDEN TUSSEN OPERATOREN ONTWIKKELEN
De ontwikkeling van overstapmogelijkheden tussen onderwijsoperatoren, ISP, validerings- en opleidingsoperatoren zal voor de versterking zorgen van
 het blijven volgen door het doelpubliek van de vlotste en meest rechtstreekse trajecten die tot de kwalificerende opleidingen toegang geven
 De complementariteit van het opleidings-, onderwijs-, isp- en valideringsaanbod;
Een kadaster van overstapmogelijkheden en ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden op dit vlak zal door de openbare opleidingsoperatoren verwezenlijkt
worden.
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MAATREGEL 19. DE OPLEIDING-WERK MATCHINGTOOLS VAN ACTIRIS ONTWIKKELEN
Het is de bedoeling om de Opleiding-Werk matchingtools van de Service Link van Actiris te ontwikkelen en uit te breiden ten voordele van alle stagiairs en
operatoren.
Actiris en Bruxelles Formation zullen verder stagiairs opnemen aan het einde van hun kwalificerende opleiding om hen snel aan het werk te zetten volgens de
J-30 methodologie. Deze methodologie zal uitgebreid worden naar de werkzoekenden die door de partners van de SPIO, de efp/Sfpme en de OpleidingWerkgelegenheidspolen worden opgeleid. Syntra-Brussel wenst eveneens bij te dragen tot deze “gekruiste beleidslijnen tewerkstelling-opleiding” terwijl VDAB
Brussel in het kader van zijn mandatering door Actiris de inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt op zich neemt.
Opleiding-Werk matchingtools ontwikkelen van de Service Link van Actiris ten voordele van alle stagiairs en operatoren
2. De partnerships Tewerkstelling – Opleiding - Onderwijs vermeerderen

Vaststellingen:
De werkgelegenheid - Opleiding - Onderwijs - Ondernemingen partnerships hebben zich hoofdzakelijk in het BHG ontwikkeld rond vijf krachtlijnen:
1. De partnerships tussen opleidingsoperatoren die gestructureerd worden door de beheersfuncties van Bruxelles Formation, VDAB Brussel en Actiris: Zo
kon er een netwerk van acties opgezet worden met de SPIO en het onderwijs voor sociale promotie, twee operatoren die nauw met elkaar samenwerken.
Deze partnerships zijn relatief ontwikkeld tussen de opleidingsoperatoren die op de werkzoekenden gecentreerd zijn: Bruxelles Formation, VDAB Brussel
en hun partners van ISP. Ze bestaan soms zelfs uit drie partijen, wat het geval is voor de helft van de partnerships die met een SPIO ontwikkeld zijn
door het onderwijs voor sociale promotie in het kader van zijn overeenkomst met Bruxelles Formation.
2. Bijzondere en gefragmenteerde samenwerkingen met de economische wereld via bilaterale relaties tussen een operator en een onderneming, zelfs een
sectorfonds;
3. Partnerships met tewerkstelling die gestructureerd zijn door de Opleidingsbestelling, het Taalplan, de New Deal, ...;
4. Institutionele partnerships: SFMQ, Bassin, OFFA, …;
5. De uitrustingen (BRC, uitrustingen van scholen…) en infrastructuren: de opkomst van de Polen Opleiding-Werkgelegenheid zal voortaan de
sectorstructurering toelaten van een netwerk aan informatie-, oriëntatie-, opleidings-, validerings-, tewerkstellings-,... acties
Ondanks de recente ontwikkelingen blijven de partnerships met het middelbaar onderwijs en de kmo-opleidingen echter nog te beperkt.
Uiteindelijk moet de ontwikkeling van partnerships zich op drie niveaus structureren om efficiënt te zijn: gewestelijk, sectorieel en plaatselijk.
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MAATREGEL 20. DE PARTNERSHIPS OP SECTORNIVEAU COÖRDINEREN
Deze coördinatie gaat via twee bevoorrechte tools:

1. de Brussels sectoriële Kaderovereenkomst;
2. en één van haar belangrijkste instrumenten: de Polen Opleiding-Werkgelegenheid.
De partnerships tussen opleidings-, werkgelegenheids- en onderwijsoperatoren zullen op sectorniveau gecoördineerd worden via de Brusselse
Kaderovereenkomsten (gestuurd door de sectorfacilitator) en de Polen Opleiding-Werkgelegenheid. De Polen zullen de concrete en coördinerende tools mogen
vormen van de partnershipsystemen in de prioritaire sectoren (zie de Strategische Nota die door de Regering werd goedgekeurd en die als bijlage werd
toegevoegd bij dit Plan Opleiding 2020).
De finaliteit van een Pool Opleiding Werkgelegenheid is de organisatie, de ontwikkeling en de bevordering van de kwalificerende opleiding, van de
beroepsopleiding, van het alternerend leren, van de validering en van de tewerkstelling in de beoogde sector evenals de sensibilisering voor de beoogde
beroepen, ter ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling van het Brusselse grondgebied.
Hij is het uitstalraam van de beroepen en de belangrijkste toegangsdeur van een activiteitensector op het vlak van opleiding en werkgelegenheid voor de
verschillende doelgroepen (werkgevers, werkzoekenden, leerlingen, stagiairs, alternerende leerders, werkers in voortgezette vorming of reconversie, studenten,
trainers en leerkrachten, grote publiek, media, ...).

MAATREGEL 21. DE ONDERNEMINGEN EN HUN FEDERATIES MOBILISEREN IN CONCRETE OPLEIDINGSPARTNERSHIPS
Deze mobilisering van Brusselse ondernemingen en hun federaties ten voordele van de kwalificatie zal aangemoedigd worden door de vereenvoudiging van het
gebruik van het alternerend leren, de stages en de opleidingen in ondernemingen. Dit is een onmisbare voorwaarde voor het succes van een kwalificatiestrategie.
Dit gaat via:
1. De oprichting van een Brussels sectorbeleid: afsluiten van Brusselse sectoriële kaderovereenkomsten om de bijzondere overeenkomsten van alle
operatoren te ontwikkelen;
2. De informatie coördineert de ondernemingen voor de opleidings- en stagesystemen;
3. De prospectie van de ondernemingen (SPOC Actiris) gekoppeld aan de toekomstige sectoriële kaderovereenkomsten (sectorfacilitator ESRBHG) en de
bijzondere (vierzijdige en vierpartijen)overeenkomsten met Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel, die moet worden uitgebreid tot het
alternerend leren
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4. Het ontwerp van een Label voor opleidingsondernemingen gebaseerd op de valorisering van het onthaal van de stagiairs door de ondernemingen, hun
omkadering en de administratieve vereenvoudiging in het kader van de stagesystemen (waaronder alternerend leren en individuele beroepsopleidingen
in de onderneming)
5. De ontwikkeling van de opleiding van de werkers van de Brusselse ondernemingen
6. Het gebruik van sociale opleidingsclausules en onderzoek naar flexibele sociale clausules zoals ze in Wallonië zijn ingevoerd (via de Actiris dienst).
De taken en middelen die toevertrouwd zijn aan de sectoractoren (waaronder de sectorfederaties) om bij te dragen tot de uitvoering van de maatregelen
van het Plan (met als prioriteit de creatie van stageplaatsen en de inschakeling in de arbeid) zullen heel speciaal worden bepaald tijdens de besprekingen
van de sectoriële kaderovereenkomsten, met name op basis van de evaluatie van aan de gang zijnde pilootprojecten met name in de bouwsector.
In coherentie met de Small Business Act zal het Gewest de ondernemingen ondersteunen en valoriseren die zich verbinden tot het leren in de werkomgeving,
heel in het bijzonder de werkzoekenden en de jongeren. Het Gewest zal het gebruik door de kmo’s van stage- en kwalificerende opleidingssystemen
vergemakkelijken om het aantal Brusselaars te maximaliseren die een kwalificerende opleiding volgen en zo hun kansen verhogen om kwaliteitsvolle banen
te vinden.
Met dit doel zal er een project met het label « opleidingsonderneming » voorgesteld worden door de beroepsopleidingsoperatoren
(Bruxelles Formation, VDAB Brussel, efp/Sfpme en Syntra) op basis van de resultaten van een werkgroep met de sociale partners (met inbegrip van de
sectorfederaties) en waarbij Actiris en het onderwijs betrokken worden (via Bassin EFE en Banspa). Het label zal tot doel hebben de werkgevers te
valoriseren die zich verbinden tot opleidingssystemen en tot het bevorderen van een kwaliteitsvolle omkadering die aan de behoeften van de stagiair is
aangepast. De opleidingsondernemingen met label zullen genieten van een verhoogd berekeningspercentage van de economische expansiesteun.
De invoering van dit label “opleidingsonderneming” zal zorgen voor de verbinding van de “ondernemings”databases met het geheel van de
opleidingsoperatoren.
De opvolgings- en evaluatiewijzen van de stages die voorzien zijn in de nota die door de Regeringen werd aangenomen, zullen onderzocht worden in het
kader van de invoering van het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid en de opleiding. Het zal zich concentreren op de stages die door de
werkgevers en opleidingsoperatoren georganiseerd worden.
Het aantal stageplaatsen in ondernemingen die met de scholen van het voltijds onderwijs georganiseerd worden, zal objectief onderzocht worden op
behoeften en opgevolgd worden door de vertegenwoordigers van het onderwijs in het kader van het Stuurcomité van het Plan Opleiding 2020.

MAATREGEL 22. HET MENTORAAT ONTPLOOIEN: VEREENVOUDIGING VAN DE MAATREGELEN EN DE FINANCIËLE STEUN
De opleiding in de onderneming zal aangemoedigd worden via ondersteuning van het mentoraat. Alternerend leren, IBO in ondernemingen en, meer in
het algemeen, stages in ondernemingen bieden een antwoord aan de kwalificatiebehoeften. Hun efficiëntie hangt af van de kwaliteit van de begeleiding in
de ondernemingen die een echte persoonlijke omkadering van de stagiair mogelijk moet maken. Door de toenemende bekwaamheden zo dicht mogelijk
bij de realiteit van de onderneming te begeleiden en door mogelijks de duurzame integratie in het team voor te bereiden, is het mentoraat een essentiële
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voorwaarde voor succes en een kwaliteitsgarantie. Het moet een grotere bekendheid krijgen, financieel gestimuleerd worden m een kwaliteitsvolle
omkadering en een administratieve vereenvoudiging voor de bedrijven te verkrijgen, in het bijzonder voor de kmo’s. De hervorming van het mentorschap
in het BHG zal de bestaande systemen integreren in een vereenvoudigde maatregel van financieel voordeel voor de opleidende ondernemingen. Ze zal
beter aangepast zijn aan de noden van de ondernemingen en gemoduleerd worden in het voordeel van de kmo’s en de zko’s waarbij de zelfstandigen over
specifieke steun zullen beschikken.

MAATREGEL 23. DE MANDATERING VAN DE VDAB BRUSSEL VOOR DE OPLEIDING EN DE BEGELEIDING VAN BRUSSELSE
WERKZOEKENDEN VERDERZETTEN EN EVALUEREN
Sinds 2015 mandateert Actiris VDAB Brussel voor de opleiding en de begeleiding van de Brusselse werkzoekenden die een Nederlandstalig
beroepsinschakelingstraject bij de VDAB Brussel willen volgen. De VDAB Brussel neemt de volledige onderaanneming van de opleidings- en begeleidingsacties
van de Brusselse Nederlandstalige SPIO op zich aangezien ze voor het begeleidingsluik door Actiris gemandateerd werd. De VDAB Brussel voert de “Iedereen
bemiddelaar”-methodologie uit bij haar Nederlandstalige SPIO-partners die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn. Actiris financiert dan rechtstreeks
de VDAB voor het begeleidingsluik en financiert de SPIO niet meer rechtstreeks.
De invoering van deze begeleiding via VDAB Brussel en zijn partners (geïntegreerde trajecten) wordt opgevolgd door het SOC (Strategisch Overlegcomité ActirisVDAB Brussel) die dit kan evalueren.
Actiris en VDAB Brussel geven de beste systemen eveneens de opdracht om meer Brusselaars naar de arbeidsmarkt in Vlaanderen te oriënteren.

MAATREGEL 24. DE ROL VAN REGISSEUR VAN BRUXELLES FORMATION ONTWIKKELEN
Bruxelles Formation zal via de wijzigingen die aan het decreet werden aangebracht zijn partnershipmogelijkheden enorm zien uitbreiden: subsidies, deelname
aan juridisch afzonderlijke entiteiten, actoren waarmee hij akkoorden kan afsluiten zonder nog tot openbare aanbesteding te moeten overgaan....
Het tweede luik van zijn rol van regisseur bestaat in de regulering van het beroepsopleidingsaanbod (zie maatregel 36): zowel zijn programmering als zijn
conventionering en zijn begeleiding met inbegrip van het pedagogisch vlak.
Zijn rol als regisseur zal stevig worden versterkt terwijl hij zijn rol als operator binnen de Polen Opleiding-Werkgelegenheid voortaan gedeeld zal worden.
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MAATREGEL 25. DE OPLEIDING ALTERNEREND LEREN IN KMO’S SYSTEMATISCH IN DE PARTNERSHIPS INTEGREREN
Zoals het Samenwerkingsakkoord “Gekruiste beleidslijnen” reeds voorziet via bepaalde maatregelen, zal de kmo-opleiding systematisch geïntegreerd worden in
de samenwerkingen:
 tussen operatoren
 met de wereld van de tewerkstelling
 met de bedrijfswereld
Via de volgende bijzondere acties:
o Efp/Sfpme en Syntra zullen geïntegreerd worden in de Polen Opleiding Werkgelegenheid, volgens het geval, als deelnemers aan de oprichting van de
Pool of, in voorkomend geval, als operator die de modernste uitrusting gebruikt;
o Er zal in 2017 een samenwerkingsakkoord gesloten worden tussen Bruxelles Formation en Efp/Sfpme (gezamenlijke opleidingen, overleg over de
programmaties, uitrustingen, infrastructuren, …) waarbij hetzelfde aan Syntra Brussel en de VDAB Brussel zal voorgesteld worden;
o Efp/Sfpme zal geïntegreerd worden in het Strategische ontwikkelingscomité Actiris-Bruxelles Formation zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord
“gekruiste beleidslijnen”;
o Het kmo-alternerend leren zal geïntegreerd worden in de kaderovereenkomsten en de vierzijdige en vierpartijenovereenkomsten van Actiris, Bruxelles
Formation en de VDAB Brussel;
o De prospectie van alternerende opleidingsplaatsen zal geleidelijk geïntegreerd worden in de opdrachten van het SPOC van Actiris met de ondernemingen
o De huidige steunprojecten voor de overgang tussen het initiële opleidingssysteem en efp/Sfpme en Syntra en de oprichting van ondernemingen worden
bevorderd en gesystematiseerd in overleg met de actoren van de sector zoals voorzien in de SBA in het kader van de bevordering van het
ondernemerschap. De bijdrage van de kmo-opleiding tot het ondernemersdynamisme en dus tot de jobcreatie zal beter geobjectiveerd moeten worden.

MAATREGEL 26. HET NETWERK VAN SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELINGSORGANISATIES (SPIO) OPNIEUW ONTPLOOIEN
De SPIO bevinden zich structureel in de kern van de partnerships met de OOB evenals het geheel van de plaatselijke tewerkstellings-, opleidings-, inschakelings, onderwijs- en economische ontwikkelingsoperatoren.
ISP is een centrale speler in de ontwikkeling van het opleidingsaanbod voor laaggeschoolde werkzoekenden en heeft een voorkwalificerend en kwalificerend
opleidingsaanbod ontwikkeld dat afgestemd is op de behoeften van deze doelgroepen.
De herontplooiing van de SPIO waarvan verschillende dimensies (aanbod, traject) transversaal in het Plan Opleiding 2020 opgenomen zijn, zal op deze
partnershippraktijk gebaseerd zijn om de begeleiding van de zwakste doelgroepen naar de tewerkstelling via opleiding te versterken.
Er werd een werkgroep opgezet bestaande uit Febisp, Bruxelles Formation, Actiris en de Franstalige Brusselse overheidsdienst om:
 Het SPIO-decreet te evalueren en te herzien om het aan te passen aan de behoeften van het Plan Opleiding 2020 en de efficiëntie en governance van
het systeem te verbeteren,
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Lessen te trekken uit de analyses van het ISP-traject om de overgang naar de kwalificerende opleiding verder te verbeteren en het aantal gerechtigde
werkzoekenden te verhogen;
De doelstelling is een herontplooiing te bereiken van de sector die het opleidingsaanbod van de SPIO optimaliseert en de coherentie van het systeem waarborgt
door op een structurele manier over te gaan tot een vereenvoudiging van zijn financieel en administratief beheer

MAATREGEL 27.PARTNERSHIPS ONTWIKKELEN EN VERDIEPEN MET HET KWALIFICEREND MIDDELBAAR ONDERWIJS
De ontwikkeling van partnerships voor opleiding en werkgelegenheid met het middelbaar onderwijs vooraleer men het onderwijs verlaat, is een prioriteit. Het
tweedekanskarakter van de voortgezette opleiding blijft sterk afhangen van het vroegere traject van de jongere. Een diploma behaald hebben voor de
beroepsopleiding werd aangevat blijft bepalend om een baan te vinden. Een jongere met een diploma middelbaar onderwijs heeft betere kansen om een baan
te vinden dan wie slechts een diploma heeft van de tweede graad van het middelbaar. De eerste doelstelling blijft dus dat de jongsten slagen op school, met
inbegrip van de organisatie van partnerships en overstapmogelijkheden om het certificeringspercentage van de Brusselaars te verbeteren.
Deze partnerships die door de wederzijdse verbintenissen van het Brusselse onderwijsprogramma van Strategie 2025 worden aangegaan en de oriënteringen
van de Gemeenschappen op het vlak van kwalificerend onderwijs (zoals het Pact voor een uitstekend onderwijs, aan Franstalige kant) zullen ontwikkeld worden
door zich op de volgende prioriteiten te focussen:
1. De uitrustingen en in het bijzonder de deelname van het onderwijs aan de oprichting van de Polen Opleiding-Werkgelegenheid
2. Een gemeenschappelijke steun aan het kwalificerende onderwijs- en opleidingsaanbod, gecoördineerd via het “Bassins” Samenwerkingsakkoord aan
Franstalige kant en aan het stuurmechanisme van de opleidingsaanbiedingen dat door dit Plan Opleiding 2020 opgestart werd.
3. De partnerships tussen alternerende onderwijs- en opleidingsoperatoren, met name via de lancering van pilootprojecten
 voor samenwerking tussen CEFA, efp/Sfpme, Syntra Brussel en CDO ;
 evenals alternerende opleidingen in het hoger middelbaar
4. De vlotheid en de anticipatie van de overgang van de doelgroepen naar de kwalificerende systemen van de opleiding en de tewerkstelling (in het
bijzonder laaggeschoolde jongeren)
5. Informatie / oriëntering (Beroepenpunt)
6. De overstapmogelijkheden tussen kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding
7. De taalopleidingen, hierin begrepen via de gewone systemen van kwalificerend onderwijs / beroepsopleiding
8. De opleiding en de rekrutering in de knelpuntberoepen van het onderwijs
9. De organisatie van overstapmogelijkheden om het certificeringspercentage van de Brusselaars te verbeteren
10. De statistische samenwerkingen op basis van het Samenwerkingsakkoord “kadaster van educatieve en post-educatieve trajecten”
De regeringen zullen vanuit deze concrete werven de “perimeter” bepalen van de onderwijs/opleidingsamenwerking die de leeftijdscategorie 15-25 een echt
recht op kwalificatie kan garanderen met inbegrip van het onderwijs voor sociale promotie.
Op deze basis zal er aan Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Syntra Brussel en de efp/Sfpme gevraagd worden om met de steun van het Bassin en
Banspa een algemene operationele kadernota op te maken voor de herontplooiing en de versterking van de samenwerkingen tussen de Overheidsdiensten van
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tewerkstelling en opleiding en hun partners, van het Onderwijs en de opleiding evenals van de inschakeling (Jeep/JUMP) en de sectorfederaties. Deze kadernota
is gebaseerd op de maatregelen in Strategie 2025, het Jongerengarantieplan en dit Plan Opleiding 2020 om de instelling van nieuwe partnerships voor te stellen
die er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat Actiris en de sectorfederaties de overgang van school naar arbeidsmarkt vervroegen en zo vermijden dat de Neets
afhaken.
Het geheel van deze werven wordt geleid met de steun en overleg van het Bassin Enseignement Formation Emploi en van Banspa aan Nederlandstalige kant.

MAATREGEL 28. PARTNERSHIPS ONTWIKKELEN MET HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE
Deze partnerships zijn gestructureerd door de overeenkomst tussen Bruxelles Formation en het Onderwijs voor Sociale Promotie en door de samenwerkingen
tussen de VDAB Brussel en de Centra voor volwassenenonderwijs, centrale partner voor de operationalisering van een echt recht op kwalificatie, het onderwijs
voor sociale promotie werkt nauw samen met de openbare opleidingsorganisaties en de organisaties voor socioprofessionele inschakeling. Er werd in 2009 een
nieuwe kaderovereenkomst gesloten tussen het onderwijs voor sociale promotie en Bruxelles Formation als vervolg op de kaderovereenkomst van 1998. In
2014 genoten 766 stagiairs van partnerships tussen scholen van sociale promotie, Bruxelles Formation en meestal de SPIO.
Het partnership van Bruxelles Formation met het onderwijs voor sociale promotie is sinds 2014 enorm uitgebreid dankzij de middelen van het
Jongerengarantieplan (de projectoproepen van Bruxelles Formation), de Opleidingsbestelling en een nieuwe inbreng van 650 periodes van het onderwijs voor
sociale promotie. In 2015 stegen de partnerscholen voor sociale promotie van 14 naar 20 en waren de samenwerkingen goed voor 120 bijkomende stagiairs.
Door zich te baseren op dit Plan en op de Strategische oriënteringsnota over het Onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs, zullen de partnerships
zich verder ontwikkelen in het bijzonder voor de volgende prioriteiten op het vlak van het opleidingsaanbod en de validering van bekwaamheden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

De ontwikkeling van aanvullende CESS
De taalopleidingen die intern worden gegeven en in samenwerking met de opleidingsoperatoren van Actris;
Het verderzetten van certificerende trajecten naar de onderwijsdiploma’s
De ontwikkeling van de validering van bekwaamheden
De ontwikkeling van pilootprojecten van alternerende opleidingen.
De opleiding en de validering van de bekwaamheden van gevangenen (zie maatregel 5).

De partners van het onderwijs voor sociale promotie en opleiding zullen werken aan de concretisering van de volgende gemeenschappelijke doelstellingen:
1. een gezamenlijke sturing van het aanbod via het Bassin EFE en het toekomstige Gemeenschappelijk programmatiekader (zie maatregel 5);
2. een statistische coördinatie met name over het aantal werkzoekenden in opleiding in de scholen of centra voor beroepsopleiding en over de stages.
Deze coördinatie in het kader van de werkzaamheden van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding (zie maatregel 34) zal
gebeuren op basis van de werkzaamheden van het Bassin EFE en het Samenwerkingsakkoord "kadaster van de uitgaanden van de educatieve en posteducatieve trajecten"
3. evenals de invoering van de mogelijkheid om de toegangsmogelijkheden van de werkzoekenden uit te breiden tot vrijstelling en behoud van rechten
wegens herneming van de studies in sociale promotie
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MAATREGEL 29. PARTNERSHIPS IN TAALOPLEIDINGEN ONTWIKKELEN TUSSEN FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE
OPERATOREN
De partnerships tussen Franstalige en Nederlandstalige operatoren zullen systematischer aangemoedigd worden om in de behoeften aan taalopleiding van de
werkzoekenden te voorzien via
 De mandatering van VDAB Brussel door Actiris
 Gezamenlijke opleidingsprojecten naar het voorbeeld van de opleiding tot verkoper verstrekt door de VDAB Brussel – BRUXELLES FORMATION-Comeos
en de partnerships efp / Syntra-Brussel
 De oriëntering, zelfs de adressering, van de werkzoekenden door Actiris
 De verschillende stagemogelijkheden (waaronder FPIe/IBO) samen met een ondersteuning in taalopleidingen op basis van de evaluatie van de
taalstages.

MAATREGEL 30. VERSTERKING VAN DE TEWERKSTELLINGS-, OPLEIDINGS-, ONDERWIJS- EN INSCHAKELINGSYNERGIËN OP
GEMEENTELIJK NIVEAU





Op gemeentelijk of intergemeentelijk niveau een unieke interprofessionele plaatselijke overleginstantie creëren die alle andere plaatselijke instanties
vervangt waarin de sociale gesprekspartners worden uitgenodigd te zetelen.
De samenwerkingen versterken tussen de Maisons de l’Emploi, de Overheidsdiensten voor werkgelegenheid en opleiding, de plaatselijke Opdrachten,
de scholen voor sociale promotie en de leercentra voor volwassenen.
De samenwerkingen op plaatselijk niveau versterken, bij voorrang tussen de ocmw’s, Actiris en het onderwijs voor sociale promotie (er loopt een
experiment).
De participatie van Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel en het onderwijs voor sociale promotie-volwassenenonderwijs met betrekking tot de
analyse van de opleiding/inschakelingsprojecten in het kader van de Wijkovereenkomsten effectief maken en de mogelijkheid bestuderen om de dekking
van het opleidingscontract uit te breiden naar werkzoekenden die aan deze projecten deelnemen, in overleg met het toezichthoudend gezag.
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IV. Statistische sturing van het opleidingssysteem en programmeringen van de
aanbiedingen

Vaststellingen:
Een coherent beleid dat onderwijs, opleiding, tewerkstelling koppelt, vereist een statistische sturing via opvolgings- en prestatie-indicatoren van het traject
om de kwaliteit en de vlotheid ervan te verbeteren.
De opleidings- en tewerkstellingsindicatoren die vandaag beschikbaar zijn, baseren zich op gegevens, methodologische tools en conventies die nog te
verscheiden zijn: “In behandeling”, ingeschreven in het jaar, uitgaanden uit de opleiding, individuen, plaatsen, lengteopvolging..., zoals de methodologische
analyse preciseert die door het Bassin voor de Taskforce werd uitgevoerd ten gevolge van het eerste kadaster van de opleiding en het onderwijs in Brussel.
Het geheel van de actoren is vandaag in Brussel op zoek naar coherentie, rationalisering en het in perspectief plaatsen van de opleidingtewerkstellingsgegevens en indicatoren.
Trouwens, de studies die de professionele opleidingsacties en trajecten kruisen nemen toe en tonen hun volle belang en rijkdom, ze zijn echter one-shots
of gedeeltelijke flitsen van een deel van het opleidingssysteem die geen voortdurende sturing van het aanbod toelaten.
De werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van de gekruiste beleidslijnen van Actiris en Bruxelles Formation, in de Taskforce
EFE en in de werkgroepen evenals door het Bassin met de medewerking van iedereen zorgden er eveneens voor dat er een statistische
samenwerkingsdynamiek ontstond en dat de eerste resultaten bereikt werden door de opleidingsaanbiedingen met de tewerkstellingsbehoeften met elkaar
te kruisen. Het is op deze basis dat de volgende maatregelen een permanent gezamenlijk sturingssysteem van het opleidingssysteem willen opzetten in
zijn banden met de tewerkstelling en het onderwijs. De VDAB Brussel wenst de “VDAB Arvastat” methodologie in samenwerking met Actiris te ontwikkelen.

Het BHG heeft dus een statistisch systeem nodig voor:

1. De sturing van de koppelingen opleiding-onderwijs-tewerkstelling, waaronder met name de opvolging van dit Plan
2. De analyse van de behoeften van de arbeidsmarkt
a. Op gewestelijk niveau
b. Op sectorniveau
3. De opvolging en evaluatie van opleidings- en tewerkstellingstrajecten

Ten slotte vereist een kwalificatiestrategie een gezamenlijke programmering van het opleidings- en valideringsaanbod.
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MAATREGEL 31. EEN GEMEENSCHAPPELIJK TOOL ONTWIKKELEN VOOR HET OPVOLGEN EN EVALUEREN VAN DE OVERGANGEN
TUSSEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING
Op basis van de bestaande tools die werden uitgewerkt door het Brussels Werkgelegenheid en de Opleiding in overleg met de operatoren, zal deze tool
voor opvolging en evaluatie van de overgangen:
 ontwikkeld worden vanuit werkzaamheden van de overheidsdienst werkgelegenheid en de opleidingsorganisaties van de overheid (lengteopvolging
van de opleidings- en/of ISP-stagiairs), waarbij gebruik zal worden gemaakt van de methodologieën van de kruising van administratieve
databanken,
 een afstemming waarborgen op de werkzaamheden in het kader van de lengteopvolging van educatieve en post-educatieve trajecten die gevoerd
wordt in samenwerking met alle machtsniveaus via het Samenwerkingsakkoord “kadaster van de uitgaanden van de educatieve en post-educatieve
trajecten”
 Zal verdeeld worden over de operatoren, de actietypes, de domeinen/sectoren en de opleidingsbenamingen
 De evoluties en trajecten zullen worden berekend op basis van de instroom voor de opleiding in 2014.
Het zal de taak zijn van het Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding om deze permanente tool voor de analyse van inschakelingstrajecten
(opleiding) en beroepstrajecten te ontwikkelen. Een set indicatoren die berekend zullen worden op basis van de instroom voor de opleiding in 2014, zal
worden voorgesteld en gestoffeerd in functie van de bestaande basisgegevens en hun relevantie. Bovenop de contextindicatoren, worden de volgende
indicatoren voorgesteld:
a) Evolutie van het aantal individuen in opleiding
b) Certificering bij de inschrijving in de opleiding-tewerkstellingssystemen
c) Bezettingsgraad van de beschikbare plaatsen (“actief” aanbodpercentage)
d) Niet vervulde opleidingsaanvragen
e) Blijvers /Afhakerspercentage
f) Overgangspercentages naar de kwalificerende opleidingen en/of opleidingspercentages in ondernemingen (bij alternerend leren bv.)
g) Duur van het kwalificatieproces
h) Certificeringspercentage (hierin begrepen via de validering van bekwaamheden)
i) Hervattingspercentage van opleiding en studie
j) Tewerkstellingspercentage na de opleiding (prioritair)
k) Kwaliteit en duur van de inschakeling
l) Intensiteit van de relatie opleiding-tewerkstelling (de graad van overeenkomst tussen de gevolgde opleiding en het uit te voeren werk)
m) …
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MAATREGEL 32. DE INSCHAKELINGSPERCENTAGES IN DE TEWERKSTELLING NA DE OPLEIDING METEN
Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding (zie maatregel 35) zal de tewerkstellingspercentages berekenen aan het einde van elk
opleidingsproduct voor het volledige aanbod van Bruxelles Formation en van de partnerships die het beheert. De berekening van dit percentage zal geschieden
via structurele communicaties tussen Actiris en Bruxelles Formation en zal geleidelijk aan uitgebreid worden tot de kmo-opleiding in overleg met SFPME en efp.
Deze gegevens zullen worden overgemaakt aan het BBP in het kader van de gewestelijke monitoring.
Dit percentage zal onderscheiden worden van het hernemingspercentage van de opleiding of van de studies.
De openbare opleidingsoperatoren zullen deze inschakelingspercentages analyseren met de steun van het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid en
de Opleiding. Deze analyses zorgen voor de geleidelijke aanvulling van:
 De programmering van het opleidingsaanbod (maatregel 36) in een eerste fase;
 In een tweede fase,
o de evaluatie van de impact van de beroepsopleiding op het inschakelingstraject en de beroepstrajecten (maatregel 31),
o De voorlegging en de aanpassing van de tewerkstellingsdoelstellingen bij het voltooien van de kwalificerende opleidingen en dit voor elke
operator (waarbij de indicatoren geïntegreerd worden die Actiris reeds aan zijn partners heeft toegekend);
Deze doelstellingen zullen geen resultaatverplichting zijn: het verschil tussen het bereikte resultaat en de vastgelegde doelstelling zal systematisch geanalyseerd
worden in het kader van de werkzaamheden van het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid en de opleiding.
Deze percentages zullen als basis dienen voor de evaluatie van de impact van de opleiding en de validering.

MAATREGEL 33: HET OPLEIDINGS- EN ONDERWIJSAANBOD BESCHRIJVEN EN ANALYSEREN
Op vraag van de Regeringen leggen de Instantie Bassin EFE en Banspa, met de steun van alle operatoren, een Samenvattend Kadaster van het
opleidings- en onderwijsaanbod voor dat eveneens het aantal en de kenmerken van het doelpubliek dat dit volgt bevat.
Deze taak zal zich ontwikkelen op basis van statistische conventies die methodologisch coherent zijn met de opvolgings- en evaluatietool en met de steun
van het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid en de opleiding, Bruxelles Formation, de VDAB Brussel, het BBP en het Onderwijs.
Dezelfde samenwerking zal terug te vinden zijn voor:
●
●

het in kaart brengen en monitoren van het opleidingsaanbod en de monitoring van het begunstigde doelpubliek dat door Bruxelles Formation werd
begeleid;
het Analytisch en prospectief verslag van de Instantie Bassin.
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In het kader van het sectorbeleid zal het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding in samenwerking met de openbare
opleidingsdiensten, de sectoranalyses voortzetten die zich hoofdzakelijk buigen over de tewerkstelling, de opleiding en het onderwijs. Het Bassin en
Banspa zullen hun werkzaamheden hier vervolgens op afstemmen.
VDAB Brussel
De onderlinge afstemming van deze tools moet worden gewaarborgd door de via het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding
goedgekeurde overeenkomsten. Zij zullen de ontwikkeling van een volledige monitoring mogelijk maken om de evolutie van het opleidings-, onderwijs-,
stageaanbod en van de validering van bekwaamheden te volgen met ondersteuning van het toekomstige Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid en de
opleiding en Bruxelles Formation als regisseur van het beroepsaanbod langs Franstalige zijde.

MAATREGEL 34. DE TEWERKSTELLINGSBEHOEFTEN ANALYSEREN EN DEZE KRUISEN MET HET OPLEIDINGSAANBOD
De analyse van de tewerkstellingsbehoeften zal om de 3 jaar het voorwerp uitmaken van een samenwerking tussen het Observatorium voor de
Werkgelegenheid en opleiding, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel en van geleidelijke ontwikkelingen in het kader van het identificatieverslag van de
beroepen en sectoren die banen opleveren (waarvan eerste editie werd uitgebracht in 2015).
De kruising van deze behoeften met het opleidingsaanbod zal gebeuren in het kader van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en de
Opleiding met de ondersteuning van de Instantie Bassin en zal in overweging worden genomen bij de opstelling van het analytisch en prospectief Verslag.
Deze analyses zullen alle relevante dimensies van de relatie “opleiding-tewerkstelling” integreren, met inbegrip van de sectordimensie en het vereiste
kwalificatieniveau, en dit met name op basis van de indicatoren die worden vastgesteld door het Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding.

MAATREGEL 35. DE SAMENHANG, DE KRUISING EN DE ANALYSE VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS OP HET VLAK VAN
TEWERKSTELLINGS- EN OPLEIDINGSBELEID VERBETEREN DOOR HET OPRICHTEN VAN EEN OBSERVATORIUM VOOR DE
WERKGELEGENHEID EN DE OPLEIDING
Via deze taak van gekruiste observatie kan men met name:
1. een permanent tool ontwikkelen voor het opvolgen en evalueren van de overgang tussen opleiding en tewerkstelling (zie maatregel 31) en in het
bijzonder de inschakelingspercentages in de tewerkstelling na opleiding voorleggen;
2. de beschrijving en de analyse van het opleidings- en onderwijsaanbod ondersteunen (maatregel 33);
3. De tewerkstellingsbehoeften en de impact in termen van opleidingsaanbod analyseren (maatregel 34);
4. de monitoring van het Plan Opleiding 2020 voor Brussel aanvullen (zie maatregel 40).
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Vaststellingen:
Vandaag beschikken we over een reeks statistieken die gericht zijn op de werkzoekenden die door het Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid
werden voorgelegd. Bruxelles Formation maakt en analyseert, via zijn Dienst Studies en Statistieken, de gegevens over zijn stagiairs van BRUXELLES
FORMATION en die van zijn partners (hoofdzakelijk SPIO). De twee diensten werken namelijk samen om opvolgingsverslagen te maken van de ISPstagiairs; en met de VDAB Brussel om de kwalificatiebehoeften in het BHG te analyseren. VDAB Brussel zorgt voor haar eigen statistieken en die van haar
partners. Efp en SFPME bezitten elk hun eigen databases en Syntra Brussel beschikt over zijn eigen statistieken.
In het kader van de invoering van het Plan Opleiding 2020 is complementaire vooruitgang in het coherent maken van deze statistische gegevens
noodzakelijk. De reproductie van een serie indicatoren (hernomen in maatregel 30) vereist dat:
•
De statistische opvolging op de arbeidsmarkt verzekerd wordt van de werkzoekenden die een duidelijke beroepsopleiding hebben voltooid, en in
het bijzonder het voorleggen van de inschakelingspercentages per opleiding;
•
De statistieken harmoniseren van de opleidingsoperatoren met name met betrekking tot de telwijze van de gerechtigden en hun opleidingstraject.

Opdrachten
Opdracht 1. Het Observatorium voor de Werkgelegenheid de opdracht toevertrouwen om de inschakelingspercentages in de tewerkstelling te verzekeren
per opleidingsbenaming op basis van het uitwisselen van actuele gegevens met Bruxelles Formation (Dienst Studies en Ontwikkeling).
Meer structureel, het samenwerkingsakkoord “gekruiste beleidslijnen tewerkstelling-Opleiding” wijzigen om aan het BOW de statistische opvolging van de
trajecten van de werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen op de arbeidsmarkt en de analyse ervan toe te vertrouwen. Het gaat erom een permanent
opvolgings- en evaluatietool van de opleiding-tewerkstellingsovergangen te ontwikkelen, met als prioriteit het voorleggen van de inschakelingspercentages
(maatregel 32);
In het kader van de governancewijze die door de Beheersovereenkomst van Actiris voorzien is, het BOW officieel mandateren om de hierboven beschreven
opdracht uit te voeren. Deze opdracht zal het BOW in een “Brussels Observatorium voor de werkgelegenheid en de opleiding” omzetten via de wijziging
van het samenwerkingsakkoord “gekruiste beleidslijnen” (dat eveneens de resultaten van voorstel 2 zal integreren).
Opdracht 2. Bruxelles Formation (Dienst Studies en Ontwikkeling) het officiële mandaat toevertrouwen om een methodologie te ontwikkelen die de
samenhang van de statistieken van de opleidingsoperatoren en hun gezamenlijke analyse kan verzekeren en dus de indicatoren die noodzakelijk zijn:
•
Voor de gemeenschappelijke beschrijving van het opleidingsveld ‘zowel voor het maken van tools die eigen zijn aan de operatoren als voor
tools die gemeenschappelijk zijn aan het onderwijs: Het Brusselse Kadaster van het onderwijs- en opleidingsaanbod dat verwezenlijkt werd
door de Instantie Bassin EFE en Banspa evenals het analytische en prospectieve verslag dat door het Bassin verwezenlijkt wordt);
•
Voor de opvolging van de trajecten in opleiding.
Daartoe zal er een methodologische werkgroep, gecoördineerd door het Observatorium voor de Werkgelegenheid van Actiris en de Dienst Studies en
Ontwikkeling van Bruxelles Formation, worden opgericht waarbij de partnershipdiensten van Actiris en Bruxelles Formation, Sfpme, efp, onderwijs voor
sociale promotie, BBP en de Instantie Bassin EFE Bruxelles betrokken zullen worden. Hij zal de structurele overdrachts- en analysewijzen van de
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opleidingsgegevens voor BOW (Actiris) definiëren om de opvolgingstool te ontwikkelen dat in maatregel 30 voorzien is. De perimeter van deze Werkgroep
zal de opvolging en de evaluatie van de stagesystemen bevatten zoals voorzien in de nota die op 14 juli 2016 door de Regeringen werd aangenomen.
Op basis van de resultaten van deze WG zal de Minister van de opleiding Bruxelles Formation mandateren om een overeenkomst af te sluiten over de
productiemethodologie van de gegevens met betrekking tot de opleiding en de statistische uitwisselingen tussen de partners opleiding en tewerkstelling.
Er zal een gelijkaardige methodologie aan de Nederlandstalige operatoren voorgesteld worden: VDAB Brussel en zijn partners evenals Syntra Brussel in
overleg met Bruxelles Formation.
De twee hierboven beschreven opdrachten zullen in synergie met de diensten uitgevoerd worden dankzij de fysieke toenadering in de Astrotoren.

MAATREGEL 36: HET OPLEIDINGSAANBOD IN EEN GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMERINGSKADER INSCHRIJVEN
Bruxelles Formation zal als regisseur van de beroepsopleiding een programmeringskader voorleggen voor zijn volledig aanbod en voor dat
van zijn partners. De invoering van deze tool zal worden afgestemd op de decretale opdracht van het Bassin.
Dit programmeringskader dat gemeenschappelijk is voor de beroepsopleidingsoperatoren zal geleidelijk aan ingevoerd worden om:
●
op een coherente en gezamenlijke manier het nieuwe aanbod aan kwalificerende opleidingen (alsook perfectionerende opleidingen en stages die
opleidingen in ondernemingen en alternerende en FPIe-opleidingen mogelijk maken) te ontwikkelen;
en , indien nodig, de bestaande aanbiedingen te heroriënteren.

Dit kader zal in twee fasen ontwikkeld worden:

1) In een eerste fase zal het gemeenschappelijk kader de reeds bestaande mechanismen mobiliseren door elke actor aan zijn bekwaamheden te
koppelen.

Voor het nieuwe opleidingsaanbod,

1. zal het gemeenschappelijk kader de gemeenschappelijke thema’s overnemen die door de Instantie Bassin Onderwijs Opleiding worden voorgelegd,
2. in afwachting van een grondige analyse van alle beroepen en sectoren door het Bassin, zullen de gemeenschappelijk thema’s worden aangevuld met
de analyse van de sectoren en de beroepen met goede vooruitzichten die om de 3 jaar door Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB Brussel
wordt uitgevoerd wat leidde tot een tabel met 122 beroepen waarvoor er opleidingen georganiseerd zouden kunnen worden. Met deze samenvattende
tabel kunnen verschillende criteria gekruist worden om de sterkte van het verband tussen tewerkstelling en opleiding te objectiveren: De
rekruteringsmoeilijkheden (knelpuntberoepen of krapte) en de beroepen waarvoor de vraag door de werkgevers ondersteund wordt (beroepen waar
vraag naar is) en/of die werkzoekenden aantrekken (aantrekkelijk beroep).
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In toepassing van het “Bassins” Samenwerkingsakkoord Kwalificerend Onderwijs – Opleiding – Tewerkstelling van 2014, zullen elke openbare opleidingsoperator,
Bruxelles Formation voor zijn eigen aanbod en dat van zijn partners, enerzijds, en Sfpme/efp anderzijds:
•
zich op dit kader baseren om hun projecten voor een nieuwe programmatie te objectiveren en daarna zich naar de actuele programmeringscriteria
schikken;
•
zal bij de Instantie Bassin elke nieuwe programmering motiveren die buiten de gemeenschappelijke thema’s zou gaan, overeenkomstig de
voorschriften van het Samenwerkingsakkoord;

Voor het bestaande aanbod, zullen de twee openbare operatoren het bestaande aanbod analyseren op basis van de twee voornoemde ingaven
(gemeenschappelijke thema’s en identificatie van de sectoren en beroepen die banen opleveren);

Deze analyses zullen worden doorgegeven aan de Franstalige Minister van de beroepsopleiding en aan de Economische en Sociale Raad ter informatie evenals
aan het Beheercomité van Bruxelles Formation, SFPME en de Instantie Bassin om hun werkzaamheden aan te vullen.
Syntra Brussel en de VDAB Brussel zullen worden geïnformeerd van deze werkzaamheden.
Deze analyse van het bestaande aanbod zal worden uitgebreid met een 3e invoer: de lijst van de prioritaire domeinen van Strategie 2025: Handel;
Bouw; Horeca en landbouw- en voedingsmiddelenindustrie; Technologische industrieën / Digitale economie; Transport en Logistiek; Sociaal-Gezondheid;
Toerisme cultuur evenementen / Erfgoed;
●
aangevuld met twee actuele domeinen: stadmobiliteit (hybride en elektrische voertuigen, fietsen, enz.) en veiligheid / preventie;
●
en met de 5 volgende overkoepelende domeinen: de kringloopeconomie (via de maatregelen van het Gewestelijk Programma voor Circulaire economie
- GPC); de ontwikkeling van kmo’s via de Small Business Act; de sociale economie; de creatieve economie en de opleiding van onderwijzers en opleiders als
domein dat een voorwaarde is voor de ontwikkeling van de kwalificerende acties.
2) In een tweede fase,
Zal dit mechanisme geleidelijk verrijkt zijn door de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader of met de ondersteuning van het Brussels Observatorium
voor de Werkgelegenheid en Opleiding; door de (met name) kwalitatieve analyses die door Bruxelles Formation worden voorgelegd, en door opeenvolgende
verslagen van het Bassin (en de feedback van de operatoren over deze verslagen).
Op basis van al deze tools zal Bruxelles Formation als regisseur van de beroepsopleiding een gemeenschappelijk programmeringskader van
het kwalificerend aanbod voorleggen.
1. Dit aanbod zal ter informatie worden meegedeeld aan de opleidingsoperatoren en het onderwijs langs Franstalige en Nederlandstalige zijde, de ESRBHG,
de Popen Opleiding-Tewerkstelling, het Bassin en de Banspa;
2. Voor zijn eigen aanbod en dat van zijn partners (de SPIO, het Onderwijs voor sociale promotie, de BRC, …), zal Bruxelles Formation overgaan tot
de analyse en bijsturing van:
a) Zowel de nieuwe programmeringsprojecten binnen de beroepsopleiding;
b) als het bestaande opleidingsaanbod.

43

Naast de lijsten met beroepen waarvoor door het kader prioritair in een opleiding moet worden voorzien, zal Bruxelles Formation:
●
ook instaan voor de regie van innoverende pilootprojecten die worden toegelaten op basis opportuniteitsdossiers in overleg met elke sector (Fonds,
Federatie) en/of ondernemingen;
●
het aanbod aan voorkwalificerende opleidingen en begeleiding regelmatig bijsturen in functie van de vraag van het doelpubliek om toegang te krijgen
tot de kwalificering en de opleiding.
De Sfpme/efp en Syntra Brussel zullen zich baseren op dit Gemeenschappelijk Kader om bij de programmering van hun aanbod altijd de nodige coherentie,
complementariteit en samenwerkingsdynamiek te waarborgen in samenspraak met Bruxelles Formation.
De nieuwe programmeringen zullen verder kaderen in het mechanisme van het Bassin, samen met het onderwijs en de beroepsopleiding, voor het
nieuwe aanbod. In het gemeenschappelijk programmeringskader zullen de gemeenschappelijke thema’s worden geïntegreerd die werden vastgesteld in overleg
met alle partners, waaronder:
●
●

het kwalificerend secundair onderwijs (met inbegrip van de CEFA);
het onderwijs voor sociale promotie.

De VDAB Brussel zal worden gevraagd om zijn Jaarlijks Ondernemingsplan (JOP) aan Bruxelles Formation over te maken.
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V. Budgetoriënteringen en institutionele instrumenten

Sinds 10 jaar namen de middelen van de beroepsopleiding toe zowel voor Cocof als ESF en BHG. Deze vooruitgang was voornamelijk in het voordeel van
de overheidsoperatoren die met de werkzoekenden belast waren, met inbegrip van de projectoproepen voor de partners in een zorg van evenwicht tussen
structurele financieringen en financieringen per project.
Op deze basis is het vandaag belangrijk verder de efficiëntie van de bestaande middelen te verbeteren en de bijkomende middelen te oriënteren naar:
 de prioriteiten van het Plan
 en de institutionele middelen van partnerships en synergiën die de governance van het beroepsopleidingsysteem kunnen vereenvoudigen en
optimaliseren in zijn partnerships met tewerkstelling, onderwijs en validering van bekwaamheden.

MAATREGEL 37. DE FINANCIERINGSINSPANNING VOOR DE OPLEIDINGEN EVALUEREN
De financiële investeringen die sinds 10 jaar op het vlak van opleiding en validering gedaan worden en het gebruik van de budgetten zullen aan een
systematische balans onderworpen worden die de kosten van de verschillende opleidingen (op basis van kun kenmerken en doelstellingen) kan bepalen
en de budgettaire sturing van het opleidings- en valideringsbeleid verder kan verbeteren voor de toekomst.
Deze begrotingsanalyse en de evaluatie van de efficiëntie van het opleidingsaanbod en de analyse van de kostprijs/efficiëntieverhouding zullen aan een
externe evaluator worden toevertrouwd en worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de openbare opleidingsdiensten door onder meer de oprichting
van een Comité voor regelmatige opvolging.

MAATREGEL 38. DE FINANCIERINGSINSPANNING VAN DE OPLEIDING CONCENTREREN OP DE PRIORITEITEN VAN HET PLAN
OPLEIDING 2020.
Het betreft hier de volgende 5 prioriteiten:
1.
2.
3.
4.

De
De
De
De

kwalificerende opleidingen, waaronder het alternerend leren;
opleidingen georganiseerd in ondernemingen via de verschillende stagevormen;
voorkwalificerende en begeleidingsacties (waaronder de taalopleidingen) ontwikkeld ter ondersteuning van de kwalificering van de doelgroepen;
Polen Opleiding Werkgelegenheid;
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5. De validering van bekwaamheden.
Onder voorbehoud van beschikbare begrotingsmiddelen, zullen de structurele middelen van de Gemeenschapscommissies, maar ook de bijkomende middelen
van het ESF, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de opleidingsbestelling, de subsidies Strategie 2025, …) deze prioriteiten ondersteunen. De al dan niet
structurele inkomsten die hieruit worden gegenereerd zullen met hun (bestaande of gewenste) wettelijke grondslag worden geïdentificeerd tijdens de
operationalisering van het Plan.
De structurele en facultatieve financieringswijzen, zoals facultatieve subsidies, zullen de innovaties voor opleiding en tewerkstelling bevorderen.
De voorwaarden voor de ontwikkeling van de partners van de overheidsdiensten voor opleidingen, met name de SPIO, moeten verduidelijkt worden
(vereenvoudiging van de financieringswijzen, financiering van de basisteams via de aanmaak van nieuwe CCOCOF-categorieën, gemakkelijkere
overstapmogelijkheden), uitrustingen, infrastructuren, …).

MAATREGEL 39. DE OPLEIDING EN DE VALIDERING COMBINEREN MET DOELGROEPENMAATREGELEN EN TEWERKSTELLING
ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN
In het kader van de hervorming van de doelgroepen als gevolg van de 6e Staatshervorming, beschikt het Brussels Gewest over een nieuw
activeringssysteem dat:
- een snelle toegang moet geven tot tewerkstelling door beroepservaring via een arbeidscontract,
- vermijdt dat mensen onderhouden moeten worden in afwachting van een referentieperiode (vb. 24 maanden of langer als werkzoekende ingeschreven
zijn om uitkeringen te krijgen) die voor hen demotiverend blijkt.
Om dit te doen moet het Gewest de omstandigheden scheppen om onmiddellijk toegang tot de tewerkstelling te verkrijgen door toe te laten dat ten
gevolge van bepaalde maatregelen zoals die van de opleiding er een rechtstreekse mogelijkheid is om de tewerkstelling te activeren.
Om te vermijden dat er inactieve periodes zijn tussen de steunmaatregelen voor de vorming en voor de tewerkstelling wordt er overwogen een
integratiegeheel in te voeren waarvan:
-

ingeschreven werkzoekende na een stage (met name in het kader van alternerend leren of een individuele Beroepsopleiding
ingeschreven werkzoekende na een geslaagde beroepsopleiding

De onmiddellijke toegang tot de activering na deze maatregelen heeft tot doel de overgang tot de tewerkstelling te vergemakkelijken ten gevolge van
verschillende inschakelings-, overgangs- of opleidingssystemen. Het gaat erom de doorlopende en voor de mensen positieve trajecten te bevoordelen.

46

Naast de rechtstreekse toegang tot de activering kan de algemene activeringsmaatregel gekoppeld worden aan een opleidingspremie tijdens de
tewerkstelling indien het arbeidscontract een contract van onbepaalde duur is voor de ingeschreven werkzoekenden van minder dan 30 jaar die geen
getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft.
Specifiek voor deze jongeren moet de premie de werkgevers uitnodigen om te investeren volgens de door de jongere te verwerven vaardigheden. Deze
premie moet voor de jongeren ook de mogelijkheden vergroten om toegang te verkrijgen tot een kwaliteitsvolle en duurzame baan en hun hogere
basiscertificering mogelijk maken.

MAATREGEL 40. DE OPLEIDING EN VALIDERING COMBINEREN MET ECONOMISCHE EXPANSIESTEUN
Er wordt voorgesteld om de opleidingsondernemingen met label een verhoogd berekeningspercentage van de economische expansiesteun te laten genieten.
Naast deze vermeerderingen zal er een nieuwe economische expansiesteun de validering binnen de ondernemingen ondersteunen.

MAATREGEL 41. DE JURIDISCHE EN DE STURENDE INSTRUMENTEN (SAMENWERKINGSAKKOORDEN, PLANNEN...) ACTUALISEREN
EN RATIONALISEREN.
De evoluties die in Strategie 2025 en in het Plan Opleiding 2020 ingeschreven zijn, zullen geïntegreerd worden in de bestaande referentieteksten met de
steun van de betrokken administraties die voorstellen zullen formuleren. De herziening zal gebeuren van:
 het Samenwerkingsakkoord BHG-COCOF Gekruiste beleidslijnen (2012) op basis van een evaluatie van de resultaten
 het Samenwerkingsakkoord BHG-COCOF New Deal (2011)
 het COCOF SPIO-decreet (1995)
 het uitvoeringsbesluit van Hoofdstuk II van het gewijzigde Decreet tot oprichting van Bruxelles Formation
 …

MAATREGEL 42. DE GEBRUIKTE TERMINOLOGIE IN DE OPLEIDING HARMONISEREN EN EEN LEXICON AANMAKEN
De opdracht om een samenhangend en gemeenschappelijk lexicon van de in de opleiding gebruikte termen te harmoniseren, aan te maken en te verspreiden
zal toevertrouwd worden aan Bruxelles Formation, VDAB Brussel, de kmo-opleidingsoperatoren, het Bassin en de toekomstige Banspa.
Dit lexicon zal het glossarium van dit Plan Opleiding 2020 vervolledigen en verbeteren.
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MAATREGEL 43. HET LANDSCHAP VAN DE FRANSTALIGE BRUSSELSE BEROEPSOPLEIDING IN DE COCOF OPTIMALISEREN EN
VEREENVOUDIGEN
Er zal een daartoe bestemde WG opgericht worden die door het Kabinet gestuurd wordt met Bruxelles Formation, de kmo-opleiding en de sociale partners om
met name vorm te geven aan de mogelijke synergieën en nauwe koppeling tussen Franstalige overheidsoperatoren voor opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
In overleg met het onderwijs zal de vermindering van het aantal overleginstanties op het “onderwijs-opleiding-tewerkstellings”veld trouwens verdergezet worden
naast de rationalisering die reeds geleid heeft tot de oprichting van het Bassin Onderwijs Opleiding Tewerkstelling (wat zorgde voor de integratie van de
Raadgevende Commissie Opleiding Tewerkstelling en de Instantie voor de netwerksturing van het kwalificerende onderwijs evenals de opheffing van het
permanente bureau voor alternerend leren).

MAATREGEL 44. DE KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE DOELSTELLINGEN VAN HET PLAN OPLEIDING 2020 OPVOLGEN EN
EVALUEREN
Op basis van een overzichtstabel die voorgelegd zal worden, zal het Stuurcomité van het Opleidingsplan dat in de inleiding van dit plan voorzien is, de opvolging
verzekeren van de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen voor juni van elk jaar via een monitoring die gemeenschappelijk is voor alle operatoren op basis
van een operationele opvolgingstabel die aan het Plan Opleiding 2020 gehecht zal worden.
Deze monitoring zal uitgevoerd worden door de initiatiefnemers van elke maatregel en geïntegreerd worden in een overzichtsdocument in het Stuurcomité van
het Plan Opleiding 2020. Het zal aangevuld worden met statistische opvolgingen die elke operator uitvoert in overeenstemming met de overeengekomen
indicatoren. De observatieopdracht van het opleidingsveld (gestuurd door Bruxelles Formation en voorgesteld aan VDAB Brussel) evenals het toekomstige
Observatorium voor de Werkgelegenheid en de opleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gemeenschappelijk opvolgingssysteem van de personen die op
de arbeidsmarkt opgeleid worden, zullen deze monitoring van het Plan Opleiding 2020 aanvullen.
Op methodologisch vlak preciseren we dat de doelstellingen in de Meerderheidsakkoorden gebaseerd zijn op “momentopnamen” van alle personen in opleiding
van 1 januari tot 31 december van een jaar (ongeacht het jaar van hun intrede of uittrede). De sturingsindicatoren van het Plan en de opleidingsimpact zullen
het aantal nieuwe afzonderlijke begunstigden integreren die de acties gedurende het jaar gestart hebben, het aantal uitgaanden van dit jaar, het aantal
gecertificeerden en de lengteopvolging van de opleidingstrajecten die het aantal “uitgaanden met een baan” (inschakelingsgraad), het aantal hervattingen van
de opleiding, het aantal gecertificeerden (zie verder “kwalitatieve” overkoepelende doelstellingen), … kunnen bepalen (en onderscheiden). Deze in acht te nemen
parameters (waarvan de lijst zal worden vastgesteld in het kader van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en de Opleiding) zullen worden geïntegreerd in alle stuuren beheerinstrumenten waarnaar wordt verwezen in het Plan Opleiding 2020.
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Er zullen twee evaluaties worden uitgevoerd op basis van de indicatoren van de verwezenlijkingen en van de resultaten, één tussenevaluatie in 2018 en één
eindevaluatie in 2020. De doelstellingen zullen in voorkomend geval met gedeelde prioriteit bijgewerkt worden op basis van een voorstel dat door de Taskforce
wordt voorbereid.
Deze monitoring:
 zal de monitoring van Strategie 2025 in volle samenhang met zijn indicatoren aansturen;
 zal zowel op kwalitatieve als kwantitatieve maatregelen slaan.
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VI. Bijlagen
BIJLAGE 1: STRATEGISCHE NOTA’S ALTERNEREND LEREN, STAGES, POLEN OPLEIDING-WERKGELEGENHEID EN VALIDERING VAN
COMPETENTIES
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE REGERING
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Stageregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Principenota betreffende de bepaling, de regeling en de ondersteuning van
de stagevoorzieningen

1. Achtergrond
Op 16 juni 2015 hebben de Brusselse Regering, de Regering van de
Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de
Franse Gemeenschapscommissie en de Brusselse sociale partners de
Strategie 2025 voor Brussel goedgekeurd.
Deze strategie bestaat uit twee pijlers. Pijler 2 verenigt de doelstellingen die
in samenwerking met de Gemeenschappen beoogd worden.
In de meerderheidsakkoorden van de FGC wordt benadrukt dat het College
“erop zal toezien dat jaarlijks 2.000 stageplaatsen worden aangeboden voor
de werkzoekenden die in aanmerking komen voor de Jongerengarantie”. Er
wordt hier dus een kwantitatieve ontwikkeling van het stageaanbod voor de
Brusselaars beoogd.

De Task Force “Werk-Opleiding-Onderwijs-Onderneming” verenigt de
politieke actoren en de overheidsdiensten tewerkstelling en opleiding, de
socio-economische actoren van de ESRBHG en de onderwijsactoren. Deze
Task Force heeft gezorgd voor de ontwikkeling van de doelstellingen van de
Strategie 2025 in verband met het geheel van beleidswerven waarbij Werk,
Opleiding en Onderwijs op mekaar afgestemd worden, en in het bijzonder
de beleidswerven betreffende de stages uit de doelstellingen 4, 5 en 6 van
Pijler 2, waaronder met name:




Het alternerend leren ontwikkelen aan de hand van de
administratieve vereenvoudiging en de herziening van de
steunmaatregelen voor de bedrijven en het Brusselse label
“opleidende ondernemingen”, samen met initiatieven
inzake communicatie en promotie;
Het stageaanbod, de IBO en de eerste werkervaring
kwalitatief en kwantitatief ontwikkelen: het verduidelijken
van het regelgevend kader (Europees, gewestelijk, …) in
verband met de bestaande stages in de opleiding, alsook
één gezamenlijk kader voor de werkzoekenden voorstellen.

Om de kwestie van de stages in een onderneming te ontwikkelen, heeft het
secretariaat van de ESRBHG van de Task Force het mandaat gekregen mee
een werkgroep te leiden in samenwerking met de Onderwijskabinetten
waarvoor alle institutionele en politieke vertegenwoordigers bevoegd voor
opleiding, onderwijs en tewerkstelling op het grondgebied van het Brussels
Gewest werden uitgenodigd.
Deze werkgroep heeft een beleidsnota opgesteld die ingediend en
voorgesteld werd tijdens de Task Force op 19 mei jongstleden.
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Deze nota aan de Regering is eveneens gebaseerd op de ordonnantie van
10 maart 2016 betreffende de stages voor werkzoekenden en het
toekomstige besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de Stage Eerste Werkervaring, alsook op het decreet van de
Franse Gemeenschapscommissie van 28 april 2016 tot wijziging van het
decreet houdende de oprichting van het Institut bruxellois francophone pour
la Formation professionnelle van 17 maart 1994 en het voorontwerp van
besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende
de uitvoering van datzelfde decreet dat momenteel goedgekeurd wordt.

Voorgesteld wordt dat de stagevoorzieningen waarvoor het College en de
RBHG bevoegd6 zijn, voortaan ruimer gedefinieerd worden, namelijk in het
kader van leren op de werkplek zoals op Europees7 niveau bepaald.
We onderscheiden 3 categorieën8:
Type 1: De stages via het alternerend leren
Type 2: De stages die vervat zitten in een opleidingstraject
a. van het onderwijs
b. van de beroepsopleiding

De hoofddoelstellingen van deze nota zijn:
1. een gemeenschappelijke typologie bepalen;
2. de belangrijkste voorstellen uit de beleidsnota van de WG van de
Task Force onder leiding van de ESRBHG toelichten.

2. Gemeenschappelijke typologie

De stagevoorzieningen zijn een springplank naar werk voor leerlingen,
leerlingen in het alternerend onderwijs en werkzoekenden. Aangezien er zo
veel voorzieningen5 zijn, is het echter moeilijk om het overzicht te behouden,
zowel voor de toekomstige stagiairs als voor de ondernemingen. Het geheel
van alle mogelijke stagevormen moet dus duidelijker worden en
gestroomlijnd worden, en dat om enerzijds hun kwaliteit te verbeteren en
anderzijds het gebruik ervan te doen toenemen.

Cfr. bijlage 2
Namelijk de stages die georganiseerd door Bruxelles Formation, Actiris en elke
andere geregionaliseerde stagevoorziening
7 Cfr. het document van de Europese Commissie “High performance
apprenticeships and work-based learning: 20 guiding principles”, link

Type 3: De tewerkstellingsstage (zoals gedekt door de ordonnantie
Stages, namelijk “elke beroepservaring die kadert in het traject van de
opleiding en tot doel heeft de inschakeling of herinschakeling van een
werkzoekende op de arbeidsmarkt te bevorderen”).
Onderstaande tabel rangschikt alle stagevoorzieningen die in het Brussels
Gewest gebruikt worden, volgens deze 3 categorieën.

Deze typologie zal dienen als gemeenschappelijk kader voor de stages op
het grondgebied van het BHG9.
Er wordt overigens van de Vlaamse overheid, die betrokken was bij de
werkzaamheden van de WG, verwacht dat zij bepaalt op welke manier zij
deze typologie voor de stages die zij beheert, zal omzetten.

5

8

6

9

Cfr. tabel als bijlage 1
De maatregelen CIP/BIO zullen in het bijzonder geëvalueerd en geanalyseerd
worden.
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3. Voorstelling van de belangrijkste pijlers van de beleidsnota
over de stages en over de opleidingen in een onderneming
van de ESRBHG
De basisprincipes die geformuleerd worden in de nota van de WG onder
leiding van de ESRBHG, worden in acht thema’s opgesplitst. Deze principes
zijn
van
toepassing
op
de
voorzieningen
stage
eerste
werkervaring/instapstage in een onderneming, IBO en in het alternerend
leren voor de opleiding kmo.
a. Vaardigheden die tijdens een stage verworven en
geëvalueerd worden
Het goede verloop van een stage berust meer bepaald op twee voorwaarden
tot welslagen:




het verwerven van minimale technische vaardigheden die bij
aanvang en op het einde van de stage duidelijk werden vastgesteld
en geëvalueerd (in samenhang met de niveaus van de stagiairs en
de doelstellingen van de stage);
de beheersing van de basisgedragshoudingen (stiptheid, respect
voor het gezag, …) die eveneens deel zullen uitmaken van de
doelstellingen inzake het verwerven van competenties tijdens de
stage en die progressief zullen worden geëvalueerd.
b. Instelling van een Commissie van goede praktijken

Over het algemeen moet het gebruik van stages en opleidingen in de
ondernemingen redelijk zijn en in verhouding staan tot de
onthaalvermogens van de ondernemingen.
Om onredelijk of onrechtmatig gebruik van de stagemaatregelen te
voorkomen, stelt de Economische en Sociale Raad de Regering voor om zijn
Raad van Bestuur te belasten met de instelling van een “Commissie van
goede praktijken”, belast met het formuleren van adviezen en met, zo nodig,
het verrichten van bemiddelingsopdrachten.

c. Begeleiding van de stagiairs
Voor elk type stage dient te worden bepaald wat de begeleiding van de
stagiair inhoudt (samenhangend met de collectieve overeenkomst nr. 22).
Deze modaliteiten betreffen de omkadering van de stagiair in een
onderneming (mentorship), de onthaalvoorzieningen voor de stagiair, de
communicatie-instrumenten tussen de onderneming en de operator voor
tewerkstelling, opleiding of onderwijs, en de opvolging van de verwerving
van competenties door de stagiair.
d. Begeleiding voor de ondernemingen
Er moet begeleiding voor de ondernemingen worden ingesteld op het vlak
van onthaal van de stagiairs en van administratieve verrichtingen, onder
meer om de zeer kleine ondernemingen te ondersteunen. In dat opzicht
moet ondersteuning worden voorzien vanwege de tewerkstellings- of
opleidingsoperator die in sommige gevallen door de sectoren zelf zal moeten
worden georganiseerd.
De opvolging van het opleidingsplan kan efficiënt zijn, in zoverre de
ondernemingen incentives krijgen toegekend. In dat opzicht moeten
“incentives op het vlak van omkadering door de onderneming (werktijd
vrijmaken, productiviteitsverlies compenseren, het personeel opleiden, …)
en instrumenten om de kwaliteit ervan te verbeteren, met name in het kader
van de doelgroepverminderingen” worden voorzien.
e. Informatie en communicatie over de rechten en
plichten van de partijen
De stagiair en de werkgever zijn niet altijd op de hoogte van de
verplichtingen waaraan ze moeten voldoen, noch van de rechten waarop ze
aanspraak kunnen maken. Het grote aantal bestaande voorzieningen, vaak
met hun eigen stelsels, maakt de zaken in dat opzicht ingewikkeld. Het is
van belang om op dat vlak de zaken te verduidelijken en goed te
communiceren.
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f.

Opvolging en evaluatie van de stagevoorzieningen

Er moet een geharmoniseerde opvolging van de stagevoorzieningen
ingevoerd worden met meer bepaald het aantal gerealiseerde stages en een
opsplitsing van de karakteristieken van de stagiairs.
Ook moeten er projecties gemaakt worden in verband met het aantal stageen opleidingsplaatsen in ondernemingen die de komende jaren, per
sector/domein/richting, nodig zijn.

certificaat. Dit label of certificaat, dat in het Brussels Gewest in overleg met
de Gemeenschappen zou worden toegekend, zou ertoe strekken de
stagevoorzieningen aan te moedigen en te ontwikkelen ten behoeve van de
doelgroepen van het Brusselse beleid op het vlak van tewerkstellingopleiding, door een brug tussen opleiding, onderwijs, tewerkstelling en
economische ontwikkeling/steun aan het ondernemerschap te slaan.

Ten slotte dient voor elke stagevoorziening stelselmatig een evaluatie te
worden verricht, teneinde te beschikken over objectieve indicatoren inzake
hun efficiënte wat aanwerving betreft, alsook om ervoor te zorgen dat deze
voorzieningen permanent verbeterd kunnen worden. Deze evaluatie zal het
mogelijk maken te vernemen of de stagevoorzieningen de inschakeling van
werkzoekenden op de arbeidsmarkt, de doorstroming en de beroepscarrière
bevorderen.
g. Gegevensbank inzake het stageaanbod
Naast Actiris bestaan er actoren die stageaanbiedingen bij ondernemingen
verkennen en inzamelen (bijvoorbeeld: mijnstage.be, sectorale initiatieven).
Het zou gunstig zijn om deze initiatieven te coördineren, om zo over een
unieke toegangspoort ter zake te beschikken.
Inzake alternerend leren wordt momenteel door het “Office francophone de
la formation en alternance” (OFFA) een platform opgericht. Er zal een link
moeten komen tussen de enige toegangspoort en dit initiatief teneinde een
volledig overzicht van de verschillende leervoorzieningen op de werkplek te
kunnen aanbieden. Dat zal bijvoorbeeld mogelijk zijn door elke onderneming
en elke jongere die een alternerend leerproces wil volgen, door te verwijzen
naar het platform van het OFFA. Ook de kwestie van de regulering van het
aanbod en de vraag naar stages in een onderneming stelt zich hier.
h. Een voorziening ter ondersteuning van de
“opleidende ondernemingen” instellen
Er wordt momenteel nagedacht over een voorziening ter ondersteuning van
de opleidende ondernemingen, aan de hand van een label en zelfs een
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Typologie "stages, formations en entreprises & alternance" - Horizon 2020
"Apprentissage en milieu de travail" (Cedefop) **
Items/Critères
Ordonnance stages de la
RBC*
Alternance

Objectif principal

Public-cible principal

Certification/Formation

Tous (majorité de jeunes)

Indemnités /
Rémunération par
l'entreprise

Oui

Indemnités / Allocations /
remboursements de frais
des pouvoirs publics

Oui

Durée moyenne
Plan de formation/
d'accompagnement
Tuteur (certifié +
expérience) / Encadrant
Evaluation des
compétences acquises
Certification

Dispositifs / contrats/
conventions concernés

Opérateurs

Stages dans
l'Enseignement

Stages en Formation
professionnelle

Stages emploi - Formations
en entreprise

Complément au programme en application des
compétences acquises en centre ou en
établissement

Expérience professionnelle
/ Emploi - Formation

Elèves/étudiants

Chercheurs d'emploi

Non (gratuit)
Oui (euro de l'heure ;
maintien des
allocations)

Variable

Chercheurs d'emploi

Oui

Oui

longue (jusqu'à 3ans)

courte (6 à 8 semaines), sauf exceptions

moyenne (1 à 6 mois)

oui

oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pas en tant que tel (mais participe de l'évaluation)

Oui

Oui

Pas en tant que tel (mais participe de la
certification)

Non

Contrat d'alternance /
Convention chefs
d'entreprise / CIP /
Contrat de travail 1/2
temps …

Stages d’observation et
d’initiation ; de pratique
accompagnée ; de
pratique en
responsabilité ;
Immersion en entreprise
; Observatiestage
Leerlingenstage ; …

CEFA, IFAPME,
SFPME/efp; CDO, Syntra,
Enseignement supérieur,
Enseignement de
promotion sociale…

Enseignement
secondaire,
Enseignement de
promotion sociale ; ….

Stage Pep (ex STE) ; stages à
l'étranger, FPIe, "IBO
(""klassieke IBO"")" ; CIP;
Beroepsinlevingsovereenkomst
(BIO);
Stages d'achèvement ;
Beroepsverkennende stage,
Instapstage ;
Gespecialiseerde IBO
Opleidingsstage ;...
Curatieve IBO
IBO-interim
IBO met taalondersteuning
Opleidingen (gedeeltelijk) op
de werkvloer, i.s.m.
ondernemingen....

Organismes publics de
formation (BF; VDAB) ;
OISP…

Actiris ; OPF (BF, VDAB…),
OISP

* toute expérience professionnelle formative auprès d’un fournisseur de stage visant à favoriser l’insertion ou la réinsertion sur le
marché du travail d’un demandeur d’emploi.
** Les 3 premiers types de dispositifs relèvent de l’apprentissage en milieu de travail ou Work-based learning au sens du Cedefop ;
Work-based Learning (WBL) : the acquisition of knowledge, skills and competences through action-based or reflective learning in a
vocational or occupational context
A la lecture des documents européens , ce concept - sans définition officiellement arrêté - doit se comprendre de la façon suivante :
• Le WBL se fonde sur une pratique de formation en entreprise qui doit être structurée (normalement par un programme de formation)
; et ce afin d’éviter d’y intégrer toute type d'acquisition de compétences en entreprise, en ce compris la formation informelle, ce qui
conduirait à vider le concept de sa substance
• L'alternance en est la forme la plus aboutie, c’est-à-dire la plus structurée et de plus longue durée
• Le WBL recouvre donc l'alternance, les stages de mise en pratique faisant partie d'une dynamique de formation plus globale ; la
formation continue des salariés quand elle se passe dans les murs de l'entreprise ; nous y plaçons également les formations en
entreprise et stages emploi dans la mesure où un plan de formation/d'accompagnement est structuré, validé, accompagné, contrôlé
et évalué.
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NOTA AAN DE LEDEN VAN DE REGERING
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Bovendien herinnert de Brusselse regering er in haar gewestelijke
beleidsverklaring en regeerakkoord aan dat het drieluik onderwijsberoepsopleiding-werk een van de belangrijkste pijlers vormt van haar
beleid.

Ontwikkelingsstrategie alternerend leren

Deze drie grote uitdagingen moeten voortdurend op elkaar worden
afgestemd om het levenslang leren te verwezenlijken.

A. TOELICHTING VAN HET DOSSIER
1. Voorgeschiedenis
De Europese Unie bevordert alternerend leren via diverse instrumenten,
zoals de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen, waaraan het Gewest
deelneemt10, en de Jongerengarantie, die steun biedt aan de Brusselse
spelers op het vlak van alternerend leren. De Raad van de Europese Unie
herinnerde er overigens op 18 oktober 2013 11 aan dat leerlingplaatsen van
hoge kwaliteit doeltreffende instrumenten zijn om een goede overgang van
school naar werk te verbeteren, met name door arbeidsmarktrelevante
vaardigheden te stimuleren en de vaardigheden beter af te stemmen op de
vraag.
Er wordt heel wat aandacht besteed aan alternerend leren. Zo was er vorig
jaar een koninklijk bezoek aan Duitsland en werd op 25 mei 2016, als
afsluiting van dit jaar van beraad, een symposium georganiseerd in het
paleis, waarop alle Belgische betrokkenen aanwezig waren. Hieruit vloeiden
de volgende belangrijke aanbevelingen voort: de ontwikkeling (kwalitatief
en kwantitatief) van het systeem, de betrokkenheid van de ondernemingen
en de erkenning van de getuigschriften tussen de verschillende betrokkenen
om bij de cursisten beroepsmobiliteit en levenslang leren te bevorderen.

Er wordt tevens aan herinnerd dat het Brussels Gewest en de
gemeenschapsoverheden samen nadenken over de toekomst van onderwijs
en
beroepsopleiding
door
toe
te
werken
naar
nauwe
samenwerkingsverbanden en synergieën ten voordele van de inwoners van
Brussel.
Alternerend leren, waarmee zowel op de werkvloer als in het
opleidingscentrum competenties worden verworven, is een van de factoren
die een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt mogelijk maken.
In haar strategie 2025 herinnert de Brusselse Regering tevens aan haar
wens om de beroepsopleidingen, en alternerend leren in het bijzonder,
verder te ontwikkelen en te versterken. De strategie bepaalt ook het
bevorderen van connecties en banden tussen de verschillende
opleidingsinstanties. Deze benadering sluit naadloos aan bij een
geïntegreerde strategie voor levenslang leren waarbij alternerend leren een
van de aangereikte mogelijkheden vormt om bij te leren en nieuwe
competenties te verwerven. Op die manier moet komaf worden gemaakt
met het negatieve imago van alternerend leren als systeem voor afhakers.
Concreet zijn hiervoor een betere toegang nodig tot stageplaatsen, een
beperking van het aantal afhakende leerlingen door de moeilijke toegang
tot bedrijfsstages en vooral een verhoging van het aantal beschikbare
plaatsen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn regering zetten zich ook in om
de concurrentie tussen de verschillende stagemogelijkheden te

10

Zie http://ec.europa.eu/education/policy/vocationalpolicy/doc/alliance/ms/be_en.pdf

11

Zie
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=NL&f=ST%2014986%202013%20IN
IT
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verminderen, de kwaliteit van de bedrijfsstages te verbeteren en de
administratieve rompslomp te vereenvoudigen, om de toegang van jongeren
tot stages of alternerend leren te bevorderen.
Doelstelling 5 van pijler 2 van de Strategie 2025 in gedeelde prioriteit
beoogt de ontwikkeling van het alternerend leren door administratieve
vereenvoudiging en een aanpassing van de ondersteuning aan de bedrijven.
Andere doelstellingen beoogd in de Strategie voor 2025 zijn het labelen van
de opleidingsbedrijven en het ontwikkelen van het mentoraat.
2. Vaststellingen
Alternerend leren12 wordt onvoldoende erkend en is onvoldoende
aantrekkelijk. Het meest recente onderzoek gepubliceerd door Educam over
de automobielsector wijst uit dat heel wat ondernemingen de mogelijkheden
van alternerend leren niet benutten omdat ze er onvoldoende van afweten.
Het negatieve imago hangt samen met het afhaken, maar ook met het feit
dat bepaalde getuigschriften via alternerend leren niet dezelfde
rechtsgevolgen hebben. Bovendien zijn er weinig overstapmogelijkheden
tussen alternerend leren en hoger onderwijs.
Daar komt nog bij dat de grote ondernemingen en de overheid maar weinig
cursisten aanwerven. Als men het aantal leerlingen in alternerende opleiding
wil verhogen, moeten de ondernemingen en de overheid dan ook sterker
worden gemobiliseerd. Nogal wat jongeren die zich hebben ingeschreven bij
een instantie voor alternerend leren, krijgen bijvoorbeeld geen opleiding in
een onderneming. De sectoren waarop vooral wordt gemikt, zijn de handel,
de persoonsgebonden diensten, de horeca enz.
Ook de begeleiding van de leerlingen in alternerende opleiding moet worden
versterkt. Cursisten die kiezen voor alternerend leren, zijn zich immers niet
altijd bewust van de grotere vereisten bij alternerend leren in vergelijking
met andere systemen voor onderwijs en beroepsopleiding. Een aantal
factoren die dit verklaren zijn het gebrek aan kennis over de verwachtingen
12

In deze nota moet “het alternerend leren” begrepen worden als een term die
zowel het onderwijs dekt als de beroepsopleiding die onder deze modaliteit
georganiseerd wordt als “Leren en Werken” en het “Werkplekleren”.

in dit systeem, het vroegtijdig schoolverlaten en de keuze voor een bepaalde
richting op jonge leeftijd.
De overstap naar de arbeidsmarkt is van cruciaal belang. Hoewel
alternerend leren zorgt voor een snellere en duurzamere toegang tot werk,
zou het een goede zaak zijn mochten de instanties voor alternerend leren
en de diensten voor tewerkstelling en vorming de overstap beter uitwerken
en vlotter maken.
Het systeem van premies en steunmaatregelen is ook uiterst complex, met
(vroegere) federale premies (start- en stagebonus), gewestelijke premies
(DSP), gemeenschapspremies (Fr/Nl), sectorale premies13 enz.
De administratieve stappen om deze premies te krijgen, zijn complex,
onvoldoende bekend en worden onvoldoende benut door de onderneming.
Zo worden de premies toegekend voor de opleiding als mentor niet of
nauwelijks gebruikt, en dat zowel bij de overheid als in de privésector.
Ter informatie: in 2014 waren 7267 personen ingeschreven bij instanties
voor alternerend leren in Brussel. Naast de 5358 cursisten bij EFP/SFPME
gaat het om 1091 personen bij Syntra-Brussel, 1343 jongeren in de vijf
Brusselse CEFA's en 457 jongeren in de Brusselse Centra voor deeltijds
onderwijs.
Het aandeel aan Brusselse jongeren14 dat zich heeft ingeschreven voor een
beroepsopleiding via alternerend leren, onder de modaliteit leertijd,
bedraagt 62,1% voor EFP/SFPME en 57,5% voor Syntra Brussel in 2014, en
61,3% voor EFP en 74,5% voor Syntra Brussel in 2015.
In overeenstemming met de algemene wens om dit instrument te versterken
waarmee een vak kan worden aangeleerd en duurzaam kan worden
overgestapt naar de arbeidsmarkt, wordt een reeks maatregelen
voorgesteld.

4

Zie de infonota van het CCFEE-secretariaat 'Les systèmes de primes et incitants
dans l’enseignement et la formation en alternance', nov. 2014
5 Van 15 tot 25 jaar.
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3. Doelstelling van de nota
In de context van de taskforce Onderwijs-Beroepsopleiding-Werk is een
werkgroep bijeengekomen om de ontwikkeling van het alternerend leren in
Brussel te bespreken en advies te verstrekken. In het kader van deze
overlegdynamiek is aan de leden van de taskforce voorgesteld om kennis te
nemen van de nota over alternerend leren.
Deze nota aan de regering focust hoofdzakelijk op de noodzakelijke politieke
en strategische oriëntatie om de beoogde kwalitatieve en kwantitatieve
doelstellingen te behalen wat betreft het alternerend leren in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest15..
Drie onderling verweven pijlers zijn cruciaal voor de organisatie van het
alternerend leren: bedrijven, cursisten en opleidingscentra.
De acties van het College van de Franse Gemeenschapscommissie zullen
dan ook op deze drie doelgroepen gericht zijn. Bovendien zal specifieke
aandacht worden besteed aan de governancemaatregelen.
4. Bedrijven
In eerste instantie zal specifiek worden gefocust op de maatregelen met een
impact op de betrokkenheid van de bedrijven die deelnemen aan het
systeem. Deze maatregelen beogen een hernieuwde implementatie van het
alternerend leren. Bedrijven zijn cruciaal voor het systeem en spelen een
fundamentele rol doordat ze cursisten de mogelijkheid bieden om
competenties te verwerven op de werkvloer.

4.1 Promotie, informatie en prospectie
Alternerend leren biedt bedrijven de mogelijkheid om betrokken te zijn bij
de opleiding van jongeren, hun kennis en knowhow door te geven en de
aanwerving te bevorderen van de jongeren die ze hebben opgeleid.

Het is dan ook essentieel dat het Brussels Gewest de meerwaarde van dit
systeem promoot en er de bedrijven van bewust maakt.
De instanties die onderwijs en beroepsopleidingen verstrekken via
alternerend leren, geven aan niet over de capaciteit te beschikken om
georganiseerd prospectie te voeren. De contacten die ze leggen, blijven
hoofdzakelijk beperkt tot hun lokaal netwerk en worden gelegd op
individuele basis.
Een van de uitdagingen voor alternerend leren bestaat er vandaag in om
grote ondernemingen in het Brussels Gewest te sensibiliseren en bij het
systeem te betrekken. Indien ze zich openstellen voor alternerend leren
kunnen deze grote ondernemingen immers het aantal beschikbare plaatsen
gevoelig verhogen.
Manieren om de betrokkenheid van de ondernemingen bij het alternerend
leren te vergroten zijn georganiseerde prospectieacties en/of de creatie van
een valorisatiesysteem voor bedrijven.
Actievoorstel: om het alternerend leren in Brussel te ontwikkelen,
het aantal beschikbare plaatsen bij bedrijven te vergroten en de
synergieën tussen de verschillende spelers te ontwikkelen, wordt
vanaf januari 2017 een cel opgericht voor prospectie en
sensibilisering van ondernemingen.
Door de creatie van deze cel kan deze prospectiefunctie worden
geprofessionaliseerd, zodat georganiseerd kan worden ingespeeld op de
verwachtingen van de werkgevers, zowel wat informatie betreft als de
bereidheid om open te staan voor alternerend leren.
Dit prospectiesysteem kiest voor een vernieuwende benadering en biedt
ondernemingen een specifiek aanspreekpunt voor informatie over
alternerend leren. De cel beoogt een complementariteit tussen onderwijs en
beroepsopleiding via alternerend leren. Door de Franstalige en

6

Bepaalde elementen die in de nota uiteengezet worden, betreffen eerder de
bevoegdheden van de minister van Beroepsopleiding van de Franse
Gemeenschapscommissie.
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Nederlandstalige Brusselse instanties te betrekken ontstaat een gewestelijke
meerwaarde.
Concreet houdt het systeem de volgende doelstellingen in:
o
o
o
o

De bedrijven informeren over de voordelen van dit
opleidingssysteem.
De wensen van de ondernemingen en het aanbod van de
opleidingsinstanties met elkaar in verband brengen.
De verschillende mogelijke overeenkomsten voor alternerend leren
toelichten en voorstellen.
De werkgevers informeren over de beschikbare mogelijkheden, en
meer specifiek de gewestelijke maatregelen.

Bovendien zal de cel aan de ondernemingen vragen om plaatsen te creëren
voor alternerend leren in overeenstemming met hun aanwervingsbehoeften.
In het najaar zal aan de regering een specifieke nota worden voorgelegd
over dit systeem. Er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de
afstemming van deze maatregel met degene die al bestaan op het vlak van
prospectie bij de ondernemingen.

4.2 Financiële steunmaatregelen
Op dit moment bestaan er drie steunmaatregelen voor ondernemingen die
het systeem van alternerend leren willen invoeren: de stagebonus, de
beroepsoverstappremie gekoppeld aan een opleidingstraject voor
alternerend leren en de premie voor mentorschap.
o

De stagebonus biedt werkgevers een premie van 500 euro voor het
eerste en het tweede jaar en 750 euro voor het derde jaar.
De premie wordt op het einde van elk opleidingsjaar toegekend aan
werkgevers die een jongere aanwerven die is ingeschreven voor
alternerend leren.
De premie hangt niet af van het slagen van de jongeren. Indien de
overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd, wordt de premie enkel

toegekend indien de overeenkomst tijdens het opleidingsjaar
minstens drie maand heeft geduurd.
o

De beroepsoverstappremie gekoppeld aan een opleidingstraject
voor alternerend leren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt toegekend aan werkgevers die moeilijk te plaatsen jonge
werkzoekenden
aanwerven
in
het
kader
van
een
startbaanovereenkomst van type II of III en een opleidingstraject
voor alternerend leren.
Voor een aanwerving van bepaalde duur wordt er een premie van
125 euro toegekend gedurende maximaal twaalf maanden en enkel
tijdens de maanden waarin een loon wordt betaald aan de
werknemer. Voor een aanwerving voor onbepaalde duur bedraagt
de premie 250 euro.
De maandelijkse premie mag in geen geval het maandelijkse
nettoloon van de werknemer overschrijden.

De eerste twee premies zijn administratief complex en bieden de
ondernemingen geen doeltreffende ondersteuning. Beide premies zijn vrij
onbekend en worden niet vaak gebruikt. De vele administratieve stappen
om ze te verkrijgen werken ontmoedigend voor de werkgevers. Zo werden
in 2014 slechts vier beroepsoverstappremies toegekend.
Voorstel: met het oog op administratieve vereenvoudiging en
transparantie wordt voorgesteld om deze premies af te schaffen
en op het vlak van alternerend leren enkel de premie voor
mentorschap te behouden.
De expertise benutten van de werknemers en het menselijk kapitaal van de
Brusselse ondernemingen is immers cruciaal om het alternerend leren te
ontwikkelen.
De doelstelling voor de toekomst bestaat erin dat naast de investeringen
van het gewest in opleidingen, stages en gesubsidieerde tewerkstelling de
ondernemingen de competenties en de tijd kunnen valoriseren van
medewerkers die leerlingen in alternerende opleiding willen begeleiden en
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hun kennis willen doorgeven. Het delen en doorgeven van vaardigheden is
van groot belang om hoogwaardige beroepservaring op te bouwen.
Mentors spelen bij bedrijven een essentiële rol, vooral bij opleidingen via
alternerend leren. Zij kunnen garanderen dat de competenties op de
werkvloer op hoogwaardige manier worden verworven. Het is ook hun taak
om te communiceren met de aanbieder van de opleiding om na te gaan
welke competenties moeten worden verworven en ontwikkeld, of al
verworven zijn. Ze hebben een pedagogische en didactische functie die
ervoor zorgt dat de leerling de nodige competenties kan verwerven en
perfectioneren, om op die manier op lange termijn een rol te kunnen spelen
binnen de onderneming.

7

Om definitief erkend te worden als alternerend opleidingsbedrijf, moet het
bedrijf:
a) effectief het (de) beroep(en) uitoefenen waarvoor zij een erkenning aanvraagt;
b) ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
c) in orde zijn inzake de fiscale en sociale verplichtingen;
d) geen voorwerp uitmaken van een intrekking of weigering van de erkenning
binnen het jaar dat voorafgaat aan zijn erkenning;
e) voor de betrokken opleiding een mentor aanwijzen die belast wordt met de
opvolging en de begeleiding van de leerling gedurende de alternerende opleiding.
Op grond van het bezoekverslag van het bedrijf, bevestigt de operator de
erkenning of trekt hij ze in voor het(de) bedoelde beroep(en) en deelt hij zijn
beslissing mee aan het bedrijf.
De operator kan een voorlopige erkenning toekennen aan het bedrijf als het
bezoekverslag niet binnen de maand van de erkenningsaanvraag kan worden
opgesteld, voor zover het bedrijf op erewoord verklaart dat het aan de vereiste
voorwaarden voldoet.
Wanneer de alternerende opleiding de hantering van gevaarlijk materiaal vereist of
wanneer deze opleiding buiten het bedrijf plaatsvindt, mag de mentor niet meer
dan 2 leerlingen tegelijkertijd superviseren.
De opleidingsoperator kan, bij gemotiveerde beslissing, de erkenning van het
bedrijf waarmee hij samenwerkt voor één of verschillende beroepen opschorten of
intrekken als minstens één van de erkenningsvoorwaarden niet meer vervuld is of

De opleiding van mentors en de valorisatie van hun competenties is van
cruciaal belang om de kwaliteit van de opleiding op de werkvloer te
vergroten.
Voorstel: naar aanleiding van de overdracht van bevoegdheden als
gevolg van de zesde Staatshervorming wordt, wat de
doelgroepenvermindering voor mentors betreft, voorgesteld dat
wanneer een bedrijf erkend16 is en zijn mentor17 of mentors
voldoen aan de voorwaarden vervat in het kaderakkoord inzake
alternerende opleiding, het in aanmerking komt voor een premie
van € 1000 per mentor. Deze premie wordt toegekend na afloop
van elke opleidingsjaar. De toekenning van de premie staat los van het
welslagen van de opleiding door de alternerende leerling. De premie is niet
beperkt in de tijd voor zover aan de voorwaarden is voldaan.

als het bedrijf op recurrente wijze niet in staat is om te voldoen aan de
verplichtingen die in de alternerende overeenkomst worden bepaald.
8

De mentor moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) hetzij minstens vijf jaar beroepservaring hebben in het beroep dat geheel of
gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van het opleidingsplan, waarbij het
bewijs van de beroepservaring door alle rechtsmiddelen geleverd wordt; wanneer
de mentor een titel van bedrijfsleider behaald heeft in het beroep dat geheel of
voor het grootste deel aangeleerd wordt in het kader van het opleidingsplan, moet
hij minstens twee jaar beroepservaring hebben;
b) hetzij houder zijn van een diploma of een pedagogisch getuigschrift of van een
attest inzake voogdijopleiding, afgegeven door een onderwijs- of
opleidingsinstelling ingericht of erkend door de bevoegde Gemeenschap of het
bevoegde Gewest, waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige pedagogische
kennis om het traject van de alternerende jongere als voogd te volgen;
c) hetzij houder zijn van een getuigschrift van de validering van vaardigheden als
voogd, afgeleverd door een centrum voor de validering van de vaardigheden dat
door de bevoegde deelentiteit is erkend.
Hij moet van onberispelijk gedrag zijn en een uittreksel uit het Belgisch
strafregister overleggen, model II, die toegang verleent tot een activiteit die onder
opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd,
kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
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Wanneer het contract niet voltooid werd of wanneer de erkenning van de
onderneming wordt ingetrokken, is de premie niet verschuldigd.
Een nota met de modaliteiten van de hervorming inzake mentors 18 en de
concrete toepassingsregels van deze maatregel zal in het najaar aan de
regering worden voorgelegd.

4.3 Het label opleidingsondernemingen
Ter aanvulling van de premie betreffende de mentorschap in
ondernemingen wordt voorgesteld een label “opleidingsonderneming” te
creëren.

Voorstel: dit label geeft ondernemingen een prioritaire toegang tot
de leertijdinstrumenten op de werkvloer. Erkende ondernemingen
in alternerend leren krijgen automatisch een label.

4.4. Andere lopende werkzaamheden:


Er wordt ook werk gemaakt van het engagement van de openbare
sector in het domein van de alternerende opleidingen. Het openbaar
ambt van het Brussels gewest werkt immers aan de erkenning van
akten die worden uitgereikt door de beroepsopleidingsoperatoren.



Voorstel: in dit kader werd overeengekomen dat bij de
volgende projectoproepen van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest waarbij jongeren die een alternerende opleiding
hebben gehad, in dienst kunnen worden genomen in de
gemeentebesturen,
het
programma
zal
worden
opengesteld voor alternerende-opleidingsoperatoren, meer
bepaald de EFP/SFPME en Syntra.



Het gewest streeft naar administratieve vereenvoudiging voor
ondernemingen. Deze vereenvoudiging krijgt al concrete vorm door
de invoering van een gemeenschappelijk contract voor de
Franstalige alternerende leerlingen en de invoering van de
hervorming Duaal Leren voor de Nederlandstaligen.
Voorstellen: het doel is een stap verder te gaan, meer
bepaald met het eenmalig invoeren van de administratieve
gegevens van de onderneming. Bovendien zullen de
ondernemingen, nog steeds vanuit een perspectief van
administratieve vereenvoudiging, de administratieve
stappen met betrekking tot het ondertekenen van de
gemeenschappelijke alternerende overeenkomsten van de
SFPME elektronisch kunnen uitvoeren.



Dankzij een solide engagement van de sectoren zal de alternerende
opleiding in de ondernemingen verder kunnen worden ontwikkeld.

Dit label moet op termijn een valorisatie-instrument worden voor
werkgevers die zich engageren in de verschillende leertijdinstrumenten op
de werkvloer.
De ondernemingen die ingezet worden in de leertijdinstrumenten op de
werkvloer, zullen gemakkelijker toegang hebben bij de andere operatoren
voor opleiding of tewerkstelling.
Het label zal er ook voor zorgen dat het een van de cruciale hefbomen wordt
voor de ontwikkeling van het aantal plaatsen en de kwaliteit van de leertijd
op de werkvloer in Brussel.
Het label, dat door het Gewest wordt uitgereikt, richt zich naar
ondernemingen die zich engageren in alternerende opleidingsprogramma’s
op het werk, hetzij in de vorm van een werkstage, een opleidingsstage of
een stage onderwijs en alternerend leren.
De aanwezigheid van een mentor in de onderneming en het engagement
van de onderneming in het leerlingwezen op de werkvloer zijn een
belangrijke factor in het verkrijgen van het label opleidingsonderneming.

9 De hervorming zal erop toezien dat de voorwaarden die de mentors moeten
vervullen, afgestemd zijn op de Franstalige en Nederlandstalige instrumenten

teneinde de ondernemingen aan gelijkaardige criteria te laten beantwoorden om
de premie te genieten, en dat los van de operator waarmee zij werkt.
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Bijvoorbeeld: bevorderen van de toegang tot sectorale met
getuigschrift bekrachtigde proeven voor alternerende leerlingen.


Voorstel: de operatoren van het alternerend leren worden
verbonden
met
de
Polen
Opleiding-Werk,
in
overeenstemming
met
hun
opleidingsaanbod,
en
opgenomen in kaderovereenkomsten die moeten worden
afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
sectoren.

5. De alternerende leerlingen
Dit deel van de nota is specifiek gewijd aan de begunstigden van de regeling
voor alternerende opleiding.
Alle steunmaatregelen voor alternerende opleidingen zijn erop gericht
vorming en opleiding van de begunstigden en hun inschakeling in een
duurzame betrekking van goede kwaliteit te bewerkstelligen.
Oriëntering, bewustmaking rond beroepen, sociaal-pedagogische
begeleiding en certificering zijn allemaal factoren die, wanneer zij in het
voordeel zijn van de begunstigden, een vlotte overgang naar werk mogelijk
maken.
Bovendien is één van de grote uitdagingen van het Gewest de strijd tegen
schoolverzuim. Het Brussels Waarborgplan voor de jeugd heeft tot doel dit
fenomeen terug te schroeven en ervoor te zorgen dat jongeren enerzijds
beter gestuurd en begeleid worden bij het bepalen van hun beroepsproject
en dat hun anderzijds een oplossing gegarandeerd wordt, weze het via werk,
via vorming of via een stage.
Vandaag wordt alternerende opleiding door alle actoren - met inbegrip van
de jongeren en hun ouders -niet beschouwd als een veeleisende en
kwaliteitsvolle vorming die leidt naar een kwalificering en die een snelle
toegang biedt tot de arbeidsmarkt.

5.1 Oriëntering, bevordering van beroepen en instap in
vorming

Het begrip oriëntering moet op twee niveaus worden geanalyseerd en
ontwikkeld. Enerzijds moeten de actoren op het terrein, de
beroepsbeoefenaars van de oriëntering, worden uitgerust met alle
bestaande dispositieven op het grondgebied van het Gewest. Anderzijds
moeten de begunstigden van deze dispositieven worden ingelicht over de
waaier aan oplossingen die hen worden aangereikt.
De vormings- of arbeidsconsulenten van de openbare operatoren van
gewesten en gemeenschappen moeten alternerende opleidingen kunnen
voorstellen in het onderwijs of in de beroepsvorming als mogelijke oplossing
waarmee de begunstigden hun doelstellingen op het gebied van
tewerkstelling of vorming kunnen halen.
Talrijke projecten die specifiek gerelateerd zijn aan oriëntering, informatie
en bewustmaking hebben al hun nut bewezen, maar zijn nog niet bekend
bij de actoren op het terrein.
De oriënteringsprogramma’s die bij de meeste operatoren worden
toegepast, moeten meer bekendheid verwerven en meer worden benut.
Voorstel: de Cité des Métiers wordt vanaf morgen de
referentieplaats waar alle informatie omtrent beroepsvorming
beschikbaar is. Om deze opdrachten tot een goed einde te brengen
en een focus op alternerende opleidingsprogramma’s voor te
stellen, zal de Cité des Métiers gevraagd worden de volgende
maatregelen te organiseren en door te voeren:





Kruiselingse informatiesessies over alternerende opleidingen
bestemd voor alle oriënteringsactoren (niet enkel de
gespecialiseerde oriënteringsactoren, maar ook vormings-,
onderwijs- en tewerkstellingsactoren)
het oprichten van een platform van goede praktijken voor de
beroepsbeoefenaars van de oriëntering;
het
uitwerken
van
een
catalogus
van
specifieke
oriënteringsprogramma’s bestemd voor jongeren en hun ouders.

5.2 Remediëring en de programma’s ter preventie van
schoolverzuim
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Het hoeft geen betoog meer dat een oriëntering van goede kwaliteit zorgt
voor een betere preventie van schoolverzuim van jongeren binnen het
programma.
Veel jongeren vatten echter een alternerende vorming aan zonder dat dit
voorafgaande werk werd uitgevoerd. Via de projecten van het Brussels
Waarborgplan voor de jeugd en de verschillende programma’s die worden
toegepast bij de vormingsoperatoren kunnen instrumenten worden
ontwikkeld die de herinschakeling van jongeren bevorderen.
Daar elke actor zijn eigen specifieke methodologische instrumenten heeft
uitgewerkt, moeten deze worden geëvalueerd teneinde de efficiëntie ervan
te meten19..
Voorstel: dankzij het ontwikkelen van een remediëringssessie
binnen de EFP zijn meer jongeren beter uitgerust om de
certificerende proeven aan te gaan. De eerste resultaten van dit
pilootproject zijn bemoedigend en bevestigen de noodzaak om
deze programma’s structureler er te maken.
Een pilootproject tussen EFP en Bruxelles Formation wordt eveneens
georganiseerd in het najaar. Dit project biedt de kandidaten die niet
geslaagd zijn voor de toelatingstest voor de “opleiding tot
ondernemingshoofd” de mogelijkheid zich bij te scholen in rekenkunde
alvorens de vorming aan te vatten, zodat zij zich opnieuw kunnen melden
voor de toelatingstest en een vormingsparcours kunnen aanvatten. Dit
programma zal worden geëvalueerd teneinde de efficiëntie ervan te
objectiveren en ze op basis daarvan aan te passen.
Het optrekken van het aantal toezichthoudende afgevaardigden
verwezenlijkt in september 2015 zet zich door en het personeel van de
Dienst Vorming van Kleine en Middelgrote Ondernemingen zal nog worden
versterkt in overeenstemming met het rekruteringsplan van de Franse
Gemeenschapscommissie. Deze verhoging van het aantal personeelsleden
zal zorgen voor een beter kader voor de jongeren die deelnemen aan het

parcours van de alternerende opleiding. De verbetering van de follow-up en
van de tijd die aan elk van hen kan worden gewijd is essentieel om de
moeilijkheden waarmee zij in de loop van het jaar te maken krijgen, te
voorkomen en te doorstaan.

5.3 Stimuli voor jongeren
Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid
betreffende de startbonus op 1 januari 2016 geregionaliseerd en
overgeheveld naar Actiris.

De startbonus is de premie die wordt toegekend aan een jongere die met
succes onderwijs met een beperkt uurrooster of een erkende vorming in het
kader van de deeltijdse schoolplicht combineert met een praktijkvorming of
een beroepservaring bij een particuliere of openbare werkgever. Anders
gezegd: deze bonus richt zich tot jongeren die onderwijs of een alternerende
opleiding volgen. De bonus bedraagt € 500 aan het einde van het eerste en
tweede jaar en € 750 aan het einde van het derde jaar van de vorming.
In de begroting van het Gewest voor het jaar 2016 is een bedrag van €
229.000 ingeschreven om de financiering van deze maatregel te borgen. De
raming van deze begroting is gebaseerd op de schattingen van de RVA voor
het jaar 2016.
Voorstel: het voorstel is deze regeling ongewijzigd te laten en er
tegelijk meer ruchtbaarheid aan te geven en zo nodig meer
middelen voor vrij te maken.

5.4 Certificatie
Vandaag wordt gewerkt aan de ‘doorlaatbaarheid’ van de systemen van
alternerende opleidingen en onderwijs teneinde een mobiliteit tussen

10 De operatoren voor het alternerend leren worden gecoördineerd met de Dienst
School van het BHG.
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operatoren te bewerkstelligen met het oog op levenslang leren en op de
erkenning van verworven bevoegdheden en certificaten.
Doel is dat op een zo eenvoudige en automatische manier mogelijk, en bij
gelijke competenties, de jongeren hetzelfde certificaat krijgen na voltooiing
van de vorming, ongeacht de vormings- of onderwijsoperator.
Het voorstel dat vandaag is opgenomen in het voorontwerp van Besluit
(samen en gelijktijdig door de FWB, het Waals Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie) bepaalt dat indien het getuigschrift van leertijd,
het kwalificatiegetuigschrift of een gelijkwaardig certificaat overeenstemt
met een SFMQ-profiel, de leerling het studiecertificaat van het zesde jaar
van het secundair beroepsonderwijs (C.E.6.P) verkrijgt volgens de regels
bepaald door de Franse Gemeenschap in een streven naar vereenvoudiging,
automatisering en complementariteit tussen de operatoren.
Ook al is dit een aanzienlijke stap vooruit, toch is het nodig nog verder te
gaan en de administratieve procedures, die de goede werking van het
mechanisme verhinderen, verder te automatiseren en te vereenvoudigen.
Dit mechanisme zorgt nu immers voor een vertraging in de uitreiking van
certificaten aan jongeren, wat in bepaalde gevallen hun inschakeling op de
arbeidsmarkt in het gedrang brengt.
Voorstel: een voorstel tot vereenvoudiging en automatisering zal
worden voorgelegd aan de Federatie Wallonië-Brussel (FWB).
Deze vereenvoudiging van de procedures is onontbeerlijk om de
jongeren toe te laten hun competenties ten volle te benutten en op
een meer duurzame manier toegang te krijgen tot een betrekking
of tot aanvullende vormingen met het oog op het verkrijgen van
het CESS (certificaat hoger secundair onderwijs).
Een specifieke nota met betrekking tot deze vereenvoudiging zal worden
voorgelegd aan het College van de Franse Gemeenschapscommissie.
De transversale bruggen en de erkenning van competenties die jongeren
verworven hebben in programma’s van alternerende vormingen en/of
onderwijs moeten worden bevorderd, teneinde een echte mobiliteit tussen
operatoren mogelijk te maken voor de leerlingen.

Vandaag hebben zowel het onderwijs als de beroepsvorming hun
deugdelijkheid bewezen. De eerste evaluaties die resulteren uit gekruiste
diagnoses zijn meer dan positief en maken dat onderwijs en beroepsvorming
met elkaar kunnen praten, elkaar ontmoeten en certificeren dat het werk
dat bij de operatoren verwezenlijkt wordt, van goede kwaliteit is.

5.5 De overgang naar werk
Het einddoel van de programma’s van alternerend leren blijft uiteraard de
vorming en de kwalificatie van jongeren en in fine hun transitie naar een
duurzame
en
kwaliteitsvolle
betrekking.
De
vormings
-en
tewerkstellingsoperatoren moeten zich deze thematiek eigen maken om
deze overgang te bevorderen en zo een van hun opdrachten te
verwezenlijken.
De recente ervaringen met het kruisen van databases tussen Actiris en EFP
hebben aangetoond dat de mensen die vormingen volgen bij EFP voor 28%
werkzoekenden zijn. Van de Brusselaars die ingeschreven zijn bij de EFP is
42% werkzoekende. Bij de -30-jarigen loopt dit percentage op tot 63%. Een
soortgelijke oefening wordt overwogen met de gegevens van de jongeren
die bij Syntra zijn ingeschreven.
Het is cruciaal dat met deze informatie rekening wordt gehouden in de
maatregelen betreffende de vrijstellingen die worden toegekend met het
oog op een terugkeer naar vorming.
Ander voorbeeld: in het kader van hun opdracht van inschakeling van
jongeren op de arbeidsmarkt hebben de Brusselse CEFA een
partnerschapsovereenkomst getekend met Actiris.
Dankzij deze overeenkomst kan elke jongere worden ingeschreven op het
netwerk “Réseau Plateforme Emploi” van Actiris vanaf zijn inschrijving in dit
dispositief.
Deze vroegtijdige inschrijving laat toe dat alle acties die worden
ondernomen ten gunste van vorming en inschakeling in de onderneming ten
volle worden benut en dat de gegevens met betrekking tot de situatie van
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de jongere rechtstreeks door de operator worden ingevuld. Deze elementen
bevorderen de transitie van jongeren.
Momenteel zijn de andere operatoren in alternerend onderwijs of vorming
geen partner van Actiris en nemen zij dus niet deel aan deze vroegtijdige
interventie vóór de uitstap uit het dispositief.

In 2014 waren 5.358 personen ingeschreven bij de EFP waaronder 4.068
jongeren van minder dan 30 jaar :
o
o

4.616 in een opleiding tot ondernemingshoofd (waarvan 3.332 van
minder dan 30 jaar en 2.319 van minder dan 25 jaar)
742 leerlingen (waarvan 736 van minder dan 25 jaar)

Een analyse hieromtrent is aan de gang teneinde de relevantie en de
efficiëntie van een dergelijke procedure na te gaan.

Het is interessant vast te stellen dat 63% van de bij de EFP ingeschreven
leerlingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen.

In het kader van de small business act wordt een maatregel voorgesteld die
het voltooien van een opleiding tot ondernemingshoofd op een meer
geïntegreerde manier laat aansluiten op de specifieke regelingen inzake de
oprichting van ondernemingen en de steun aan ondernemerschap. Deze
maatregel maakt deel uit van het DNA van de EFP en van de SFPME, die tot
roeping hebben toekomstige bedrijfsleiders te vormen. Dankzij deze
maatregel kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar meer
geschikte programma’s op het gebied van begeleiding en oprichting van
ondernemingen.

De evolutie van de laatste jaren wijst op een stabiliteit in de inschrijvingen
bij de EFP en bevestigt een langdurige tendens: een daling van het aantal
leerlingen die meer dan gecompenseerd wordt door een stijging van het
aantal inschrijvingen in de opleidingen “tot ondernemingshoofd”

Voorstel: De overgang naar werk kan worden verbeterd door heel
concrete acties, zoals jongeren toelaten zich in te schrijven zes
maanden voor het einde van hun cursus; een partnerschap
aangaan met de diensten van Actiris en de actoren in het
zelfstandig oprichten van bedrijven. De mogelijkheden tot
uitbreiding van de automatische vrijstellingen en/of de
toekenningscriteria ten gunste van werkzoekenden die een
alternerende vorming volgen in het kader van het kmoprogramma, worden verruimd met het oog op de gelijke
behandeling van alle trajecten die leiden naar werk.

Deze toename van 800 alternerende leerlingen zal in hoofdzaak jongeren
van minder dan 30 jaar betreffen in de volledige kmo-vorming: leertijd en
opleiding tot ondernemingshoofd. Rekening houdend met de situatie zal dit
zich vertalen in de vooruitgang van:

6.1 De kwantitatieve ontwikkeling van het programma
De akkoorden van de Cocof stellen een verhoging voorop van 800 jongeren
in het alternerend leren; een doelstelling die gericht is op de EFP/SFPME.

o
o
o
o

6. De operatoren van het alternerend leren
Vandaag verdelen onderwijs en beroepsvorming de organisatie van de
pedagogische programma’s gebaseerd op de methodologie van het
alternerend leren onder elkaar. In Brussel organiseren 5 CEFA en 3 Centra
voor deeltijds onderwijs (CDO) het alternerend onderwijs, terwijl
l’EFP/SFPME en Syntra de alternerende vorming organiseren.

500 leerlingen van minder dan 25 jaar, teneinde overeen te
stemmen met de doelstellingen FSE/IEJ van de Cocof;
het aantal Brusselaars;
het aantal werkzoekenden;
het aantal leerlingen dat effectief een alternerende overeenkomst
heeft (leertijd), een overeenkomst ondernemingshoofd of enig
ander op de arbeidsmarkt geldende overeenkomst.

In een perspectief van ontwikkeling zal het alternerend leren meer
systematisch worden opgenomen in de partnerschap




tussen operatoren
met de arbeidswereld
met de bedrijfswereld
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Daartoe worden de volgende gerichte acties ondernomen:








EFP/SFPME en Syntra zullen worden geïntegreerd in de
Polen Opleiding-Werk, al naargelang de situatie als
stakeholders in de oprichting van de Pool of, in voorkomend
geval, als operator die gebruik maakt van de geavanceerde
uitrusting;
Het aanbod alternerende opleidingen zal worden
opgenomen
in
de
onderhandelingen
m.b.t.
“vijfpartijen”overeenkomsten tussen de ondernemingen,
Actiris, de VDAB en Bruxelles Formation;
De huidige projecten ter ondersteuning van de overgang
tussen het aanvankelijke opleidingsprogramma van de
EFP/SFPME en Syntra naar het oprichten van
ondernemingen
zullen
worden
bevorderd
en
gesystematiseerd in overleg met de actoren van de sector,
zoals bepaald in de small business act in het kader van de
bevordering van het ondernemerschap. De bijdrage van de
kmo-vorming tot de ondernemersdynamiek en dus tot het
scheppen van banen, zal beter moeten worden
geobjectiveerd.
De totstandbrenging van een pilootproject ter versterking
van de synergieën tussen de operatoren voor alternerend
onderwijs en vorming.

6.2 Kwalitatieve ontwikkeling

Door de evaluatie van de kwaliteit van een programma, die op een neutrale
en objectieve manier gebeurt, kunnen de volgende punten naar voren
worden geschoven:
o

o
o

erop toezien dat de georganiseerde vormingen regelmatig worden
geëvalueerd en dat daarbij de goede praktijken, de
onvolmaaktheden en de te overwinnen moeilijkheden aan het licht
worden gebracht;
toezien op de toepassing van procedures van geobjectiveerde
evaluatie op basis van criteria en indicatoren;
bevorderen van praktijken waarmee de kwaliteit van de opleiding in
centra of in ondernemingen kan worden verbeterd.

De kwaliteit van de opleiding en van de opleiders zelf

Dankzij de opleiding van de opleiders op technisch, methodologisch en
psycho-pedagogisch gebied kan de kwaliteit van de opleiding worden
verbeterd.
Het takenpakket van de pedagogische adviseurs van de SFPME, die vandaag
als opdracht hebben de opleidingsprogramma’s op te stellen en toe te zien
op de goede doorvoering ervan binnen het centrum, kan worden uitgebreid
met deze nieuwe opdracht van kwaliteitsontwikkeling.
Dit veronderstelt wel een verandering van de kern van de opdrachten die
aan de pedagogische adviseurs worden toevertrouwd. Vandaag worden hun
interventies terecht of ten onrechte door de opleiders meer gepercipieerd
als een controleprocedure dan een pedagogische ondersteuning. Welnu, de
nadruk moet meer worden gelegd op deze pedagogische ondersteuning.

Vandaag meer nog dan gisteren is de kwestie van de kwalitatieve
ontwikkeling van alternerende opleidingen een uitdaging voor alle actoren.
Teneinde het instrument van alternerende opleidingen nog performanter te
maken, verdient het aanbeveling de kwaliteit ervan te evalueren teneinde
verbeteringsmogelijkheden te vinden.

Voorstellen: behandeling van de voorstellen van de SFPME
betreffende de wijziging van de besluiten met betrekking tot de
pedagogische adviseurs, de toezichthoudende afgevaardigden en
de evaluatie.

Het gaat daarbij om de kwaliteit van de opleiding zelf, maar ook om de
inhoud, de begeleiding van jongeren in ondernemingen en de opleiding van
de opleiders.

Die voorstellen stroken met de dynamiek van de kwaliteitsverbetering van
de opleiding. Zij beogen een toename van de uitwisselingen met de
opleiders met de bedoeling van een logica van controle over te gaan naar
een logica van ondersteuning en begeleiding.
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Bovendien is de aanpak van de pedagogische adviseurs gericht op de
begeleiding van de opleiders, die beroepsbeoefenaars in activiteit zijn en
geen pedagogen. De uitwisselingen gebeuren ook in de andere richting, ter
verbetering van de kwaliteit van de opleidingsreferentiesystemen, door
meer rekening te houden met de behoeften van de beroepsbeoefenaars.
Op technisch en pedagogisch gebied hebben de opleiders van het centrum
voor alternerende beroepsopleiding toegang tot het opleidingssysteem
Formaform.
Voorstel: behandelen van de vragen met betrekking tot het
invoeren van een meerjarenplan voor de opleiding van de
opleiders.

De kwaliteit van de follow-up van de alternerende leerlingen in
ondernemingen
De kwaliteit van de begeleiding van jongeren in ondernemingen is een factor
die ten goede komt aan de kwaliteit van het leerlingwezen en de strijd tegen
schoolverzuim. Bovendien schept dit een directe band tussen de
ondernemingen en de operator.
Door de versterking van de teams van begeleiders - in de zin van het
kaderakkoord tot samenwerking inzake alternerend leren - met de
toezichthoudende afgevaardigden voor de operatoren in alternerende
opleidingen zoals bepaald in het tweede rekruteringsplan van de Cocof,
maken dat de jongeren beter begeleid en ondersteund worden door een
referentiepersoon.
Dankzij deze versterking van de begeleiding kunnen nog meer
ondernemingsbezoeken plaatsvinden. In het kader van deze bezoeken
kunnen synergieën worden ontwikkeld tussen de onderneming en het
opleidingscentrum om erop toe te zien dat alle bekwaamheden bij de ene,
dan wel bij de andere worden verworven. Bovendien kan de referent in het
kader van deze bezoeken de opleider inlichten over de technische
moeilijkheden waarmee de jongeren te maken hebben en waarvoor
nascholing moet worden overwogen.

Dankzij de bezoeken wordt de werkgever en meer bepaald de mentor
betrokken in de certificering van de competenties die op de plaats van
productie worden verworven, waarbij deze dan niet meer moeten worden
gevalideerd in het Centrum.

6.3 Alternerend hoger onderwijs
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een specifiek decreet met
betrekking tot het alternerend hoger onderwijs bij de Federatie Wallonië
Brussel. In het kader van dit decreet kunnen hogescholen en universiteiten
die een gunstig advies hebben gekregen van de Ares cursussen organiseren
over de toepassingsregels van het alternerend leren.
Voorstel: een pilootproject van een alternerende master Business
Analyst in partnerschap met ICHEC-ECAM is momenteel lopende
om na te gaan in welke mate het Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie deze benadering kunnen ondersteunen.
Een denkoefening is trouwens reeds aan de gang met Agoria
teneinde de ondernemingen te sensibiliseren voor het onthaal van
studenten in ondernemingen.
7. Governance
De sturing van alternerende opleidingen is essentieel voor de kwalitatieve
en kwantitatieve ontwikkeling ervan
De statistische instrumenten moeten diverse acties mogelijk maken, zoals:
o
o
o

o

De ontwikkeling van coördinatie- en stuurorganen voor alternerende
opleidingen in Brussel Bruxelles (Bassin et Tracé Brussel/Banspa)
De ontwikkeling van een statistische sturing van de alternerende
opleiding
Het invoeren van een monitoring van de alternerendeopleidingsprogramma’s: publiek en programma’s (in nauw verband
met de instrumenten van de twee Gemeenschappen)
Het aansturen van de programmering van de opleidingen op basis
van de geografische spreiding van het aanbod
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De Brusselse objectivering van de voordelen van alternerende
opleiding voor alle stakeholders (arbeidsinschakeling, “return on
investment” voor de ondernemingen die in de alternerende
opleiding stappen…)
Vaak zijn de databases niet voorzien op het uitvoeren van een statistische
monitoring, die nochtans belangrijk is voor het aansturen van de
alternerende opleiding. Een mogelijke oplossing zou zijn de verschillende
databases te remodeleren en/of een gecentraliseerde database op te richten
die dan moet worden geïntegreerd in de Datawarehouse Arbeidsmarkt en
Sociale Bescherming. Een beter samengaan van de verschillende systemen
is ook een mogelijkheid die moet worden uitgewerkt.
o

Het invoeren van een systeem voor het beheer en de optimalisering van
middelen (ERP) wordt momenteel geanalyseerd binnen de alternerende
beroepsopleiding. Dit instrument is primordiaal om de kwaliteit van de
informatie die wordt uitgewisseld tussen het centrum en de kmoopleidingsdienst alsook een performante werking te borgen. Dit project, dat
gericht is op de betrouwbaarheid en het delen van gegevens, kan de followup van de auditoren in opleiding aanzienlijk verbeteren.
Bovendien is deze follow-up ook nodig opdat de operatoren op een
doeltreffende manier de evolutie zouden kunnen meten van indicatoren
zoals schoolverzuim, slaagpercentage, certificeringspercentage.
Voorstel: invoeren van een systeem van monitoring, follow-up en
dagelijks beheer van de alternerende leerlingen.
Bovendien kan door het oprichten van een Observatorium voor
werkgelegenheid en opleiding belast met de toezicht op de
kwalificatieprogramma’s (opleiding, validering, stages en de banden met het
kwalificerend onderwijs) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld
ook werk worden gemaakt van het Brussels kadaster van aanbiedingen met
de steun van het Bassin en van de Banspa, ten gunste van de Task Force
werk-opleiding-onderwijs, kunnen de kwalificatiebehoeften voor werk
worden geanalyseerd en het bestaande aanbod worden geëvalueerd, kan
een permanent instrument voor follow-up en evaluatie van de overgang van
opleiding naar werk worden ontwikkeld, kunnen aan regeringen, sociale
gesprekspartners en het Brussels Planbureau, maar ook aan de

opleidingsoperatoren,
het
Bassin
synthesegegevens worden verstrekt .

en

Banspa

indicatoren

en

Wat meer bepaald het alternerend leren betreft zou een toekomstig
Observatorium voor opleiding en werkgelegenheid het mogelijk maken een
instrument voor de ontwikkeling van alternerend leren en van stages en
opleidingen in ondernemingen te monitoren, op basis van de
werkzaamheden van de ESRBHG.
Wat meer bepaald de EFP-SFPME betreft, moet:
1.

2.

3.

het geheel van de regelgevende teksten, waarvan het merendeel
al niet meer werd bijgewerkt sinds de splitsing van de IFPME
in 2003, worden geconsolideerd, geactualiseerd (met name
naar aanleiding van de invoering van de OFFA) en
operationeel gemaakt (besluiten en reglementen);
een beheerscontract worden afgesloten met de EFP om de
kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van de
alternerende opleiding – KMO’s te ondersteunen en moet
worden voorzien in de financiering hiervoor. Dit
beheerscontract zal onder meer de betrekkingen tussen de
SFPME en de EFP duidelijk bepalen;
de programmering en de evolutie van het aanbod van de EFP
worden afgestemd op dat van de andere Brusselse
opleidingsoperatoren (waaronder in de eerste plaats Bruxelles
Formation), meer bepaald via een gemeenschappelijk
programmeringskader.
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NOTA AAN DE REGERING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST.

Ontwikkelingsstrategie voor de validering van
bekwaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A.

OVERZICHT VAN HET DOSSIER

1. Inleiding
De meerderheidsakkoorden in de Cocof onderstrepen dat het College “van
de validering van bekwaamheden één van zijn prioriteiten zal maken” en het
Consortium voor de validering van bekwaamheden zal ondersteunen.
De Gewestelijke Beleidsverklaring 2014-2019 ondersteunt eveneens “de
identificatie en validering van bekwaamheden, de sensibilisering voor de
beroepen van de sector (...) via de voorziening van de Polen OpleidingWerk.
Pijler 2 van Strategie 2025 nam deze krachtlijnen over en omschreef deze
nauwkeuriger via 3 doelstellingen. Doelstelling 5 “beroepsopleiding”
programmeert de ontwikkeling van dit tool “ten voordele van de
werkzoekenden” via de “mobilisering van de Vlaamse EVC-maatregel
(Erkennen van Competenties) en de Franstalige voorziening voor de
validering van bekwaamheden”. Het gaat er met name om “Het bewijs van
de validering van bekwaamheden dat in Brussel wordt afgeleverd
bekendheid te geven en bij te dragen tot de valorisering ervan” en om “de
verhoging van het aantal proeven in Brussel” op basis van de
valideringscentra, toegankelijke bekwaamheidsbewijzen, “Erkenningscentra
voor de Verworven opleidingen (RAF) en de SFMQ (Cocof).

Om dit te bereiken voorziet Strategie 2025 om “de Franstalige Brusselse
coördinatie van de Validering van bekwaamheden opnieuw te lanceren in
verband met doelstelling 8 (“duurzaam en kwaliteitsvol werk”) die eraan
herinnert dat het noodzakelijk is “een vertegenwoordiging van Actiris te
verzekeren in het consortium voor validering van bekwaamheden om de
uitwisseling
van
informatie
tussen
de
overheidsdiensten
te
vergemakkelijken”.
Doelstelling 8 beoogt vooral “het gebruik van de validering van
bekwaamheden die buiten het klassieke schoolcircuit verworven werden te
vergroten bij de werkzoekenden, de werknemers en de ondernemingen door
een verbeterde werking van de voorziening (hogere leesbaarheid,
vereenvoudiging van de procedures, kortere wachttijden, grotere
efficiëntie)”.
Doelstelling 2 van Strategie 2025 over de overheidsfunctie beoogt de
“veralgemening van de validering van bekwaamheden binnen de Brusselse
organisaties, met name wanneer er vacatures beschikbaar zijn”.
2. Vaststellingen en evoluties
De validering van bekwaamheden (VVB) is een innoverend tool dat bijzonder
goed is aangepast om aan de heel hoge kwalificatienoden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest te voldoen. De validering van bekwaamheden zorgt
ervoor dat burgers die geen onderwijscertificaat hebben dat hun
bekwaamheden - verworven door werkervaring, beroepsopleiding,
levenservaring - bewijst, een certificering krijgen (een officiële erkenning
van de bekwaamheden van mensen door een overheidsinstantie) buiten het
klassieke schoolcircuit. Deze maatregel, die door de Europese Unie wordt
bevorderd, zorgt ervoor dat de inzetbaarheid en de beroepsmobiliteit van
de werknemers die al dan niet tewerkgesteld zijn, versterkt worden en dat
de sociale samenhang steviger wordt. De oplossingen die hij aanreikt, zijn
bijzonder geschikt voor werkzoekenden van wie de diploma’s in België niet
erkend zijn (categorie “andere diploma’s” van Actiris).
Het is dan ook des te tegenstrijdiger vast te stellen dat de validering sinds
2003, jaar waarin de maatregel van start ging, in Brussel wat marginaal
bleef. De maatregel vertoont zwaktes op drie van elkaar afhankelijke
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aspecten: het valideringsaanbod, de vraag van het publiek ter zake en de
valorisering van de bewijzen op de arbeidsmarkt.

(minister van Onderwijs, van sociale promotie en minister belast met de
beroepsopleiding bij de Cocof).

Het aanbod van de validering van bekwaamheden is nog te zwak gelet op
de erkenningsbehoeften van de bekwaamheden van laaggeschoolde
personen. Slechts een derde van het beschikbare valideringsaanbod is
toegankelijk in de Centra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 13
ingevoerde beroepen op 39 in de hele Federatie Wallonië-Brussel. Tot in
2016 waren er aan Vlaamse kant 12 Ervaringsbewijzen beschikbaar in de
Brusselse centra (tegenover 32 afleverbaar in alle Vlaamse centra).

In 2016 zijn de Brusselse ministers van Openbaar Ambt begonnen met de
behandeling van de verschillende maatregelen op dit vlak in doelstelling 2
van Strategie 2025, met name reglementaire wijzigingen. De gewestelijke
minister van Openbaar Ambt lanceert momenteel pilootprojecten met de
administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er werd recent vooruitgang geboekt. Na meerdere jaren daling volgde er
een stijging van het aantal afgelegde proeven en van het aantal bewijzen
dat in Brussel aan Franstalige kant werd afgeleverd, met name dankzij de
Europese financieringen waarvan de doelstellingen 2020 vanaf 2016 net
overtroffen zullen worden. In 2015 werden er 1 071 bewijzen afgeleverd
tegenover 712 in 2014. Deze evolutie zal zich verderzetten. In 2016 zullen
er immers 10 bijkomende beroepen in Brussel toegankelijk zijn. Maar de
verdere ontwikkeling hangt nu heel speciaal af van de bekwaamheid van de
(bestaande en op te richten) valideringscentra om voorrang te geven aan
de organisatie van de validering van bekwaamheden in hun opleidingstaken.
Financiële steun voor de zelfstandigere organisatie van deze proeven met
name bij de start van nieuwe initiatieven zou een echte impuls moeten
kunnen geven aan de proeven voor validering van bekwaamheden en de
bekwaamheidsbewijzen.
Sinds midden 2015 verzekert Actiris een effectieve deelname binnen de
instellingen van het Consortium voor de validering van bekwaamheden,
zoals voorzien in artikels 7 en 12 van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli
2003 over de validering van bekwaamheden op het gebied van de
voortgezette beroepsopleiding gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (B.S. 23/01/2004).
Sinds dezelfde datum werd de Brusselse coördinatie van de validering van
bekwaamheden opnieuw gelanceerd en begon deze de doelstellingen van
de Strategie 2025 over te nemen om deze te optimaliseren. Ze hergroepeert
de operatoren en hun partners, het Consortium van VVB en de kabinetten
van de bevoegde voogdijministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De validering van bekwaamheden werd eveneens opgenomen in de taken
van Bruxelles Formation bij de wijziging van zijn decreet.
Ten slotte werkte een werkgroep van de Taskforce Werk Opleiding
Onderwijs een strategische oriëntatienota uit voor de ontwikkeling van de
validering van bekwaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in
de Taskforce van 19 mei 2016 voorgesteld werd. Deze wordt als bijlage bij
deze nota aan het College gevoegd.
Het Vlaamse systeem van Erkennen van Competenties (EVC) wordt
momenteel hervormd in het kader van de discussienota “Naar een
geïntegreerd EVC-beleid”. De lopende contacten zullen worden voortgezet
om de coherentie tussen de initiatieven van de Gemeenschappen
gezamenlijk te verzekeren op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest met inachtneming van hun bevoegdheden.
Deze nota wil de te nemen beslissingen aan de Regering voorleggen als
gevolg van deze opdrachten.

3. Doelstellingen en geprogrammeerde acties

3.1. De volgende doelstellingen worden tegen 2020 beoogd:
1. Een vereenvoudigd aanbod van validering van bekwaamheden dat
beter afgestemd is op de Brusselse behoeften en efficiënter is, zal
alleen al aan de Brusselse Franstalige kant meer dan 2 000 bewijzen
per jaar kunnen afleveren (een verhoging van 180%), waarbij de
acties aan de Nederlandstalige kant gevoegd moeten worden in het
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kader van de toepassing van de hervorming die binnenkort zal
starten. Deze doelstelling zal geleidelijk in 5 jaar, van 2016 tot 2020,
worden bereikt.
2. De validering van bekwaamheden zal als één van de actieprioriteiten
geïntegreerd moeten worden in het geheel van beleidsvormen die
de werkzoekenden en de laaggeschoolde werknemers ten goede
komen. Tegen 2020 :
a. moet
de
validering
van
bekwaamheden
naast
arbeidsvoorziening, opleidingen, stages... één van de
prioritaire structurele oplossingen worden die Actiris en
haar partners toepassen ten voordele van de
werkzoekenden volgens de analyse van hun behoeften (en
heel in het bijzonder van de werkzoekenden uit de categorie
“andere studies” );
b. zal de validering volledig rond de activiteiten van de
opleidings-, inschakelings- en onderwijsoperatoren draaien
zodat de trajecten vlotter, aangepaster zijn en sneller tot
tewerkstelling leiden.
3. Het gebruik van de validering / Erkennen van competenties en van
de Bekwaamheidsbewijzen / Ervaringsbewijzen zal verankerd
worden in de rekruteringspraktijk van de ondernemingen en de
openbare instellingen. Dit zal ondersteuning en impulsen krijgen
van de sociale gesprekpartners in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, in het bijzonder via het afsluiten van sectorovereenkomsten
die de opdrachten van de BRC, van de toekomstige WerkOpleidingspolen of van de sectorcomités op het gebied van
validering van bekwaamheden en bevordering van de
bekwaamheidsbewijzen integreren.
Om deze doelstellingen te bereiken wordt er voorgesteld het Consortium
voor de validering van bekwaamheden op te dragen de volgende acties te
ondernemen met de steun van de Brusselse coördinatie van de VVB:
1.
2.

Het aantal erkende en in de Brusselse centra ingevoerde beroepen
verhogen;
Nieuwe relevante beroepskadasters voor de Brusselse
arbeidsmarkt ontwikkelen en met dat doel:

4.

5.

6.

7.

a. een toekomstanalyse te maken van de valideringsbehoeften
(met de steun van het Observatorium voor de
Werkgelegenheid van Actiris en van de sectorfacilitator van
de ESRBHG), een analyse die eveneens aan de behoeften
van het openbaar ambt zal beantwoorden (via de inventaris
van de huidige functies);
b. deze analyse voor advies aan de ESRBHG voor te leggen;
Het aantal erkende centra verhogen. Deze verhoging zal gebeuren
via het oprichten van nieuwe centra door de bestaande operatoren
(Bruxelles Formation, het Onderwijs voor sociale promotie en de
SFPME) en via hun ondersteuning bij de start van externe centra
(die in partnership met de valideringsoperatoren opgericht worden):
a. op sectorniveau bij de BRC (en de toekomstige OpleidingWerk Polen ),
b. via pilootprojecten bij nieuwe operatoren zoals OISP,
OCMW, de interne opleidingsinstituten van de
overheidsdiensten (zoals de GSOB bijvoorbeeld), CTA,
CEFA, de ondernemingen...;
De capaciteit van de centra verhogen door financiële steun te
verlenen aan:
a. de mogelijkheden voor het Onderwijs voor sociale promotie
om tegen een lagere kostprijs het aantal testen te
ontwikkelen in de beroepen die het organiseert;
b. de oprichting van een centrum, de ontwikkeling van een
nieuw beroep of de organisatie-autonomie van het centrum
(toegenomen beschikbaarheid van de eigen uitrustingen,
van lokalen, van observatoren en van externe
evaluatiedeskundigen);
De VVB-bewijzen meer bekendheid geven en de verschillende
operatoren en partners in de ontwikkeling van computer /
oriëntatietools die gericht zijn op een specifiek publiek
ondersteunen;
De totale wachttijd van het valideringstraject van de eerste
aanvraag van de kandidaat verkleinen tot maximum 6 maanden via
het computerbeheer van deze termijnen en een kalender van het
afleggen voor de proeven;
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8. De begeleiding van het publiek door de validerings-, opleidings-,
onderwijs- en inschakelingsoperatoren ondersteunen: begeleiding,
opvolging
en
organisatie
van
korte
voorbereidende
opleidingsmodules voor de testen en/of erna. De doelstelling is de
percentages van de schoolverzuimpreventie en de slaagpercentages
verder te doen stijgen tot meer dan 80% (en minstens overeen te
komen met het gemiddelde van de Franse Gemeenschap);
9. De werven “overheidsfunctie” van Strategie 2025 die door de
hiervoor bevoegde ministers worden geleid ondersteunen;
10. Met de steun van Phare de behoeften, de mogelijkheden en de
bestaande voorbeelden analyseren van de aanpassing en inrichting
van de omstandigheden waarin de bekwaamheidsvalideringstesten
worden afgelegd om andersvaliden toegang tot de voorziening te
verlenen;
11. Valideringsacties in het gevangeniswezen ontwikkelen.
Er wordt bovendien voorgesteld om met ondersteuning van het CVDC en
van de Brusselse coördinatie:
12. Actiris te belasten met het operationeel maken vanaf 2017 van de
volgende 9 acties door middel van een actieplan: een
oriëntatieproces naar de VVB bepalen en de automatische stroom
van de bekwaamheidsbewijzen in het Ibis-dossier van de
werkzoekende verzekeren; de werknemers sensibiliseren via Select
Actiris; de mogelijkheid creëren om de Bekwaamheidsbewijzen en
Ervaringsbewijzen in de jobaanbiedingen van de ondernemingen te
coderen; een “VVB”-module in het initiële opleidingsprogramma van
de consultants integreren; bezoeken organiseren aan de
valideringscentra (jaarlijkse updates); een informatietool/drager
ontwikkelen die op het intranet beschikbaar is; het
valideringsaanbod voorstellen op de IAM-B site die geïntegreerd zal
worden in de toekomstige site van de Cité des métiers
13. Bruxelles Formation en Actiris ertoe aan te zetten vanaf 2017 de
validering te concentreren op de identificatie van bekwaamheden
(screening van werkzoekenden) die de BRC en de toekomstige
Opleiding-Werkpolen in het bijzonder uitvoeren;
14. Bruxelles Formation en Actiris op te dragen in 2017 pilootprojecten
op te zetten die de doelgroepen op termijn van de IBO-,

inschakelingscontract- en EWE-stagemaatregelen (nu STE),
systematische oriëntatievoorstellen naar een valideringsproces kan
laten genieten; waarbij de Brusselse coördinatie dit eveneens aan
de VSGB voorstelt voor artikels 60;
15. Brussel Economie en Werkgelegenheid, in samenwerking met het
Consortium en de Brusselse VVB-Coördinatie op te dragen om in
de vrijwillige sectoren de examens van de middenjury die in het
kader van de toegang tot het beroep georganiseerd worden, vanaf
2017 geleidelijk te vervangen door valideringsproeven en door het
Erkennen van competenties, met name via de BRC en de
toekomstige Opleiding-Werkpolen;
16. Bruxelles Formation, de SFPME en het Onderwijs voor sociale
promotie te belasten met het formuleren binnen de Brusselse
coördinatie van de validering van bekwaamheden van voorstellen
die de hervatting van de opleiding en de vrijstellingen en
overstapmogelijkheden in het onderwijs en de opleiding kunnen
uitwerken.
Er wordt daarenboven voorgesteld dat:
17. Het Consortium voor de Validering van bekwaamheden, met de
steun van de Brusselse coördinatie, de voogdijministers jaarlijks een
statistisch verslag voorlegt dat de doelstellingen van deze nota
kwantitatief en kwalitatief kan opvolgen. Dit verslag zal de
indicatoren bevatten die zowel slaan op het aantal verwezenlijkte
acties als op de betrokken begunstigden, hun analyse, de evaluaties
van acties die in het kader van deze nota gefinancierd worden,
evenals aanbevelingen. Het model van dit verslag zal in september
2016 aan de kabinetten van de initiatiefnemende ministers van de
“validerings”werven in het kader van Strategie 2025 ter
goedkeuring voorgelegd worden. De Brusselse coördinatie en het
CVVB zullen dit verslag op de vergadering van het stuurcomité
voorstellen aan de sociale gesprekspartners en de kabinetten;
18. De sociale gesprekspartners en de kabinetten van de
initiatiefnemende ministers in het kader van Strategie 2025 komen
minstens eenmaal per jaar samen in de ESRBHG om de strategische
sturing van de ontwikkeling van de validering van bekwaamheden
in het BHG te verzekeren. Deze vergadering van het stuurcomité
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heeft tot doel de vooruitgang van de huidige strategie te
onderzoeken maar ook om deze indien nodig via opdrachtbrieven
bij te stellen;
19. De middelen die de validering van bekwaamheden nodig heeft om
zich te ontwikkelen, zullen bepaald moeten worden op basis van de
maatregelen die in 2016 gestart zijn, van de lessen die getrokken
werden uit de evaluaties van de uitgevoerde pilootprojecten en van
de stuurindicatoren (zie actie 16. verder) en een deel van de
gewestelijke financieringsmiddelen van de beroepsopleiding zou
vanaf 2017 besteed moeten worden aan de valideringsacties van
bekwaamheden.
Ten slotte zal het kabinet van de minister van Tewerkstelling de opvolging
verzekeren van:
•

•

het overleg met de kabinetten van de Vlaamse Regering en de
VGC over de mobilisering van het Erkennen van competenties
in samenhang met de oriëntaties die in Strategie 2025 zijn
opgenomen;
de modernisering van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003
over de validering van bekwaamheden op het vlak van de
voortgezette beroepsopleiding, afgesloten tussen de Franse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie met de betrokken kabinetten.
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NOTA AAN DE LEDEN VAN DE REGERING VAN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Oprichting van de Polen Opleiding-Werk in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Principenota betreffende de oprichting, de opdrachten, de
financiering en het beheer van de toekomstige polen opleidingwerk

1.

Achtergrond

Het Regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet: “Het
model “Competentiepolen werk-opleiding” brengt op één plaats, die
voorzien is van de nieuwste uitrusting, het opleidingsaanbod van een
welbepaalde sector samen, maar ook prestaties zoals identificatie en
validering van bekwaamheden, sensibilisering voor de beroepen van de
sector (beroepenvitrine), het uitproberen van beroepen, toelichting bij de
sector en job matching voor opgeleide stagiairs.
Dit zal paritair beheerd worden met een evenwicht tussen de aanwezige,
zowel gewestelijke als gemeenschapsactoren. Er is een eerste
competentiepool van start gegaan waarin alle openbare en privéopleidingsactoren samen met de tewerkstellingsdienst voor technische en
industriële beroepen vertegenwoordigd zijn (elektromecaniciens, lifttechnici, carrosseriebouwers, …). Andere competentiepolen kunnen geënt
worden op beroepen die verband houden met informatie, communicatie en
nieuwe technologieën (ICT) en alle “stadsberoepen”. De Regering zal de
actoren van het onderwijs (universiteiten, hogescholen, technische en
beroepsscholen) bij deze dynamiek betrekken.”

Het Akkoord van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
bepaalt: “In verband met het model inzake de competentiepool voor de
technische en industriële beroepen die door het Gewest ontwikkeld werd,
zal het College de invoering van de competentiepolen Werk-Opleiding
steunen voor de volgende vier sectoren tijdens de huidige legislatuur: NICT
– logistiek – toerisme/cultuur/evenementen – stadsberoepen”.
Op 16 juni 2015 hebben de Brusselse Regering, de Regering van de
Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de
Franse Gemeenschapscommissie en de Brusselse sociale partners de
Strategie 2025 voor Brussel goedgekeurd, waarvan Pijler 2 de beoogde
doelstellingen in samenwerking met de Gemeenschappen verenigt.
De voorgestelde methodologie om de beleidswerven van Pijler 2 te
ontwikkelen is die van de Task Force “Werk-Opleiding-OnderwijsOnderneming” die de politieke actoren en de overheidsdiensten
tewerkstelling en opleiding verenigt, alsook de socio-economische actoren
van de ESRBHG en de onderwijsactoren. Deze Task Force is de plaats van
analyse en expertise nodig voor het voeden, het uitdiepen en het
ontwikkelen van de doelstellingen uit de Strategie 2025 in verband met het
geheel van beleidswerven waarbij Werk, Opleiding en Onderwijs op mekaar
afgestemd worden, en in het bijzonder de beleidswerf betreffende de
oprichting van de Polen Opleiding-Werk (Pijler 2, doelstelling 4, beleidswerf
5):
•

•
•

Een kadernota uitwerken in verband met de voorwaarden ter
oprichting van de polen opleiding-werk, hun opdrachten en de
lopende of mogelijke projecten.
De verwezenlijking van de 1ste pool opleiding-werk in de
technische en industriële beroepen.
De geplande projecten voor andere sectoren (zoals de NICT en de
stadsberoepen) uitwerken en/of analyseren op basis van de
huidige beroepenreferentiecentra (BRC) en/of opleidingspolen
van de overheidsdiensten.

Voor de ontwikkeling van deze beleidswerf werden Bruxelles Formation en
Actiris gemandateerd om een werkgroep te leiden en een kadernota op te
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stellen die ingediend en voorgesteld werd tijdens de Task Force op 19 mei
jl.
Deze nota aan de Regering is gebaseerd op de voorstellen uit de kadernota
van de werkgroep.
De doelstellingen van deze nota zijn:
•
•
•
•
•

2.

Het bepalen van de polen opleiding-werk, meer bepaald in termen
van doelstellingen en opdrachten;
Het bepalen van de manier waarop de polen opleiding-werk
beheerd zullen worden;
Het bepalen van een oprichtingsprocedure van een pool opleidingwerk;
Het bepalen van een oprichtingskalender;
Het bepalen van het principe ter financiering van de polen
opleiding-werk.

De definitie van een Pool Opleiding-Werk, zijn finaliteiten
en opdrachten

a. Benaming en definitie
De benaming “Pool Opleiding-Werk” werd gekozen teneinde de naam van
dit nieuwe instrument te vereenvoudigen en het leesbaarder te maken in
functie van zijn belangrijkste doelstelling.
De Pool Opleiding-Werk is het resultaat van een samenwerking tussen
werkgevers en werknemers van een Sector (of van verschillende verwante
sectoren) enerzijds, en actoren Opleiding en Werk anderzijds. De Pool is
uitgerust met topmateriaal en verenigt op één plaats het meest uitgebreide
aanbod aan middelen met betrekking tot een bepaalde economische
activiteit/sector teneinde de opdrachten inzake opleiding en kwalificerend
onderwijs te kunnen vervullen, gericht op de beroepen van de sector, het
ter beschikking stellen van uitrusting, het identificeren en valideren van
competenties, het informeren/sensibiliseren in verband met de beroepen uit

de sector, het doorverwijzen en organiseren in verband met het uitproberen
van beroepen, de sectorale monitoring alsook de jobmatching van opgeleide
stagiairs. In verband met het Beroepenpunt is de Pool het uithangbord van
de beroepen en de belangrijkste toegang tot een activiteitensector inzake
opleiding en tewerkstelling voor de verschillende doelgroepen (werkgevers,
werkzoekenden, leerlingen, stagiairs, leerlingen in het alternerend
onderwijs, werknemers in permanente vorming of omscholing, studenten,
opleiders en leerkrachten, …).
“Op één plaats” verwijst naar het delen van de middelen en een
geïntegreerd beheer ervan, aangezien bepaalde opleidingen over
verschillende sites verdeeld kunnen worden. Een decentralisering van het
opleidingsaanbod is mogelijk (meer bepaald in het geval van VDAB Brussel)
met als doel een zo sterk mogelijk partnership te ontwikkelen.
In dit geval wordt het netwerk bestaande uit andere fysieke plaatsen
(scholen en opleidingscentra) en virtuele instrumenten opgenomen in de
werking van de Pool Opleiding-Werk en georganiseerd rond deze centrale
fysieke plaats om de samenwerkingen tussen actoren te versterken en te
organiseren.
Wanneer er een BRC en/of een intern opleidingscentrum van Bruxelles
Formation bestaat voor een activiteitendomein betrokken bij de oprichting
van een Pool, wordt dit automatisch opgenomen in de Pool.
Op termijn zal het geheel van BRC opgenomen worden in een Pool
Opleiding-Werk (POW). Niet alle sectoren zullen noodzakelijkerwijs over een
POW beschikken.

b. Finaliteiten en opdrachten
De finaliteit van een Pool Opleiding-Werk bestaat in het bevorderen van het
organiseren, het ontwikkelen en het promoten van de tewerkstelling in de
beoogde sector, ter ondersteuning van de economische en sociale
ontwikkeling van het Brusselse grondgebied.
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De meerwaarde van de oprichting van dit nieuwe instrument die de Pool
Opleiding-Werk is, bestaat erin ervoor te zorgen dat:
-

-

er een sectorale coördinatie/aanpak van het instrument levenslang
leren voor de Brusselaars is ;
er volledige synergieën tussen de Brusselse operatoren voor
levenslang leren ontstaan, in samenhang met de
doelstellingen van het Plan Opleiding 2020 , alsook een
onderlinge verdeling van hun middelen en instrumenten naast
de tewerkstellingsactoren en de sectorale sociale
gesprekspartners;
de samenwerkingen aangemoedigd worden zonder dat er
concurrentie tussen de operatoren voor tewerkstelling,
opleiding, validering en onderwijs ontstaat;
de toegang voor alle doelgroepen via één centrale toegangspoort
bevorderd wordt.

-

-

De 3 generieke opdrachten van de Polen, die deze van de BRC zullen
integreren, zijn meer bepaald:
Opdrachten “werk-opleiding”:
-

-

-

het coördineren en het op mekaar afstemmen van de initiatieven
inzake de bepaling en de validatie van de competenties, het
kwalificerend onderwijs, de beroepsopleiding, het alternerend
onderwijs, alsook van tewerkstelling die binnen de sector
genomen worden door de publieke operatoren, die partners
zijn van de pool en het opleidingsfonds van de betrokken
sector;
een volledig sectoraal opleidingsaanbod uitwerken, evenals basisen vervolgopleidingen, met inbegrip van de kwalificerende
opleidingen, in het kader van het Plan Opleiding 2020, een
aanbod dat zich snel aan de noden van de arbeidsmarkt
aanpast;
bijdragen aan de opleiding, kwalificering en tewerkstelling van de
Brusselaars, via alle instrumenten voor levenslang leren die in
het BHG voorhanden zijn, zoals het onderwijs, het alternerend
leren (de ontwikkeling van de stages in een onderneming

inbegrepen), de beroepsopleiding, de validering van de
vaardigheden , de permanente vorming van werknemers – de
leerkrachten
en
opleiders
inbegrepen,
informatie
over/sensibilisering voor de sectorberoepen (uithangbord van
de beroepen), het organiseren van het uitproberen van
beroepen, jobmatching voor opgeleide stagiairs, …;
door toe te zien op de juiste complementariteit met het
Beroepenpunt, het uithangbord van de beroepen zijn, evenals
de hoofdtoegang tot een activiteitensector inzake opleiding en
tewerkstelling
voor
de
verschillende
doelgroepen
(werkgevers, werkzoekenden, leerlingen, stagiairs, leerlingen
in het alternerend onderwijs, werknemers in permanente
vorming of omscholing, studenten, opleiders en leerkrachten,
…);
bijdragen aan de ontwikkeling van de instrumenten inzake stages
en het alternerend leren, en dat in functie van de noden van
de bedrijven in de sector.

Opdrachten in verband met het onderling verdelen van de uitrusting:
-

-

het onderling verdelen en het ter beschikking stellen van de
middelen, de uitrusting en de in het BHG beschikbare
hulpmiddelen bevorderen (namelijk de geavanceerde
uitrusting van de opleidingsoperatoren en de BRC), door het
uitdiepen van de huidige netwerken zoals dat tussen de centra
voor geavanceerde technologie (CGT) van het Franstalig
onderwijs en de BRC;
- de voorschriften uit het Samenwerkingsakkoord “uitrusting”
om 25% voor te behouden van het jaarlijkse totale aantal
opleidingsuren dat door de BRC voor de Franstalige leerlingen,
studenten en leerkrachten georganiseerd wordt, zullen in het
kader van de Polen Opleiding-Werk geëvalueerd worden,
project per project, met name wat de financiering van deze
initiatieven betreft.
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Opdrachten in verband met monitoring en expertise:
-

in

synergie met het toekomstige Observatorium voor
Tewerkstelling en Opleiding een permanente sectorale
monitoring verzekeren in termen van de evolutie van de
beroepen en de vaardigheden, in termen van anticipatie op de
nood aan arbeidskrachten met het oog op de technologische
evolutie en/of de productiewijzen van goederen en diensten
(met inbegrip van, indien nodig, R&D, en meer bepaald op het
vlak van HR-beheer) en een jaarlijks verslag inzake de
sectorale monitoring opstellen.

Daartoe zal de pool een meerjarenactieplan voorstellen dat op jaarbasis
uitgevoerd wordt, alsook een financieringsplan en een duidelijke begroting
in verband met de opdrachten dat het zal vervullen. Deze basisdocumenten
zullen ter validering voorgelegd worden aan het stuurcomité (cfr. punt 4.c)
en overgemaakt worden aan de Brusselse Regering.
De actieplannen zullen de te bereiken doelstellingen
operationalisering bevatten, alsook de resultaatsindicatoren.

3.

en

hun

Wettelijke basis van de Polen

Er zal één op elkaar afgestemde wettelijke basis moeten goedgekeurd
worden om de gemeenschappelijke fundamenten van alle Polen Opleiding
Werk te structureren. Deze basis zal praktisch gezien de vorm aannemen
van een wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 09/02/2012 “Gekruist
Beleid Tewerkstelling-Opleiding”, die bijgevolg het voorwerp zal uitmaken
van een ordonnantie en instemmingsdecreet.
Op basis daarvan zal een Protocolakkoord goedgekeurd in BESOC de plaats
innemen van dat van 7 april 2011 betreffende de Beroepsreferentiecentra,
waarbij de BRC geleidelijjk overgaan nnaar de Polen Opleiding Werk.

4.

Bestuur van de POW

a.

De partners van de POW

Alle Brusselse actoren die het onderwijs, het alternerend leren, de
beroepsopleiding, de validering of de tewerkstelling vertegenwoordigen
kunnen betrokken worden op basis van de twee onderstaande modaliteiten
die nader toegelicht zullen worden in de teksten :
1.
2.

Als “stichtend lid”, volledig betrokken partij bij de oprichting en
dus bij de financiering en het bestuur (RvB en AV) van de Pool
;
Als “operator / gebruiker” die het publiek toegang geeft tot de Pool
volgens wel te bepalen modaliteiten.

Elke operator moet nog een van deze twee opties bevestigen op basis van
zijn eigen interesse in de toekomstige POW en zijn investeringscapaciteit.

b.

Juridische vorm van de POW

Er zal voorkeur gegeven worden aan de vzw-vorm en er zal op toegezien
worden dat het besluitvormingsproces niet versplinterd is, maar in handen
is van een Raad van Bestuur die verantwoording moet afleggen aan een
Algemene Vergadering.
De regels volgens de welke de beslissingsorganen (RvB / AV) worden
samengesteld zijn :
•
•

•

De mandaten van de sectorale sociale gesprekspartners zullen
minimum een derde vertegenwoordigen;
De
mandaten
van
de
publieke
tewerkstellingsen
beroepsopleidingsoperatoren zullen eveneens minimum een
derde vertegenwoordigen;
De andere mandaten worden voorbehouden voor partners van de
POW zoals bepaald in punt 3.a;
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De beheersstructuur zal gebaseerd zijn op een dubbel evenwicht:
1.

2.

c.

evenwicht tussen de publieke tewerkstelling- en
opleidingsactoren
en
de
patronale
en
syndicale
vertegenwoordigers van de betrokken beroepssector(en)
gebaseerd op hun respectievelijke bijdrage (per project te
bepalen),
met
een
gewaarborgde
sectorale
vertegenwoordiging;
Een strikte pariteit tussen de vertegenwoordigers van de
werkgeversorganisaties en de vakbondsorganisaties van de
betrokken sector(en), met uitzondering van de Pool/Polen die
onder
de
overheidssector
vallen
waarvoor
een
vertegenwoordiging van de betrokken vakbondsorganisaties
moet gewaarborgd zijn.

1. de ontvangst, de analyse en de goedkeuring van de jaarlijkse
actieplannen en van de meerjarenactieplannen van elke
Pool;
2. de organisatie van de synergieën en de samenwerkingen tussen
de polen;
3. een jaarverslag uitwerken ter uitvoering van de opdrachten en de
budgetten.

Een

Het POW-overkoepelend stuurcomité

Er zal een POW-overkoepelend stuurcomité worden opgericht om een
transversale coherentie van de opdrachten van de Polen te verzekeren. Het
zal eveneens het sturen van de BRC waarborgen.
Dit stuurcomité zal bestaan uit de vertegenwoordigers van de Minister van
Tewerkstelling van het BHG en van elke minister belast met
Beroepsopleiding in Brussel die de voogdij over VDAB-BG en Bruxelles
Formation heeft, de vertegenwoordigers van de publieke actoren voor
opleiding en tewerkstelling, de sectoraal facilitator en een
vertegenwoordiger van een minister of staatssecretaris betrokken bij het
Stuurcomité voor de opvolging van een Pool in het bijzonder waarvoor hij
een belangrijke financiële bijdrage levert.
De voorzitterschappen en de directies van de Polen, zelfs de
vertegenwoordigers van andere publieke operatoren die een partner van de
Polen zijn, kunnen punctueel uitgenodigd worden op bepaalde
vergaderingen van het Stuurcomité.
Het stuurcomité zal minimaal één keer per jaar samenkomen.
Het stuurcomité is meer bepaald belast met:

De meerjarenactieplannen zullen ter advies aan de ESRBHG worden
voorgelegd.
De opdrachten en de manier van werken van het stuurcomité zullen in het
protocolakkoord worden bepaald.

d.

Beheersprincipes van een POW

Elke POW moet over een doelstellingenovereenkomst beschikken, waarin de
verwezenlijkings- en resultaatindicatoren van zijn verschillende opdrachten,
de financiering van die opdrachten die op termijn gelinkt zal worden aan
deze indicatoren, zijn opgenomen. Op basis van deze laatste kan een
geïntegreerde programmering van de activiteiten plaatsvinden.
De directie van de POW is verantwoordelijk voor een beheer dat de
doelstellingsovereenkomsten respecteert en bijdraagt tot het identificeren
van de relevante verwezenlijkings- en resultaatindicatoren via het jaarlijks
verslag dat wordt goedgekeurd in de AV.
Er zal een begroting voor de volledige structuur worden voorgelegd waarin
de bijdrage van elke actor in het totale budget duidelijk bepaald kan worden.

5. Oprichtingsproces van een POW in het BHG
De mogelijkheid om een POW op te richten zal afgewogen worden aan de
hand van de volgende criteria :
a) Versterkte samenwerking met de sectorale vormingsfondsen ;
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b) Schaalmeerwaarde door het hergroeperen van de huidige nog
versplinterde activiteiten ;
c) Terbeschikkingstelling van infrastructuren, uitrustingen en
expertise voor de opleidings- en onderwijsoperatoren;
d) Analyse van de prioritaire activiteitsdomeinen bepaald door de
BHR ;
e) Resultatenanalyse inzake de kruising tussen het opleidingsaanbod
en de arbeidsmarktbehoeften ;
f) Potentiële uitbreiding naar onderzoek en ontwikkeling / innovatie
en onderneming / ondernemerschap toe, zoals de
competitiviteitspolen of de bevoorrechte banden met andere
instellingen (cf. S2025. Pijler 1 – Economie) ;
g) Ontwikkeling van specifieke opdrachten / samenwerkingen met
het onderwijs.
h) Ondertekening van een sectoraal regionaal raamakkoord met de
steun van de sectorale facilitator van de ESRBHG
6.

Tijdsschema oprichting van de Polen Opleiding Werk.

Benaming
1.1. Pool van de beroepen van de
technologische industrie

1. Lopende projecten

1.2. Pool ICT
2.
Projecten
studiefase

in

2.1. Pool Logistiek
2.2. Pool Toerisme, Cultuur,
Evenementen

3.
Aangekondigde
Projecten
in
de
meerderheidsakkoorden
en/of in de Strategie
2025
4. Andere projecten.

3.1. Pool Stadsberoepen
3.2. Pool Media

4.1.
CEPEGRA
Industrie)

(Grafische

4.2. Beroepen van personenhulp
…

7.

Financieringsprincipe van de Polen Opleiding Werk

Het principe van het partnerschap tussen de openbare en de private sector
is gebaseerd op de doelstelling te streven naar een 50 – 50 financiering
publiek / privé.
Het is moeilijk een sectorale financiering van 50% te bekomen. Daarom
moeten de bijdragen (financieel, personeel, infrastructuur/uitrusting) van
de sector overeenstemmen met minimum een derde van de globale
investeringen ;
de andere twee derden worden verdeeld onder
Tewerkstelling en Opleiding. De bijdrage van de private sector. De bijdrage
van de private sector zal moeten opgesplitst worden tussen valorisaties /
bijdragen in natura / afschrijvingen (uitrusting, etc.) en rechtstreekse
financieringsmogelijkheden van de opdrachten van de Pool.
De bijdragen zullen jaarlijks geëvalueerd worden om erop toe te zien dat ze
voldoen aan het verwachte evenwicht.

2.3. Pool Horeca
2.4. Pool Veiligheidsberoepen
2.5. Pool Bouw/Eco-bouw
2.6. Automobiel / Nieuwe
technologieën inzake Mobiliteit
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BIJLAGE 2: OVERZICHTSTABELLEN
Nombre d'apprenants (francophones)
2005-2014
6.500
6.000

5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Bruxelles
Formation
Chercheurs
d'Emploi

BF Travailleurs

Stages en
entreprises Partenariat BF

OISP Partenariat BF

Enseignement
de promotion
sociale Partenariat BF

Personnes
handicapées Partenariat BF

efp/Sfpme
Apprentis

efp/Sfpme Chefs
d'entreprise

CEFA

2005

3.539

3.001

697

3.388

531

172

1.138

3.688

1.100

2014

6.063

3.029

2.864

4.244

743

67

742

4.616

1.388

2005

2014
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(Bronnen: Opleidings- en Onderwijsoperatoren)
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Progression du nombre d'apprenants 2014-2015
7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
Stages en
entreprises Partenariat BF

OISP Partenariat BF

Enseignement
de Promotion
socialePartenariat BF

Personnes
handicapéesPartenariat BF

Centres de
Bruxelles
Formation

VDAB Brussel +
Partenaires ISP

Efp/sfpme
Chercheurs
d'emploi

Bruxelles
formation :
travailleurs

Efp/SFPME
apprentis,
travailleurs...

Syntra Brussel

2014

2.864

4.244

743

67

6.063

2.329

1.292

3.029

4.064

1.942

2015

3.512

4.368

862

70

6.495

2.129

1.317

3.387

4.064

2.751

2014

2015
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Bruxelles Formation : évoluties 2013-2015

(Bron: Bruxelles Formation)
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efp - évolutions 2009-2015 du nombre d'apprentis et de chefs d'entreprise
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

5353

5430

5499

5771

5778

5358

5381

Apprentis

1095

979

1043

970

907

742

676

Chefs d'entreprise

4258

4451

4456

4801

4871

4616

4705

Total

Apprentis

Chefs d'entreprise

(Bron: efp)
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Soorten opleidingen
Behoudens de kmo-opleiding met bijna 100% kwalificerend aanbod, …
Hormis la formation PME, dont près de 100% de l’offre est qualifiante, les autres opérateurs de formation professionnelle consacrent en moyenne 45% de leur
offre à ces formations qualifiantes. Une majorité de l’offre relève donc de la palette des formations pré-qualifiantes (formations en langue, formations de base,
déterminations ciblées métiers, préformations, Ateliers de formation par le travail) qui visent à répondre à des besoins particuliers des publics bruxellois. Les
« formations professionnalisantes » regroupent les formations qualifiantes et les formations de perfectionnement.

(Bron: Bruxelles Formation)
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Domaines de formation
Les 11.564 places en formation qualifiante organisées en 2014 en Région bruxelloise par Bruxelles Formation, les OISP, les Partenariats de Promotion sociale
et la Formation PME se répartissaient comme suit par grand domaine d’activité :

(Bron: Bruxelles Formation, efp en Sfpme)
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BIJLAGE 3: GLOSSARIUM
Referenties:





Accord de coopération politiques croisées Emploi-Formation, 2013
Glossaire des concepts pédagogiques, Bruxelles Formation, 2016. http://www.bruxellesformation.be/bruxelles-formation-ses-partenaires/documentsdisponibles/autres-publications.html
Glossaire IMT-B, Actiris. http://imtb.actiris.be/Pages/Glossaire.aspx

Terminologie de la politique européenne d'enseignement et de formation, Europass -Cedefop, 2008. https://europass.cedefop.europa.eu/fr/educationand-training-glossary



Rapport Analytique et Prospectif, Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi – Bruxelles, 2016. http://ccfee.be/fr/

A

ACTIRIS
Service public régional de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale.

Apprenant
Personne suivant un enseignement, une formation ou un apprentissage.

Apprentis
Auditeurs suivant une formation dans l’apprentissage organisée par l’efp.

Apprentissage formel
Apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré (par exemple dans un établissement d’enseignement ou de formation, ou sur le lieu de travail),
et explicitement désigné comme apprentissage (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage formel est intentionnel de la part de
l’apprenant; il débouche généralement sur la certification.

Apprentissage non formel
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Apprentissage intégré dans des activités planifiées qui ne
sont pas explicitement désignées comme activités d’apprentissage (en termes d’objectifs, de
temps ou de ressources). L’apprentissage non formel est intentionnel de la part de l’apprenant.
 les résultats/acquis de l’apprentissage non formel peuvent être validés et aboutir à la certification;
 l’apprentissage non formel est parfois décrit comme apprentissage semi-structuré.

Apprentissage informel

Apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées
au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est ni organisé ni structuré (en termes
d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage informel possède la plupart du temps un
caractère non intentionnel de la part de l’apprenant.
 les résultats/acquis de l’apprentissage informel peuvent être validés et certifiés;
 l’apprentissage informel est parfois appelé apprentissage expérientiel.

Apprentissage par le travail (work-based learning)
Acquisition de savoirs ou de compétences par lʼexécution de tâches – suivie dʼune réflexion – dans un contexte professionnel, soit sur le lieu de travail (par ex.
formation en alternance) ou dans un établissement dʼEFP.

Auditeur (efp/SFPME)
Terme général désignant une personne suivant une formation dans le dispositif des classes moyennes.

B

Banspa
Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige sociale partners.

Bassin
Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi bruxelloise (IB EFE

Bruxelles).

BPP
Bureau Bruxellois du Plan.

Bruxelles Formation
Institut bruxellois francophone de la formation professionnelle.
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C

Centre de référence professionnelle (CDR)
Les Centres de référence professionnelle sont des lieux d'interface entre les acteurs de l'emploi, de la formation et les secteurs professionnels prioritaires dans
l'économie bruxelloise. Les objectifs des Centres de références sont la mise à disposition d'infrastructures et de matériels pour les opérateurs de formations, la
veille sur les métiers afin d'anticiper les changements du marché du travail, la promotion des métiers et des qualifications, l'organisation de formations pour les
demandeurs

d'emploi et les travailleurs conjointement avec les opérateurs de formation.

CeCAF
Le « Certificat de compétences acquises en formation » atteste la réussite d’épreuves pratiques et reconnaît officiellement les compétences acquises au terme
d’une formation.

CEFA
« Centre d’Education et de Formation en Alternance ».

Certification
Résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une autorité ompétente établit qu'un individu possède au terme d'un processus
d'éducation et de formation les acquis correspondant à une norme donnée.

CESRBC
Le « Conseil économique et social de la RBC » constitue l'organe principal de la concertation socio-économique de la Région.

Chefs d’entreprise
Auditeurs suivant une formation dans la filière chef d’entreprise organisée par

l’efp.

Chômage administratif
Le chômage administratif reprend l’ensemble des personnes inscrites comme demandeuses d’emploi auprès des organismes régionaux de placement. Le
chômage administratif a un caractère exhaustif qui en fait une base cohérente avec les autres agrégats comptables utilisés dans le modèle (en particulier
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l‘emploi) et appropriée pour une projection à moyen terme de l’offre de travail, qui nécessite une désagrégation complète de la population par catégorie socioéconomique. Il est donc préféré à celui des

enquêtes sur les forces de travail.

Comité bruxellois de concertation économique et sociale (CBCES)
Créé par l'arrêté du 16 janvier 1997 du Gouvernement de la

Région de Bruxelles-Capitale, le CBCES a pour objectif d'organiser la concertation

économique et sociale dans la Région de Bruxelles-Capitale.

CTA
Un « Centre de Technologies Avancées » est une infrastructure mettant des équipements pédagogiques de pointe à disposition des élèves et des enseignants,
quel que soit le réseau et le caractère d’enseignement, des demandeurs d’emploi et des

travailleurs, en vue de développer des formations techniques

qualifiantes.

CVDC
Le « Consortium de Validation Des Compétences » réunit les institutions publiques de formation professionnelle continue (Bruxelles Formation, l’enseignement
de promotion sociale, le FOREM, l’IFAPME et le SFPME) et organise les centres de validation agréés.

D

DEI (Chercheurs d’emploi)
Les « Demandeurs d'emploi inoccupés » sont des personnes inscrites auprès des services publics régionaux d’emploi et qui sont sans emploi.

E
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Efp
L’« Espace Formation des PME » est l’ASBL bruxelloise en charge de la formation des classes moyennes. L’efp est le centre où sont dispensés les cours de
formation générale et professionnelle en Région bruxelloise de langue française à destination de candidats travailleurs indépendants mais aussi pour de futurs
collaborateurs de PME dans les secteurs de l’artisanat, des services et du commercial.

Enseignement et formation professionnels (EFP ou VET - Vocational education and training)
Enseignement et formation ayant pour objectif l’acquisition de savoirs, savoir-faire, aptitudes et/ou de compétences requises dans des métiers spécifiques ou
plus largement sur le marché de l’emploi.

Equavet
European quality assurance in vocational education and training.

F

Fonction critique
Une fonction critique est un métier touché soit par un manque quantitatif de main d’œuvre (voir métiers en pénurie), soit par une pénurie de candidats liée à
des raisons qualitatives (p.ex. des exigences en termes de certifications, d’expérience, un manque de mobilité, etc.), soit par une pénurie liée à des conditions
de travail jugées défavorables.

Fonds sectoriel
Ce terme doit être entendu au sens de fonds de sécurité d'existence créé par une commission ou sous-commission paritaire (loi du 7 janvier 1958).

Formation en langues orientées métiers (FLOM)
L'objectif de ce type de formation est d'atteindre le niveau de compétence utile pour exercer son métier et/ou ses compétences professionnelles dans la langue
dispensée durant la formation. Cette formation s'adresse donc aux personnes qui ont les compétences professionnelles suffisantes pour intégrer le marché de
l'emploi mais pour lesquelles les connaissances linguistiques sont un frein à leur recherche d'emploi.

Formation pré-qualifiante
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Opération de formation qui vise l’acquisition des prérequis nécessaires pour entrer en formation qualifiante dans un secteur professionnel et/ou un métier
clairement définis. Elle permet au stagiaire de remettre à niveau ses connaissances générales et d’acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-faire
comportementaux liés au secteur professionnel et au métier choisi.

Formation qualifiante
Les opérations de formation professionnelle qualifiante consistent soit en l'apprentissage d'un métier, d'une profession, d'une fonction, soit, en l'actualisation et
la qualification dans le métier, la profession ou la fonction. Elles doivent concourir à l'accès à un emploi qualifié dans un secteur professionnel donné, public ou
privé.

Formation professionnelle individuelle en entreprise (FPIe)
La formation dans laquelle le stagiaire est envoyé dans une entreprise en vue d'acquérir par la pratique l'expérience et la qualification nécessaires pour y occuper
un emploi disponible.

L

Lifelong Learning (apprentissage tout au long de la vie / éducation et formation tout au long de la vie)
Toute activité d’apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d’améliorer les savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et/ou qualifications,
dans une perspective personnelle, sociale et/ou professionnelle.

M

Métiers attractifs
les métiers attirant des demandeurs d’emploi.

Métiers en demande
les métiers pour lesquels la demande est soutenue du côté des employeurs.

Métiers en pénurie
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Les métiers en pénurie sont des métiers pour lesquels la réserve de main d’œuvre en demande d’emploi est insuffisante au regard des besoins du marché.

Métiers en tension
Les métiers en tension sont des métiers identifiés comme étant critiques sur un certain laps de temps. Ils peuvent par ailleurs être distingués comme étant «
en demande » (en fonction de nombre d’offres d’emploi reçues par Actiris) ou « attractifs » (si la réserve de main d’œuvre est suffisamment importante).

N

Niveau de qualification faible (peu ou faiblement qualifiés ou diplômés)
Le niveau de diplôme le plus haut obtenu correspond au certificat d’études primaires ou de l’enseignement secondaire inférieur, voire même à aucun diplôme.

Niveau de qualification moyen
Le niveau de diplôme le plus haut obtenu correspond au certificat d’enseignement secondaire supérieur.

Niveau de qualification élevé
Le niveau de diplôme le plus haut obtenu correspond à celui du supérieur non universitaire de type court et long/ universitaire.

O

OISP
« Organismes d’insertion Socio-professionnelle ».

P

Partenaires conventionnés
Opérateurs de formation ayant une collaboration avec Bruxelles Formation par le biais d'une convention approuvée par son Comité de gestion
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Le service PHARE
Le Service PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) est une Direction d’Administration des Services du Gouvernement

francophone

bruxellois (Commission communautaire française). Il apporte information, conseils et interventions financières aux personnes handicapées en Région bruxelloise.
Le Service PHARE agrée et subventionne différentes catégories d’institutions qui concourent à l’intégration des personnes handicapées.

Plan Langues pour les Bruxellois
conclu le 30 septembre 2010 entre le Gouvernement de

la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française, le Plan

Langues pour les bruxellois a pour objectif de promouvoir, d'intensifier et d'améliorer les connaissances linguistiques des Bruxellois, pour faciliter leur insertion
sur le marché de l'emploi.

S

Secteur professionnel
Ce terme recouvre la notion de branches d'activités de l'économie. Un secteur professionnel regroupe un ensemble de professions appartenant à la même
spécialité.

Stagiaire
Personne suivant une formation à Bruxelles Formation ou auprès d’un OISP, et par extension auprès de l’ensemble des opérateurs de formation.

SFMQ
« Service Francophones des Métiers et des Qualifications ».

SFPME
Le « Service de formation PME », est un service à gestion séparée intégré au sein des Services du Collège de la Commission communautaire française. Il assure
la tutelle et le contrôle de l’efp.

Sortants 2014
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Catégorie de stagiaires de Bruxelles Formation et des OISP bruxellois. Il s’agit de stagiaires chercheurs d’emploi qui ont eu une fin de contrat de formation en
2014. Cette catégorie inclut donc les stagiaires qui sortent d’une formation pour entrer dans une autre.

SPOC
« Single Point of Contact »

SYNTRA Brussel
Un des 5 centres de formation néerlandophone pour PME constitués en asbl

qui

forment

le

« réseau

Syntra »

avec

la

Vlaams Agentschap voor

Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen.

T

Taux d’activité
Le taux d’activité d’une région est calculé en divisant la population active de cette région par la population d’âge actif (15-64 ans) de cette région.

Taux d’emploi
Le taux d’emploi d’une région est le rapport entre la population active occupée de la région et la population d’âge actif (15-64 ans) de la région.

Taux d’insertion
Le taux d’insertion concerne la part de diplômés ou de demandeurs d’emploi décrochant un emploi dans un laps de temps donné (ex : taux d’insertion à 6
mois).

Titre de compétences
Document légal délivré par le Consortium de Validation des compétences au nom des trois Gouvernements francophones. Etabli au nom d’une personne, il
atteste officiellement ses compétences professionnelles, c’est-à-dire sa maîtrise d’une partie d’un métier.

V
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Validation des compétences
la validation des apprentissages non-formels et informels est

un processus d'évaluation et de confirmation par une autorité compétente sur la base d'un

référentiel standardisé qu'un individu maîtrise des acquis d'apprentissage. En Belgique Francophone, en application de l’Accord de coopération de juillet 2003,
la validation des compétences permet à toute personne de plus de 18 ans qui a de l’expérience professionnelle dans un métier ou une partie de métier mais
pas de certificat correspondant de faire valider officiellement ses compétences dans un Centre de validation agréé, par une évaluation formelle par un jury
compétent en vue d’obtenir un Titre de compétence. Le Titre de compétence est une preuve officielle des compétences professionnelles à valoriser sur le
marché de l’emploi mais aussi à reprendre une formation.

VDAB Brussel
Le Regionale dienst Brussel du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
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BIJLAGE 4: KADASTER VAN HET ONDERWIJS- EN OPLEIDINGSAANBOD
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